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? Wwïï I T A L I E N, lais,cn de Alpen, by de Oude,de Cottifche, Pen-ninfche, Grieckfche, en Leopontifche genoemit. De oude Wereltbefchijvers gelijcken ïtalien cdAmt.by een klemmer-blat, een dryhoeck, en by eenakerbooms blat, welck meer lang als breet is.De Schrijvers van onfèn tijt gelijcken \'t fèer welby een menfchen-been,waer van de voet koomtaen de Siciliaenfche en lonifche zee, de toonenvan den voet flrecken tot de Far van Meffmenontrent Regge en C. de Spartivento, de enckelenaOtranten, de fble of bal des voets is op denbergh van S. Angel, de kuyte na Anconen, dekniefchijve ontrent Ravenne, de knie by Plom-bin en de haven van Livorne, de heupe en dijeraken wijdt en breedt d\'Alpen. De Oude flellen de lengde van Aofla tot Reg-ge 1020 mylen, en de meefle breedte tufifchende rivieren Var en Arfa 410 mylen. Die onlangsdit landt doorreyfl: hebben, en haer befl gedaenom de rechte mate te weten, bevinden, als mende lengte op fijn rechtfte en kortfte neemt, fon-der de omloopen der bergen en dalen daer inte begrijpen, dat ïtalien van den oorfprong derriviere Dorie tot C. de Armes ontrent 800 my»len^maer fo men wil reyfen door Romen en Na-pels, niet minder als 900 mylen lang is. Andere,die haer betrouwen op de compaffen en mylma-ten, ftellen haer rechte lengte maer 710 mylen. Haer breedte is fèer verfcheyden, gemerckt B-mè?:datfe tuffchen het rack van S.Euphemia enSquil-laci, maer 20 mylen breedt is, voorts van denmondt der riviere Gratti en de fladt Cetraro30mylen, daer naer van de twee Iflhmen oftengten, die aen beyde zijden van den mondt S.Angel zijn, tot de ftadt Salerno aen d\'een zijde,en tot den uytganck van de riviere Gargilian aend\'ander zijde, 7j mylen, en meer nederwaertsvan Mafredonien tot de golfe van Salernen, imylen. Doch haer grootfte breedte geflelt byde Oude van de Far tot de Arfè 410 mylen isrecht genoeg, als men gaet van den wegh alder-naeft den mont van de riviere Var, om te komenaen den uytganck van de Arfe, en door Tortonareyft,Plaifance,Mantua,Padua,Trevifi,Odizzo,Concorde, Aquileen, Triefte, Parenzo en Pola., Haer omloop des ftrandts van de Var tot de OmUofArfe is 2 500 mylen, by de welcke lbo men denomkeer der Alpen voeght, makende 800 my-len 3 fal t\'famen beloopen 3 300 mylen. Het middelpunt van ïtalien fielt men met deOude in\'t gebiedt vanRieti, ontrent dc ftadtCivita Ducale , by \'t lack van Pie di Luco, eer-tijdts genoemt Lac de Cutilie,gelegen in \'t mid-den der lengte en breedte van gants Italien. ïtalien wierd voor defen gedeelt in Eygen Ita- Oudedec-lien, en Vranckrijck aen defè zijde der Alpen,oft Gallia

Cisalpina. ïtalien eygentlijck foo ge-naemt, flreckte van\'t uyterfle zuydelijcke deeldes Koningrijcks Napels , tot Ancona , en de ri-viere Fiumefino , in vorige tijden i£fis gehee-ten, en noch voorder tot Piiàtello , eertijdts A Rubi- Vud€ ÏIA- Taliën wierd eertij tsgeheeten Saturnia, Be-fperia, Aufonia en Oeno-tria. Deneei\'ften naemhadfè van haren Ko-ning Saturnus , dentweeden vanHelperus,die 5 verjaeght van fij-nen broeder Atlas, uy tAfriken trock^den der- mm- den van Aulbnius, fbne van UlyfTes en Calypib,di\'efe (]|uam met volck vermeerderen, en Stedendaer in bouwde 3 den vierden van Oenotras uytArcadien, fone van Lycaon,die daer een colonieoft voort-pJantingc van volck bracht. Daer naerifTe ïtalien genoemt van Italus, uyt het gellachteder Oenotriens , een machtigh man, die hemmeeller daer van maeckte oft van de oïTen, diedaer vele waren , en van d\'Inwoonderen in deoude Grieckfche tale Mi geheeten wierden. DeHebreen noemenfe Kittimi en fbmmige mée-nen datfè de 71 Overfetters M^fech , of Mofichnoemen, hoewel dat, na\'t gevoelen van AriasMontanus , dejfè naem voor Tofcanen alleenmoet genomen worden. De Italianen van onlen tijdt nocmenfe fimpe-lïjck Italia y even gelijckde Oude: deHoogh-duytfchen®e(f(^(ant)t/ en fomtijdts Italiam ^ ende Neerlanders ïtalien. Wat belangt dat fommi^ge feggen, datfe van de Sclavonen ï^olska ge-noemt wort/t is wel waer,datfe in\'t Pools,welckeen foon is van de Slavoeniche tael, Vloskazj^miageheeten Wordt j en in\'t Boheems, een anderfoort van de felfde fpraeck, Vlaska^eme : maerde gemeene Sclavoenfche tael noemt kallenLajcha Desheia. De Dalmaten heetenfè LatinskaZemlyai en haer nabuuren de Croaten, die oockSclaefs ipreken, doch wat ver/cheyden, LatinskaZem^ia. In \'t Noorden paeltfe, behalven aen fbmmigeBaljoulchappen der Switfèrs, welcke van denouden Staet van Milanen zijn, en de landen desCantons Ury , gefcheyden van ïtalien door ee-nen hoogen bergh, aen een deel van Valais, deGrifbns,\'t Graeffchap Tirol en Carinthien, meteen deel van de Alpen, by de oude Schrijversgeheeten de Leopontifche, Rhetifche, lulifche,en Carnilche Alpen : en aen de Adriatifchezee, van de oude deOpperzeegenoemt: in\'tooflen mede aen de Carnifche Alpen, Carnio-len en Croacien, beginnende van de rivier Fiu-me oft Flavin tot de riviere Arfè, die in Iftrientulfchen de Adriatifche enionifche zee loopt: in\'t zuyden aen de Liguftifche oft Genevoifchezee, als mede aen de Tyrrheenfche of Tofcaen-fche zee, van de oude deNederzee geheeten,de Far van Meiïïnen en de Siciliaenlche zee: in\'t wellen aen Provencen een landtfchap

vanVranckrijck, ontrent de riviereVar,die tuffchenAntiben en Nilfen vloey t, het Dolphinaet, Sa-\' voyen, en aen een deel van de provincie Va-ïtalien. Nawen &quot;umdefen tydt. Crenjen.
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? . .1 WPinit II \' ?\'&quot;Mi-n^i-i&quot; ij\' ? a • Î • T A L ï E N. -Rubicon genoemt, hebbende recht tegen over nua, Tofcanen, Latium oft Campanien van Ro-voor fijn palen , den bergh Apennin, die haer men: voortsin\'t Koningrijck Napels, Campa-fcheyde van Gallia Cisalpina,dielè oock Togatam nia Felix, of Terra di Lavoro, Lucanien^oft Ba-noemden , om datfe togäs oft tabbaerts droe- filicaten, Briittien oft Laegh Calabrien, Groot^en, om de felfde t\'onderfcheyden van Gallia Grecien ,oftHoogh-Calabrien , Salentinen oftComata, fbo geheeten na het lang hair dat de Terra di Otranto, ApulienPucetien, datfe Ter-in woonderen gebruyckten , welck eygentlijck ra di Bari noemen, ApulienDaunien oftPoüil-Vranckrijck is,genoemt van de Italianen Trans- lien, Samnitien, oft Abruzzen : voorts aen geenalpina,dat is, over geen zijde van d\'Alpen. Maer zijde van \'t voorfchreven Koningrijck, Picenen,ileRomeynen meefter geworden zijnde, heb- oft:Marcad\'Ancona, Flaminien oftRomanien,ben Galliam Cisalpinam oock den naem van Ita- ^Emilien, oft Lombardien aen dees zijde van delien gegeven. Po, Lombardien oft Galliam aen geen zijde van Daer naer. ilfe van Auguftus gedeelt in elf de Po , den Staet van Venetien, oit Marca Tre-c^uartieren.waer van het eerfte begreep het oude vefina, Friul en Iftrien. en nieuw Latium met Campania Felix: \'t tweede Maer om dat in haer Ichriften groote confu- ä«^«-de Picentinen 5 het derde Lucanien, Bruttien , fie is, aengaende fommige Provinciën, nament-Salentinen en Apulien: \'t vierde deFrentanen, lijck in\'t Koningrijck Napels , heeft ons goetMarrucinen , Pelignen, Marfen, Veftinen, Sam- gedacht, bequamer te zijn, ïtalien te deelen inniten en Sabinen : het vijfde Picenum: het de landen die hedenfdaeghs bekent zijn j fonderfeile Umbriam : \'t fevende Etrurien : het achtfte ons aen de oude deelingen te verbinden. Begin-GaUiam Cispadanam, oft aen defe zijde van de nende dan in \'tweft, begrijpt Italien, Lombar-Po : \'t negende Ligurien : het tiende Venetien, dien, foo aen dees als aen geen zijde van de Pa-Carmen, lapydien en Iftrien : het elfde Galliam dus oft Po,in de welcke befloten wordt Piémont,Transpadanam, oft aen geen zijde van de ri- Montferrat, de Staten van Milanen, van Cre-vierePo. monen, van de Hertogen van Mantua, Modena De Keyfèr Adrianus heeft \'er 17 Provinciën en Mirandola, met de kleyne Prinsdommen vanvan gemaeckt, daer in vervattende de eylanden Corregio en \'t huys Gonzague.Sicilien , Sardinien en Corfiken: Conftantin de Het felfde Lombardien befluyt noch \'t ge^Grootefcheydenlè oock in 17 deelen, van welke biedt van Bergamafco , Brelfa en Crema , jaîiet eerfte was Venetien en Iftrien : het tweede oock , na \'t leggen van vele,

Marcam Trevifa-^milien: \'t derde Ligurien: het vierde Flami- nam, begrijpende\'t gebiedt van Trevifan,Ve-nien en Picenum Annonarium : het vijfde Tof- netien met fijn eylanden , onder den naem vancanen en LTmbrien : het fcfte Picenum Subur- Dogado , dat is \'t Hertoghdom : den ftreeck vanbicarium, oft\'t geen naeft Romen lagh: \'tfè- Padua,Vicenza,Vcrona,en Trenten,behooren-vende Campanien : het achtfte Sicilien : \'t ne- de onder Tirol. gende Apulien en Calabrien : het thiende Lu- De anderelanden van ïtalien , die mede in\'tcanien en Bruttien : het elfde de Alpen Göttien: weil haer beginfel hebben , zijn de kuften vanhet twaelfde Rhetiam primam of het eerfte Genua, vervattende \'t Graeffchap Niffe , de Sei-Rhetien : het derthiende Rhetiam fècundam , gneurie van Monaco , den Staet van Genua, enhet tweede Rhetien : het veerthiende Samniumj \'tMarquifaetfchap Final: Tofcanen,begrijpendehet vijfchiende Valeriam : het fèftiende Sardis \'t gebiedt des Princen van Maffa, des Marquisnien: en het fèventhiende Corficam. Het eer- Malefpina, van de Republijck van Luca, desfte, tweede, derde, en vierde heeft hy Confula- Groot-Hertoghs van Fiorenticn,des Heeren vanres gemaeckt, die van Burgermeefters geregeert Plombin , daer-en-boven Carfagnana, Patrimo-wierden, die ftellende onder dén Stadthouder nium S. Petri, \'t gebiedt van Perufien , \'t Her-generael van ïtalien : het vijfde, fèfte, fèvende toghdom Caftro , en het kleyn landeken desen\'t achtfte waren oock Confiilares, onder den Graefsvan PetigUan : voorts zijnder noch Cam-Stadthouder van Romen,- en onder den felfden paniadi Roma, \'t Koningrijck Napels met fijnhet negende en het thiende Corredorales oft 12 Provinciën: en als men weder opwacrtsvan Corredeurs geregeert j het elfde, twaelfde, komt , vindt men\'t Hertoghdom Spoleten often dertiende waren Prœfidiales oft van Pr^efi- Umbria, Marcam Anconam, belluytende eendenten geregeert, ftaende onder den Stadthou- groot deel van \'t gebiedt des Hertoghs van Ur-der van Italien ,• en d\'andere vier waren mede bin,mct de kleyne Republijck van S.Marin : Ro-Praefidiales onder den Stadthouder van Romen, manien, vervattende \'t Hertoghdom Ferraren,Ten tijde van de Longobarden was ïtalien ge- enPolefino di Rovigo : voorts acngeen zijdedeelt in 18 Provinciën , waer onder begrepen van Venetien is Friul en Iftria. Hier moet menwaren de eylanden Corfiken, Sardinien, en Si- byvoegen d\'eylanden Elva, Corfica , Sardinien^cilien. Ptolemseus heeft ïtalien in 4 j volckeren Sicilien, en andere veel kleyndet;, die aen ïtaliengedeelt, fonder daer in te ftellen de drie voor- fchijnen gehecht te zijn , of daer aen te hangen,fchreven eylanden j Strabo en ftelt maer 8 Pro- Willen wy

de Staten, die Italien begrijpt, elckvincien. in \'t befbnder weten , en de Heeren die de feÏve De Schrijvers,die niet lang voor onfen tijt ge- nu ter tijdt befitten, foo füllen wy bevinden , datweeft zijn, deelenlè in 18 Provinciën, en fbmmi- aen de Hertogh Dan Salpoyen behoort Piémont, hetge in acht, en de laetfte, volgende Leander, in gebiedt van Afti, en Vercelli, het Marquifaet-ip, te weten, Ligurien, oft\'t gebiedt van Ge- fchap Saluffa, de Graeffchappen Niffa, Tende, Bueil, ïë\' ? b ?? k [



? ï T A L Bueil ; en de Marquifaetfcliappen Oneglia, enMarro op de kuften van Genua. Hy heeft voor fijn nabuur den Marquis yanMajferan, een kleyne Prince, die onder niemantftaet,ontrent den Staet van Milanen, en wat ver-der van Vercelli. De Koning ii>an Spanjen befit den Staet van Mi-lanen, met \'et gebiedt van Cremona,en de heer-lijckheyt Pontremoli, in hct dal Macre, vanLunigiana, het Marquifaetfchap Final, van dekuft van Genua, ftaende oock onder den Gou-~verneur van Milanen : de havenen Orbetello,Telamone, en Port Hercules, in Tofcanen, meteen deel van\'t eylandt Elva,welck onder den Vi-ceroy van Napels is: het koningrijck Napels,metd\'eylanden daer toe hoorende, en oock Sicilienen Sardinien: voorts heeft hy mede fijn Spaensgarnifoen in Plombin en Correggio. De Hertogh ran Mantua befit de Hertoghdom-men van Mantua en Montferrat : d\'andere Prin-cen van\'t huys Gonzaga, in\'tfelve gebiedt vanMantua, fijn de Prince van Bc^lo, van Gufialkyde GraeflPan l^oipolare, ende Marqtds deCafligliondalle Steuere : het Prinsdom ran SMoneda y gelegenin\'t felve gebiedt van Mantua, behoort nu tertijdt aen een Prince des geflachts CarafFa,erfge-naem van dien Staet. In \'t felve Lombardien is\'t gebiedt des HertoghsH>an Parma , die deHertoghdommen Parma enPlacencien,by malkanderen gelegen,befit^ en inTofcanen\'t Hertoghdom Caftro. \'Dc Bertoghyan Modena, heeft de Hertoghdommen Modenaen Reggio, het Prinsdom Carpi, en het grootftedeel van Carfagnana, gelegen in Tofcanen. DeHertogh IPan Mirandola befit een kleyn landt on-trent het gebiet van Mantua en Modena. HetPrinsdom Correggio,toekomende den Prince ipanCorreggio , light in den Staet des Hertoghs vanModena. Aen d\'andere zijde, beginnende in \'t weft aende kuft- van Genua,vint men het kleyn gebiet desBeeren yan Monaco , voorts den Staet yan de Ge~mefche Republijck , vervattende \'t gene datfe noe-men denVefterfchen en oofterfchen ftrant, loo-pende tot in Lombardien,daer de felve Seigneu-rie eenige plaetfen heeft, fpringende tot inTof-canen,daerfe de ftadt Zarzana befit en fommigeandere vlecken, als mede het eylandt Corfica. Komende in Tofcanen,fiet men het kleyn ge-biet des Princen yan Maßky die oock Prince vanCarrara is : de verfcheyden Staten des MarquisyanMalejpinay gelegen in Lunigiana : derRepu-blijcke van Luca , die mede een deel van Carfa-gnana befit : den Staet des Groot-Hertoghs yan Tof-canenj een van de machtigfte Princen van Italien,die niet alleen befit het meefte deel van Tofca-nen , met den Staet der drie Republijcken, eer-tijdts van groote macht; een deel van Roma-nien, dat men Florentin oft aen geen zijde vanden Apennin

noemt, en fommige plaetiên inUmbria ^ maer oock een deel des eylandts Elva,en de eylanden Caprea, Giglio,Gorgona en Me-loria : den kleynen Staet des Heeren van Plom-bin, en des Graefs van Petiglian, behalven eeni-ge andere mindere, niet waerdigh om te verha-Italien* ; t\' B R len; gelijckoock niet en zijn fommige kleynêHeeren der kuften van Genua , die onder nie-mant ftaen; en van andere plaetfen, die geengeit mogen laten ftaen, en wiens Heerlijckhedenvan kleynder waerd^ zijn. Daer naer ontmoet men den machtigen Staetvan den Paus oft Kercke, die Campanien van Ro-men befit, Sabinen,\'t Hertoghdom Bene ventenin \'t Koninghrijck Napels, \'t Patrimonium vanS. Pieter, Perufien,Vmbrien oft \'t HertoghdomSpoleten, Marcam Anconam, \'tHertoghdomUrbin en Romanien , met het HertoghdomFerraren. De kleyne Reptthlijcke yan S, Marin leght inRomanien,en is heel befloten in \'t HertoghdomUrbin. Naer Romanien komt men in den Staet der Vê-netianen; die oock in Romanien befitten Polefinode RovigojVoorts,behalven de eylanden en vaftelanden buyten ïtalien , \'t Hertoghdom van Ve^netiendatfe el Dogado noemen , vervattendede ftadtVenetien,met alle d\'eylanden daer ront-om gelegen ^ Iftrien , Friul, \'t gebiedt van Tre-^vife, Padua,Vicenza, Verona, Brefla, Bergamo,en Crema. Ten laetften vint men op de grenfen van Ti-rol en Duytftand t den Staet des Bijfchops yan Tren*teny en in \'t noorden des Staets van Milanen, eendeel van\'t gebiedt der Switfers, in de landenLugano,Locarno,Beliinzone,en andere ontrent\'t Lac Major en \'t Lac di Como. De voornaemfte bergen van ïtalien zijn de ^^rgen:Alpes en Apennin. De Alpes , die Italien van Ai^es.Vranckrijck en Duytflandt fcheyden, en aen dietwee landen behooren, zijn foo genoemt in deSabinfche tale, in plaetfe van Albes , welck be-.duyt Witte , en in vorige tijden wierden defèbergen Albia en Albionia geheeten ; ja deHooghduytfchen van defen tijt noemen in fom-mige plaetfen defe bergen Alpen, enop andereplaetfen Alben. Haer lengte van Niffa , tot ontrent de riviereArfe, is ontrent 3 5 8 mijlen. Belangende haerbreette, men bevint, dat in de Alpen Göttien,vermaert boven alle d\'andere, de bergh Cenisbreet is tién Piemontfche mijlen, waer van detwee een Dolphinefche mijl groot zijnrgemercktdat alsmen vanNovalefè,zijnde de laetfte plaet-^fè van Piem.ont, op gaet, men reyft twee mijlentot dat men op fijn hooghte komt, daer naevint men eenpleyn van twee mijlen, daer naeeen uur weeghs tot Lanenborg, de eerfte plaetfevanSavoyen aen die zij de, van waer men tot aengeen zijde van Chambery gaet door de Alpen,oft ten minften door haer valeyen oft dalen,meer als drie dagen lang , al tijdts door

feer engewegen. De andere Alpen zijn eenfdeels enger,eenfdeels breeder, fb nochtans datgcene bovende vijfdaghreyfen hebben. Wat de hoogte aen-gaet, hoewel datfe van verre niet fèer groot enfchijnt, nochtans zijnder vele bergen, op wienstop men qualijck in vijf dagen foude könnenkomen, na \'t fchrij ven van Polybius: en als meameent op\'t hooghfte te zijn,vint men fich dick-maels bedrogen, en is men op een ander top. B Nie?^ l



? ? IIn .iiinj|)|j;pn!i,)i.ipuij | iii i 4 Î T A L Niettemiü men heeft bevonden , dat de voor-naemfte Alpen dertigh mijlen hoogh zijn in \'topklimmen ; maer foo menfe met het loot enhet réchtfnoer peylt, zijnfe niet meer als tweemijlen hoogh. De Zee-Alpen y daer PtoÏemaeus van fchrijft,be-ginnen op de kuften van de Liguftifche zee, oftde ftrant van Genua , en vervatten met haerkromme omloopen , Barfilom en Tende, toeko-mende den Hertogh van Savoyen : Digne, Ven-ce, Glandevez, leggende in Provencen , en Am-brun in \'t Dolphinaet , en eyndigen aen denbergli Vifo in Piémont, eertijts Vefulus genoemtvan de Dolphinoifen, die \'er aen palen , gehou-den voor den hoogtten bergh, die men kan fien,die de riviere Padum oft de Po voortbrengt, enmaeekthet eynde van defe Alpen , daer men debergen oft hoofden vindt, van waer men uytItalien in Provencen en Dolphinaet reyft. Defebergen worden op de grenfen van Piémont en\'£ gebiedt van Genua,Ca/^^g/i^Cor«^ , dat is, deBals van den Hoorn genoemt i by Tende, Col de Ten-de j by het dal van Sture, Coldel\'Argentierej by hetdal van Veraite en Maire , Col de noftre Done de Fe-\'neftrcj en oock, Col de FAgnel, ontrent\'t voorfeydedal van Maire en\'t Marquifaetfchap SalufTe. De-fe Alpen begrijpen oock in Piémont de valeyenvan Gr^;^, welck eenige Italianen GelTo noemen,van Sture,Grane,Maire,Veraite,Gilbe en Po,diealle den naem hebben van de rivieren, diefe be-wateren. De Cottijche Alpen, daer d\'oude van gefchrevenhebben, en twaelf fteden daer in geftelt, en eenKoningrijck daer af gemaeckt/t welck fy der Al-pen noemen,begonnen aen den bergh Vifo, ver-re van Mondevis gelegen, voor den welcken veleden bergh Vifo noemen , en ftreckten haer totaen den bergh Cenis,cyndende, na \'t feggen vanStrabo, by Ocellum, en loopende van Ambruntot Suze, welcke ly omvatten, gelijck mede Gia-veri j oock in Piémont gelegen j daer-en-bovenBriançon in \'t Dolphinaet, en Chambery in Sa-voyen , met al het landt dat men Savoyen enMauriane heet. Defe Alpen begrijpen den berghby Col de la Croix , oft den Hals y>an \'t Kruys, en vanden Toren Mirebouc in Piémont i den berghGeneipre, den bergh Cenis, en \'t hoogh geberghtevan Roche Melon,ontrent Novalefe en Suze. Doordefèn bergh Cenis is Cselar getrocken tegen deFrancoifenjBrennus tegen deTofcanen,cnKey-fêr Karei de Groot tegen de Longobarden. Be-neden defè bergen aen de Italiaenfche

zijde leg-gen de valleyen van Lucerne, An^rolgne, en Perujcybehalven die aen de Franlche zijde komen. De Grieckjche Alpen van de oude , ftreckten vanden bergh Cenis tot den bergh genoemt dekleyne Sint Bernard, en een weynighvoorder jgemerckt dat \'et geberght daer iiefFens, dat menden Grooten Sint Bernard heet, den wegh wasvan de Alpes Pennines. Defe Grieckfche Alpenbefluyten den Kleynen S. Bernard , de valleyeTarentaife van Savoyen; en in Italien oft Piémont,het dal van Pont oft Ponte , toebehoorende deGraven van Valperga en S. Martin en de val-leyen van Brofio m Soana, in welcke laetfte de ri-vier Orcus ontlpringt. Zu^Al- Cetttfche^Ifen. CrieckftheAlpe». N. De Pceninjche oft Penninfche Alpen, waer van den Teminfchseerften naem komt van de Pœnenjdatis,Cartha-ginoifen,die met Hannibal daer door naer Italientrocken, foo vele gevóelen , en den tweeden vanden afgodt Pennin, die op \'t hooghfte van deleAlpen aengebeden wiert van de Velagren ofVa-lefanen,j[bo Titus Livius fchrijft,die d\'eerfte opi-nie verworpt, defe Alpen fègh ick, worden vanPtolem^us Poenes genoemt Sy volgen de Cotti-Iche, en reycken van den Grooten S, Bernard,tot den bergh van S. Gothard naer de oor/pron-gen der rivieren de Rhofne en den Rhijn,vervat-tende \'t lant Valais^en in Piémont \'t dal van Ao-fte, \'t landt Salaffen, daer, foo eenige fchrijven,KeyferArnolduSjtreckende uyt Italien naDuyts-landt , den wegh van Hannibal genomen heeft,door Bardt, gelegen tuffchen Aofte en Yvrée ,daer een oud opfchrift, foo Paulus Jovius lèyt, tekennen geeft, dat Hannibal over defe Alpen inItalien gekomen is. Welck waer fchijnt, om dateen deel van \'t dal Aofte in de Penninfche Alpenleght,tot de welcke een van defe wegen loopt,endandere inde Grieckfche, en de valleye gelegenboven die van Aofte, wort geheeten Fal Peninayen met eenen bedorven naem Val Pelina. Devoornaemfte bergh van dele Alpen, is die men inoude tijden Mons lovis, dat is,den bergh van lu-piter noemden , en nu Mont Jou, en den GrootenS. Bernard heet , op wiens top een kloofter engafthuys voor den reyfenden mangcbouwt is,daer men alle de doode menfchen in een grooteen diepe gracht worpt, in het ys gegraven. Deriviere Doire ontfpringt in defe Alpen,die in Pié-mont mede begrijpen de valleye van Andcrno^daer de moeder-ader is der riviere Servus, die\'tgebiedt van Vercelli bevOchtight. De Hooge A/pen, diefe S uM M^ heeten,

begrij- 0oogepende landen Sion en Valais, deprincipaelftedaer van is de bergh S. Gothard , die veel top-pen heeft, en befbnder dien van la Fourche, daerde riviere de Rhofne voortkomt: de fèlve Alpenbrengen voort de riviere Thefm , Madie , Ar enRhuïs. \'t Is feker, dat men onder den naem vandele Alpen begrepen heeft een deel van de Pen-ninfche^jadarmenfe met deLepontifche gecon-fundeert, en byna een daer van gemaeckt heeft. De Lepontijche Alpen, die de Penninfche volgen, Lepontifchsvervatten de fonteynen van de Rhofne endea^^^^\'^*Rhijn , haer ftreckende van d\'eene tot d\'ande-re. Sy begrijpen oock \'t dal Lel>cntine oft van Li-vin j Brennie oft Pa/enferthal, dat van Thefin, en deftadt Bellinfone, met de bergen S. Gothard, 5. D^-niSyCrifpalt, en Ltickmamer : foo dat defe Alpenreycken tulTchen Val d\'Aofte en de Grifbns. Deriviere Sefia heeft hier haer beginfel , als oockde Thefm , die aen de voet des berghs Gothardloopt, den grootften van al, daer men overgaet,om uyt Italien naer den Canton van Llry te rey-fen, met groot gevaer, infbnderheyt op tweeplaetfèn ; ten eeriten aen Pont Tremblant,dat is,de Bevende Brugh, ontrent de helft van den op-gang, komende uyt Italien op de riviere Thefm,van waer tot het opperfte niet en is als rotfen al-tijdt met ys en fneeu bedeckt, die met menightein \'t voorjaer fmelt en valt, gevaerlijck voor den reyfèn- I



? R ï 1 A reyiênden man: ten tweeden ontmoet men devalleye genoemt Infernale, oft de Hellche, meteen andere brugh op de Riifs, welcke als menover is, komt men in de Canton van Ury. Dewegh vandeLepontinen, oft Leventinen naerCoire is over den bergh Luckonan oft S. Bar-nabe,die de Lepontinen van de GriJfons Icheyt :want het voorfte van dien bergh naer\'t ooilen isvan de Lepontinen , en \'t ander van de Grifbns,daer op \'t hooghfte van een rotfe genoemt Ca-delin, de riviere Herodes fpruyt, die naer denbergh S. Barnabe loopt, daerfe haren naem ver-andert en de Middel-Rhijn geheeten wordt:aengaende d\'andere twee armen des Rhijns, debovenfte komt van den bergh Crifpaldt,die naerden bergh S.Gothard vloeyt | maer de beneden-fte van den bergh S.Bernardin : en alle defe ber-gen raken malkanderen , en krijgen in\'t laetftealleen den naem van Adufa, van de oude begre-pen onder de Rhetifche Alpen. De Rhetifche Alpen , van fommige Trentilchegeheeten, naer Trenten de hooftftadt van Rhe-tien , v/aren meeft begrepen onder den naem desberghs Adula , en liepen van boven Como totVerona. De bergh Adula is de principaelftevan alle , en wordt by de Hooghduytlchen t)etgenoemt, en by de Grifons Colmm delOl-cello. Naeft defen leght de bergh Spelugue, diende Hooghduytfchen titï QSrfc^Ïcr en Ï)Cltgetbetg / de Grifons Colmen del Orfo noemen. DeTrentilche Alpen zijn mede onder defè bergengerekent, die de Hooghduytfche ^aé©ebtV^ heeten. De Julifche Alpen , daer Tacitus van fpreeckt,zijn eertijdts oock Venetifche oft Venetiaenfche ge-noemt , om datfe in \'t gebiedt van Venetien wa-ren. Sy leggen oock boven den Staet der Vene-tianen. De inwoonders van defe Alpen, en haernabuuren noemenfe Mien en Ze/ien. Sy ftreckenhaer tuffchen de oorfprongen der rivieren Vi-pao en Laubac 5 maer fommige, doch qualijck ,nae mijn gevoelen , begrijpender \'t landt vanTrenten in. De bergh Thaurn in \'t Bifdom Saltz-burgh, welck de Taurus van Mela is, leght medein defè Alpen befloten. De Carnijche Alpen, daer in de riviere Sau ont-fpringt, eyndigen de fcheydinge van ïtalien enHooghduytflandt , en haer lengte is van on-trent den oorfprong der riviere Rifano , tot hetbeginfel van Laubac, en by Iftrien en Friul, daerïtalien eyndight, en Friul aen Carnie grenft , endaerom wordenfe Carnifche Alpen genoemt. De Norifche Alpen, daer de Schrijvers, die naede Oude geleeft hebben, van fpreken,

hebbendefèn naem van haer oude Inwoonders , en derfelve gebuuren, die men nu voor die van Beye-ren neemt, en ftreckten van het beginfel desriviers Dravus oft Drau, tot den oorfprong vanNatifbn. Haren hooghften wegh was ontrentde fonteynen van Drau en Piane, op den berghCefe. Indien men wil weten de verfcheyde wegender Alpen, foo moet men eerft onderfbecken depafTagievan Hannibal, toen hy met fijn legerin ïtalien gekomen is, om dat fommige Schrij-vers hier in niet over een komen. Want PoÏybiu§feyt,dat Hannibal van Lyon (welck hy alleen deplaetfe noemt daer de Rhofne en Saone t\'famenloopen) komende, na dat hy 800 ftadien , dat is,hondert mijlen, in tien dagen gereyfthadde,begonnen heeft de Alpen op te klimmen. Defewoorden hebben byna alle de Schrijvers ver-ftaen, gelijckofthy gefeyt hadde, dat Hanni-bal die hondert mijlen gedaen heeft van Lyontegen de Rhofne opgaende, in\'t trecken naer deAlpen. Soo dat fommige fulcks vaftelijck geloo-^vende, hebben daer van een befehrijvingege^maeckt, die fy meenen feker en vaft te gaen; Syfeggen dan, dat Hannibal naer Seyflèl getrockenis, en rekenen tot die plaets 100000 paffen, daerna leydenfe hem naer Croifïilles, en de eerftehooghten der Alpen^ voorts door de rouwe ber-gen in Valais, tot de plaetfen van Saxe en Mar-^tinach, van waer , foo fy feggen , hy over denhoogen bergh Pennin getrocken is in Italien, enhet dal van Salaffes, nu geheeten Val d\'Aofta. Rhetifchsjilfen. Julîfcheuiifen. Carnifcheuilfen. JSfmfihe^Ifen. Verfchejdewtgen derAlfen. Maer Polybius en heeft defè inkomfte in hetparticulier niet befchreven , noch de pketfenvan Hannibals wegh genoemt, maer alleen aen-gewefen fijn vertreck van de Rhofne , aenkom-fle by de Alpen door vele quade wegen, en in^komfte in ïtalien , daer hy voor eeril: de Tauri-nefen aentafte by fijnen wegh gelegen , te vo-ren altijdt door\'t landt der Allobrogen getroc-ken hebbende. In defe inkomfte accordeert hymet Titus Livius, die Hannibal mede doet ver-trecken van de plaetfe daer de Rhofne en Saonehaer vermengen , cn doet hem van daer door\'t landt der Allobrogen,oft het Dolphinaet, denwegh der Tricaftinen, oft des aenhangs van S*Paul trois Chafteaux nemen,voorts doet hy hempaffeeren op de grenfen der Vocontinen,oftGa-pancoien, en na dat hy gepaflèert is \'t landtder Tricorianen, doet hem komen aen de Du-van waer treckende dwars door\'t landt. rance valt ten laetften in

ïtalien, door \'t landt der Tau-rinoifèn. Indien Hannibal over den bergh Pennin in \'tdal Aofte gekomen was, nadathy door\'t landeder Veragren oft Valefanen getrocken was; Po-lybius foude haer namen niet vergeten hebben,noch oock den bergh Pennin, Salaffes , en In-woonderen van \'t val d\'Aofte maer foude diefbo wel uytgedruckt hebben als die van de Tau-rinoifèn, voor dc welcke byfè genoemt foudehebben. Daer-en-boven de Veragres oftHoogeValefanen leggen niet in den ftreeck van de Al-lobrogen , wiens naem begrijpt de Dolphinoifenen Savoyaerds, en de bergh Pennin behoort aendie volckeren niet ^ en nochtans Polybius ftekden heelen wegh en alle de veldtflagen tot deAlpes toe , cn de komfte in ïtalien in \'t landt derAllobrogen. En \'t gene meeft tegen haer gevoe-len ftrijdt, is, dat, als men van den berghPen^nin komt, men fbo haeft in het landt der Tauri-noifèn niet en kan zijn, gemerckt dat de voor-fchreven bergh verre van daer leght. Voeghchier by,dat men van den felven berg de landcmwrondtom de Po niet kan ontdecken j de welckeHannibal aen fijn foldaten toonde, als Poly- biuê



? ? -f-x\'.wjmg\' — ----------- J ? ITALIË N. bius en Livius geïuygen. Soo dat fchijnt, dat in Want men kan ten eerften aen de zijde van Nice\'t vertrecken van de Durance hy den wegh ge- reyfen door den wegh ontrent de riviere Var,nomen heeft, die door den bergh Genevre na die fich in tweên deelt, waer van den eenen aenSufa loopt, oft door den feiven bergh na Prage- de rechter zijde loopt langs dezeekuft, en deïa , en voorts na Pinerol, aengefien hy foo haell ftrant van Genua 5 den anderen aen de flinckerin \'t landt der Taurinoifen quam , die veel nader handt leyt door Nizze tot Col de Tende , doordien bergh zijn , als Val d\'Aofte is , ontrent de Efpel en Sergo , door foo quaden wegh, dat delandouw die van de Doria bewatert wordt, niet efels, en muylen , die \'t fout dragen , ter nauwervan de Po. Maer\'t gene hier tegen ftrijt,is, dat- noot daer over mogen gaen j maer in\'tneder-men van \'t geberghte van Sufa , de landou rond- komen van Col de Tende vindt men het begin-om de Po niet en kan fien/t welck den bergh van fel van eenen beteren wegh.S Michiel belet,en van de zijde van Pragela ont- Daer is noch eenen pas door den Hals van Ar-deckt m.en de landouw van de Po niet,noch oock gentiere, die in Terre Nova van \'t GraeffchapPiémont. Soo dat Hannibal van Pragela,door Ie Nice is Want die van Languedoc komen,nemenCol oft den Hals van la RoulTe, mach gekomen haren wegh door Avignon , Carpentras, Val dezijn aen de bergen rondom Giaven , door quade Pierre en Breoule in Provence 5 van daer gaenleen m.oeyelijcke wegen , foo Polybius en Livius na den moeylijcken pas van Loufet, beginnen-fèggen , van welcke bergen men de landouw van de in den Staet des Hertoghs van Savoyen , daerPiémont kan fien. \'t En is oock niet waerfchijn- men nederwaert gaet na Val de Mont, M^olans,ïijck , dat hy van de riviere Durance Ibudege- Berfilone, Meirone ,cn TArchcj voorts ontrenttrocken zijn met eenen grooten omkeer na den een mijle van daer vindt men den bergh oft colbergh Cenis, daer van men mede een groot deel van Argentiere, in \'t Graeffchap Nice,van Piémont liet. Mijn gevoelen is, dat hy door Men magh oock den feiven wegh nemen,rey-ieCol duMauragepaffeertis, die fijnen naem fende van Ambrun tot Guilleftre, daer fich dedaer van Ichijnt behouden te hebben : foo dat wegh in tweên deelt. Die aen de rechterhandthy , over de Durance getrocken zijnde naer de is door den bergh oft col de Vars, daer men ne-vaert van Rouffet der Ambrunoifèn , én weder- derwaerts gaet na Val oft het dal de Mont, enom zijnde geklommen op het berghsken van van daer treckt men na S Paul en Meiroïic, daerBreoule in Provence, mach

getrocken zijn na nae komt men aen col de Argentiere. Die aenden ftercken pas van Louzet, welck is d\'eerfte de flinckerhandt loopt door \'t dal de Queyras,plaetfè des Hertoghs van Savoyen, daer nae en de lange duyftere valleye van Vayer, daer-volgende de riviere Ubaye, gekomen tot Barfi- men in minder als vijf mijlen over vijftien brug-lonen, voorts tot loufiers en S.Paul, oock ftaen- gen moet gaen. Een vierendeels mijls aen geende onder den Hertogh van Savoyen , doorgoe- zijde Queyras fcheyt fich de wegh noch eensde en gemackelijcke wegen , en van S.Paul, in tweên: die aen de rechterhandt loopt na S.weder getrocken in\'t Dolphinaet , en gegaen Veran , voorts door col d\'Agnel na Chafteauna Col du Maure , een moeyelijcke wegh, doen Dolphin, Tourette \'t laetfte dorp van \'t Dolphi-na Ghana , tot het kafteel Douphin , voorts naet, en de valleye van Chafteau Dolphin, gele-na Tourettes, het eynde van \'t Dolphinaet, en gen een mijl van Villar S Pierre , d\'eerfte plaet-S. Pierre, mede den Hertogh van Savoyen toe- Ie van Piémont aen die zijde ,daer men komt inbehoorende, en van daer gekomen in\'t Mar- \'tMarquifaet Saluce door de dalen van Maire enquiiaetfchap van Salucen , naderende de Po. Veraéle. Men kan oock, reyfende van AmbrunDoch van daer en kan men de landouw rondom na S, Clement,en voorts na Guilleftre, den weghde Po niet fien, \'t en waer dat menfe ging ont- nemen van de valleye van Queyras, en voortsdecken op den bergh Vifo , door rouwe en heel van Queyras aen de flinckerhandt na col de laongebaende wegen , foo voor de oHphanten als Croix gaen j en van daer na den Toren van Mi-voor de paerden , daer nochtans een paffagie is, rebouc een quaden pas in\'t Hertoghdom Sa-gelijck men hier naer kan fien. voyen , met foldaten befet 3 van hier komt men Het gene aldermeeft ftijft\'t gevoelen van hen, in Piémont door de valeyen vanAngrogne endie meenen dat Hannibal in Italien gekomen Lucerne. is over denPennin, is, om dat eenige fchrij- Nochis\'cr een wonderbare pafTagie, die menven, foo ick hier boven gefeyt hebbe, dat Key- doorhouwen heeft een booghfcheut lang,en aenfer Arnoldus, uyt Italien na Duytflandt trecken- den bergh Vifo gevoeght. Men komt aen defede, den wegh van Hannibal genomen heeft door klove, als men van Queyras na Riftolas gaet ;Bard enden bergh lou oft lupiter, en dat op de voorts komtmenvan daer in val du Po, en\'tfelve plaets Bard, gelegen tuffchen de fteden Marquifaet Saluce. Ófte en Yvrée , gelijck Paulus lovius fèydt, een Daer zijn veel wegen om van Grenoble te trec-opfchrift aen den muur ftaet , te kennen ge- ken na den bergh Genevre. Den eenen is

doorvende dat Hannibal over\' defe Alpen getrocken Vizile en \'t dorp Vyfanen, van waer men dooris. Om defè tegen malkanderen itrijdende opi- feer moeyelijcke wegen komt aen den berghnien re vergelijcken , feggen de geleerde , dat Lans, Grave,Vilar d\'Arene, col de Lauterel, aendit groot krijghsheyr fich gedeelt heeft, en elck \'tkloofter van Briançon, aen Briançon, en dandeel eenen verfcheyden wegh genomen. Soo aen den bergh Genevre. Maer hoewel defènwy nu willen fbecken de pafTagien der Alpen , wegh den kortften van alle is, wort hy nochtansfüllen wy veie vinden om in Italien te komen, weynigh gebruyckt , als by d\'Inwoonders van dit &quot; I ! i



? I T A \'dit landt^namentlijckin den winter,om de fnecucn het ySjCn in \'t vooijaer om \'t fmelten en \'t val-len der felve: den anderen loopt aen de rechterzijde^van Grenoble tot Chans^daer men óver deriviere Romanche met een Ichuyt vaert, en fom-tijdts, doch felden, is \'t water fbo kleyn dat mendaer door gaetj voorts klimt men op \'t geberghtvan Frey j van daer treckt men na Mure, naCorp, aen de vermaerde plaetfe Lefdiguieres,en aen S.Bonet: voorts een vierendeel mijls aengene zijde van de brugh van S. Bonet, zijn tweewegen,- den eenen aen de rechter zijde leyt doorLaye en col de Chauvet, van wacr men na Gapjreyft, en voorts na Chorges den anderen aende flincker zijde neemt men door S. Laurens ,door col de Manfè, en Rochette, van waer menna Baftie Neuve , na Chorges , en na Savinesgaet, daer men over dc Durance na Ambrun ,S.Clement, en na S.Crefpin treckt: en van daergaet men na Pertuis Roftang, en Brian^on , enden bergh Genevre, van waer men nedcrwaertsna Sezane gaet: en hier is de bequaemfte palTa-gie, foo voor \'t gefchut als de heyricgers. TotSezane deelt fïch de wegh in tweén. Aen derechter zijde loopt hy na val de Sauze,het welckhy aen de rechter handt laet: daer nae als menop Val de Sartrieres gekomen is , welck Val deSauze en Val de Pragela fcheyt, gaet men dooreenen breeden wegh in Pragela, en pafTeren-de Feneftrelles en Mantoule, dat men voor hetlaetfte dorp van die valley houdt, ontmoet menChafteau du Bois, de uyterfte plaetfe van datDal, gelegen een mijl van\'t dorp Peroufe inPiemont , het voornaemfte van fijn vallcy:voorts van daer gaet men door eenige poortenna Pinerol,gelegen ontrent die valleye,ofte dooreen gemackelijcker voetpadt londer die poor-ten te roeren. Den anderen pas is van SezanenaOux,Salbertran,en EfTilles^daer langs KoningKarei de VIII trockin fijn reyfe naerNapels,enliet daer \'t gefchut tot fij n wederkomfte, naer devidorie van Fournouë: voorts als men Chau-rnont voorby gegaen is , komt men aen degrenfèn en ingang van Piemont , en een vie-rendeel mijls van daer, by een kleyn beecxkengenoemt Graviere 3 noch een mijl van hier vindtm^nSuza, en naerder Vranckrijck, laillon enGelalTe met haer forten oft fchanlTen. Dit is denwegh die Koning Lodewijck de Rechtveerdigenamin\'tjaer 1629,om de Hertog van Mantua teftellen in de vreedfame polïeffie van Montferrat,gelijck hy gedaen heeft^doch na \'t verHes van deitadt Mantua, heeft den voorfchreven Hertoghden Keyfer voor Leen-Heer moeten kennen. Men komt oock van Vranckrijck in Itaüendoor den bergh Cenis, als men gaet van Lyonna den mocyelijcken wegh van \'t geberghteAiguebelette ,

Voorts na Chambery , en vandaer na Chambre, en door \'t pleyn van Muria^ne, langs de riviere Ar, die men dickmaels aenbeyde zijden met bruggen over gaet, reyfendedoor een feer nauwe pafTagie van wederzijdenmet rotfen befet, na S. lan de Muriane, Modane,Termit^non , en Lanebourg , gelegen aen denvoet des berghs Cenis, daer men opklimt naeeen half ure tij dts,door eenen breeden enfrayenItalim^ N. wegh, van het voorjaer tot den herfft : daer naeontmoet men een vlack veldt ontrent twee mij-len lang, met de kapelle van Tranfis, welck eenhuys is op een luftige palfagie, het welck deriHertogh van Savoyen heeft doen maken j omdaer te ontfangen vrouw Chriftina, dochter vanKoning Hendek de IV:, toen fy uyt Vranck-rijck quam , om met den Prince van Piemont tetrouwen: voorts vindt men de plaetfe van de Po-ften , en ontrent twee mijlen in den afganck(die heel nau is, en op veel plaetfen ongemacke-lijck, daer men de pleyn van Piemont ontdeckt)het dorp van Fernere, daer men nederwaertsgaet na \'t dorp van Novalefe, de eerfte plaetfevan Piemont aen die zijde, gelegen aen den voetdes berghs Cenis, ontrent een mijl van Suza.Men reyft oock van Grenoble door Chambery,en defgelijcks van Vienne , en Valoire na Voy-ron , en Echelles , gelegen op de frontierenvan Vranckrijck en Savoyen , ontrent den wek-ken men gaet door de moeyelijcke pafTagie vanla Crottedie niet kng en duurt, aen het eyndevan de Alpen, van waer ontrent twee mijlen zijntot Chambery. Daer is noch eenen pas door Val deTaran-taife in Savoyen, als men gaet van Montmeillanna Conflans, Briançonnet, een ftercke plaetfe,en nauwe pafTagie,en voorts naerAigueblanche^Mouftiers, S.Iaqueme, Chafteaufort op den pas,en van hier na Vilette, Eme, S.Maurice en Selz,van waer ;men komt aen den bergh, de kleyneS. Bernardt genoenit 5 voorts gaet men neder-waerts na Thuille, \\ beginfel des dals van Aofte,van waer men treckt na Bar, diefe den wegh vanHannibal heeten : daer naer ontrent een halfmijle van defe pafTagie komt men aen dc brughvan S.Martin, gemaeckt,fbo men fèyt, van Key-fer Auguftus, om daer mede Vranckrijck vanItalien te fcheyden: van hier gaet men na Yvrée.Maer den wegh van val d Aofte is den ongemac-kelijckften om door te komen. Aengaende de pafTen van Valais in Italien ,daer zijn twee wegen naer Sion, waer van die in\'t zuyden is, loopt door de valleye van Uren , en\'t gebergte Arolle : daer nae komt men in \'t dalPenine oft Peline, ftaende onder het\'dal d\'Aofte.Daer is noch eenen pas genoemt Kumben, alsmen van Martinach treckt, en defèn deelt fïchop de bergen , in verfcheyde wegen , waer vandie aen die

flincke zijde is , leydt na den kleynenS. Bernardt, niet verre van Tarantaife,den ande-ren loopt van Antremont naer den groeten SintBernardt, en van daer na Aofte. De bergen vanValais hebben oock veel pafTagien die na Lom-bardien gaen, waer van eenen door \'t geberghtevan Gricz , door Griez, en Nyfi leydt na de val-leye van Antigorio, welck een deel is van het dalde Dome d\'OfcelJa in\'t gebiedt van Milanenidenanderen loopt van \'t dorp Brig in Valais, na denbergh Sempion > by de Latiniften Sempronius ge-noemt,en van deHooghduytfchen denberg / en naer Crevola, een plaetfe in den Staetvan Milanen. Van Vilp is \'cr eenen wegh doorden bergh van Safer, en aen d\'ander zijde doorden bergh van Matter, die na \'t gebiedt vanMilanen leydt. C Men 7



? iiiiÉmiifeiiilii ?-&quot;-^rii\'&quot;^- f ï ? T N. ï A r Men reyft oock, maer met groot gevaer, vanden Canton üri,en fijn ftadt Altorf, na Belinzo-ne, en na den Milaenfchen Staet,door de valleyedie men de helfche noemt, Ie Pont tremblant,dat is, de bevende brugh, en den bergh S. God-dart. De Grilbns hebben mede vele wegen om inïtalien te komen , den eenen is door Coire naerThoffes, daer men een enge en gevaerlijcke paf-fagie vindt, midden door groote rotfen en on-vafte bruggen , meeft gelegen op fluyfen enfteyle plaetfen yan den Rhijn: men gaet voortsnaer Spelugue, en den berg diefe den moeyelijc-ken heeten: van hier treckt men naer Clave oftChiavenne.en van daer naer\'t Lac van Como en\'t beginfel van \'t Milaens gebiedt : men machoock van Coire gaen door Bevio , en door Septanaer Clavenne, van waer men naer \'t lac van Co-mo reyft. Van Clavenna gaet men naer den Staetder Venetianen doorNouva, en voorts klimtmen op eenen moeyelijcken bergh,oft men paf-fêert \'t Lac de Como, tot het dorp van Pocada-do, waer Valtelin begint. En men vervolght fij-nen wegh door Morben, daer men een geberghtontmoet, dat men in den fomer over reyft omte gaen naer Bergamo: maer men mach daer inden winter niet over, om de fneeu: foo dat mendan naer Sondres oft Sondrio gaet, een ftadt vanValtelin, daer na naei/\'t dorp Villa, gelegen in \'tfelve Valtelin, van waer men naer Edolo gaet,een plaetfe der Venetianen. Men kan noch van Coire in\'t gebiedt der Ve-netianen komen door drie groote bergen, deneerften van die is Albora, welck een lange weghis tuffchen twee hooge rotfen ; en kort daer navindt men Bernine , van de Fran^oyfenBerlinegenoemt, van waer men vijf oft fes mijlen neder- an toe: voorts gaet men naerden bergh Aurigue oft nrigue,van den wekken,door vele andere kleyne bergen , men koomtaen \'t lac de Ifeo, gelegen tuffchen den Staet van ö waertsgaet tot Breffa en Bergamo. De andere pafligien door ValteUn zijn fèerveie j gemerckt dat beneden Tiolo, in \'t gebiedtvan Grofio,eenen grooten wegh is, die door denbergh Mortirol leyt naer val Camonique in denStaet van Breffa, daer men foo wel in den winterals fomer gaet door den bergh Auriga, cn doorde paffagie diefe Lizipelli d\'Auriga noemen, vaneen dorp , recht tegen over Tel gelegen , vanwaer men naer S. Pierre gaet, daer men diengrooten wegh vindt. In \'t felfde gebiedt van Telontmoet men \'t dal oft valleye van Belvifo

, vanwaer men den wegh des Staets van Bergamo envan \'t dal Camonique neemt. Daer is oock eenenwegh die van de valleye d\'Ambria, in \'t gebiedtvan Piattede , naer \'t landt van Bergamo loopt,gelijck mede van de valleye van Madra in \'t ge-biedt van Folina. Daer is oock \'t dal de Tartano,in\'t gebiedt van Taleinone , dat (ich in tweemindere valleyen deelt , genoemt Biorcha enZoccata , die alle beyde naer den Staet van Ber-gamo leyden 3 cn men gaet in den fomer feer ge-mackelijck door defe valleyen naer Bergamo.Van Bormiojwelck een deel van Valtelin is,gaetmen naer de valley Gamonica, inden Staet der Venetianen, cn naer Ponte de Legno , door feerrouwe en harde wegen , die inden winter on-ganckbaer zijn. Aen d\'ander zij de is \'er eenen pas in \'t gebiedtvan Pedefma in Valtelin,door wekken men naerval de Safina , in \'t Hertoghdom van Milanen ,gaet: Planta di Dio ftreckt tot Scaleta, van waermen naer\'t lac di Como reyft, met trappen inde rotfen gehouwen. Om van Tirol in ïtalien te komen, treckt menvan Infpruck naer Steinach, een ftadt van Tirol,daer na gaet men over den moeyelijcken berghBrenner , aen wiens ander zijde ontmoet men deftadt Sterzingen, en voorts naer Clufe , by deDuytfchen Claufen genoemt , en de ItalianenChiufa, van wegen fijn enge pafïagie ^ daer wey-nigh menfchen vele können wederftaen: vanhier gaet men naer Bolzan oft Bötzen, \'t begin-fel des Staets van Trenten gelegen in de Alpen jvoorts naer de ftadt Neumarck , en van daernaer Trenten , en dan naer \'t fort van Clufe oftChiufè in \'t gebiet van Verona, ontrent de gren-fen van \'t Bifdom Trenten. Men gaet oock uyt Beyeren naer Lago di Gar-da, den Staet van Breffa en Verona, van Bruck,een ftadt in Beyeren, door Barkirck, een dorpvan Tirol, naer Seefeld , Infpruck en Trenten.Daer-en-boven kanm^en van Infpruck enSterzin-gen naer Trevife cn Padua reyfen door Chiufain \'t gebiedt van Trenten gelegen , Bötzen,Neumarck, Trenten, Chiufa der Venetianen,enCaftel-Franco, van waer men naer Trevife gaet,en voorts naer Padua. Men kan oock uyt Beye-ren naer Brixen trecken, en voorts naer Feltrin,en\'t gebiedt vanBellunen, behoorende onderMarca Trevifana der Venetianen , door demoe-yelijcke lulifche Alpen. De Carnifche Alpen hebben twee paffen: deneenen leyt naerVillach in Carinthien,ontrent deriviere Lifonzo:den anderen loopt van Laubachoft Lubiana naer Friul, door S.Geertruids bofch.En

alis\'t dat de nature aen alle andere kantenvan ïtalien de paffagien moeyelijck gemaecktheeft, en quaet om aen te komen, als een borft-wering en ftercke wallen , fbo heeftfe nochtansden pas tuffchen Gradifque en Gorits, goet engemackelijck gemaeckt : door defen zijn deTurcken in den tijdt van Bajazet in Italien geko-men , en hebben heel Friul afgeloopen, en paf^ferende drooghs voets der felver rivieren , alsmede die van Marca Trevifana , zijn ontrent depoorten van Trevife gekomen. Onder den-Ko-ning Theodoricus hebben de Gothen , en daerna de Venetianen getracht defèn pas met eenenmuur te ftuy ten, die men mach noemen de groo-te poort van ïtalien , en tot dien eynde wierdGrodifque en Göritz verfterckt. Maer dit was tevergeefs , om dat \'er tuffchen die twee plaetfènnoch een vlackpleyn lagh : tien oft twaelf mij-len groot, dat voor de Barbaren open lagh,tegens welcke de Venetianen langs henen eengroote gefloten gracht maeckten,die haer medenergens toe gedient heeft, gelijck oock de ver-fterckinge van de ftadt Aquilea de Romeynenniet geholpen heeft j maer is na een drie-jarigebelegering van Attila Koning der Hunnen ge-wonnen.



? BBB I T A Vonnen. Doch hebben de Venetianen ten laet-ften het ftercke fort Palma in die quartieren ge-maektjom daer te flutten,die door de voorfchre-ven paffagie in Italien fbuden willen komen. Apennin, De bergh Apennin is als een arm van de zee-bergen , en begint by Nizza, op de ftrandt vanGenua, en loopt voorts dwars door Italien, hetfelve deelende van \'t weft naer \'t ooft tot Marcad\'Ancona, daer hy fich naer \'t zuyden draeyt,en loopt met verfcheyde kromten en bochtenmidden door \'t Koningrijck Napels, tot C.d\'Ar-mes , Regg;io , en de Siciliaenfche zee , daer hyeyndight.Het hooghfte defes berghs noemen deSchippers hedensdaeghs Punta di Talo. De an-dere voornaemfte bergen zijn meeft altemael in\'t befonder geftelt, elck in fijn eygen landt. Khieren. De principaelfte riviere van Italien is de Po, byde oude Schrijvers Padus cn Eridanus genoemt,die op den bergh Vifo oft Vifuvius in Piémontontfpringt ^ en van daer loopenae door Turin,Cafal en Cremona , gaet dwars door Lombar-dien , en een deel van Romanien , daer na valtfèin de Adriatifche zee door de monden van Pri-maro , Volana, Albero, Goro , en Fornaci, dieoock foo vele havenen maken. Onderwegenontfangt hy in Piémont de mindere rivierenGrane, Maire, Veraite, Gilbe, Pelles, met Chi-fbn, Chifbla, de twee Dorien en Orco, komendeuyt d\'Alpen : in Montferrat wordtfe vergrootmet de Sefia, in den Staet van Milanen met denTaner : vermeerdert met de rivieren en beeckenGez, Sture, Borbe, Triom,Beibo,Ler, en Orbe:voorts inde noordzijde van\'t felve Milaenfchegebiedt wordtfe verrijckt met de Gogne, Tefm,Lambro, Adde en Serio : en in\'t zuyden, metSorivia,en StafFora : ten laetften in den Staet vanPlacentia en Parma, met Trebbia, Nura, Larda,Stiron, Tar, Parma en Lenza. Daer-en-bovenïoopen in de Po iti den Staet van Mantua, naer\'t noorden , de Oglio en Chiefa , die in de Oglioen Mince valt, fpruytende uyt Lac de Garde ^ enin het zuyden Chroftolo en Secchia. In Ro-manien ontfangtfe de Thion, Panaro, de Rhijnvan Bolonien, Idice en Tartaro. De voornaemfte rivier naer de Po,is de Tiber,eertijdts geheeten Tiberis,7ibris, en Aibula, nu vande Italianen Tevere, wiens oorfprong op den bergApennin is, by de grenfen des gebiets van Arez-zo. In \'t beginfel is fy kleyn, daer na wordtfe foogroot door veel rivieren die daer inloopen, datfefchepen draeght,waer van de vermaertfte zijn deNera of Negra,eertijts Nar genoemtjde Chianaoft der

ouden Glanis, daer de Paglia fich medevermengt j de Chiazzo, die fich in de riviere To-pin , by de Latiniften Tinna en Tinia geheeten,ftort, na datfe eerft met de oude Clitumnus ver-rijckt is: deFarfaro, der Latiniften Fabaris: de Caminato , anders Rio MolTo, en in vorige tij-den Allia genoemt : de Teveron, oft Anien, diedoor de ftadtTivoh loopt,en Dachia,voor defenAlmo oft Almon geheeten. Voorts de Tiber vande bergen vallende, doorwandelt Tofcanen,nietverre van Civita Caftellana, Perugia en Otri-coli en fcheyt Tofcanen van Umbria en Sabi-nen daer na loopende door Romen,ontlaft haerin de Tyrrheenfche zee^ by de ftadt Oftia» L I E N. p Op de kuft van Genua en de palen van Italieais Varo de vermaertfte rivier, in\'t Latijndie in d\'Alpen fpruyt ontrent S. Steven , en valein de Marfiliaenfche zee, nae datfe de rivierenCaremp, Lavaire , Efteron , Lince en Veiubiemede genomen heeft: Maer defe rivier behoortilieer aen Vranckrijck als aen Italien. De andere volgende rivieren en in dé Tyr-rheenfche zee loopende, zijn Palion, eertijdtsPaulon genoemt: Por^elpere oft Porcifera, die uytden Apenninvloeyt: Ferijano oft Feritor: Lai>a-gna, die men meerit de Enrella van Ptolemseus tezijn: en Magra , van Strabo Macra geheeten, envan Ptolemseus M^aW/^z,het eynde van Ligurien. De rivieren van Tofcanén , die haer waterenin de Tyrrheenfche zee lofen , en d\'andere vol-gen,zijn Laren^a,freddo, ^erchio oftOjarly eertijdtsAu/tr en Aufttr genoemt: voorts Arno oft Arnus,een der voornaemfte rivieren van Iralien, die opden bergh Apennin ontfpringt, inde plaets diemen Falerona noemt, en vallende van de fteylerotfen,laet de ftadt Arezzo aen de flincker zijde,loopt door Florencen en Pifa , en van daer in dezee, eerft vergroot zijnde met de rivieren en be-^ken Craina,Solana,Rena,Refcho,Seva,die doorMugello vloey t ^ en met Mugnone, die oock vanden Apennin komende by Florencen in den Ar^no valt. Daer-en-boven de rivieren Terzola,Bi^fenzo,mede nemende de beeckMarina; Om-brone die haer mengende met de Stella ontrentCarmagnan in de Arno loopt, recht tegen overden bergh Luppo : Pefda vergroot van RiVola |Staggia, Corfblana, Archiano, Peflilione, Elfa,cn Era. De andere principaelfte rivieren vanTofcanen naer de Arno zijn Cecina oft Cecinna ,die uyt den voet van Montette fpruyt, vloeyedoor \'t gebiedt van Volaterra, en loopt in zee:Cornia, die door den Staet van Campiglia wan-delt, en fich in zee begeeftjoft in den

nabuurigenlac ontrent Plombin : Alma, Prik, die van de ber-gen by Maffa gelegen komt, en in\'t meir vanPrile loopt. Or/ibröne,emïjts Umbro en Ombros,(een andere rivier als die in de Arno valt) die ver-meerdert wordt met de Arbia, Trefra,Sora, Sila, Merifa,enOrcia,die den Affo en Formo ontfangt:voorts zijnder de rivieren OJa,Alhengia;Pcfda,MautayMognone , tQït\\]dts Minio en Munio genoemt jEritVadnaySanguinaria en Aron, heel naer den Tiber. De rivieren van Campania diRoma,behalvende Tiber, zijn Rm, eertijdts \'Numicus de Stura^noch fijnen ouden naem behoudende, en Au--fente, oft Baudino, in vorige tijden Vfens geheeten,die in de Tyrrheenfche zee loopt, tuffchen Ter-racina, cn Piperni. Aengaende de rivieren van\'t Koningrijck Na-.pels,fpreken wy iri de befchrijvinge des felfs. DeMarca van Ancona heeft veel rivieren die in deAdriatifche zee loopen, als Afono, waer van denmondt oft uytganckis tien mijlen van dien vanTronto , die Abruzzo en \'t Koningrijck Napelsfcheyt van dat landt: de Tigna, die van \'t ge-berghte Apennin komt, en loopende door \'t ge-biedt van Ferme valt in de zee: de Leto Mort jde Chiento, wiens oorfprong is in den Apenninonder Camerin en Seraval , cn met welckenfich vermengen dePiaftra en Calderola.de Leto Ti(i



? T Vif: de Potcoza, die uyt dén Apennin vloeytboven Mattelica , en ftort fich in de Adriati-Iche zee j als oock de Afpido oft Mufon: dc Fiu-meiino , eertijdts ytiïs genoemt, die in vorigetijden de uyterfte pael van Gallia Cisalpina was :deMiffa, die ontrent Sinaglie paffeert, enont-fangt den Sentino ^ die ontrent de muuren vanSalToferrato loopt; de Cefano, by de oude Cefa-nus genoemt: de Metro , eertijdts Metaurum ,vermaert om de viélorie die Livius Saliöatorhier ontrent gehad heeft tegen Afdrubal: defeontipringt in den Apennin , en ontfangt de ri-vier Candian ontrent FolTombron&quot;, daer naevaltfè in de zee ontrent Fano : de Argila diemede in de zee loopt: en de Folia by de oudeichrijvers Jfaurus en Pifaurus genoemt, die vanden Apennin vloeyt, en loopt voorby Pefaro,daer een fteenen brugge is , die de Marcam enRomanien Ichey t,en daer na het beecxken Albs,eertijdts Sapis geheeten, mede nemende, ont-laft ifïch in de zee > beneden Maceraten vanMontfeltre. De rivieren van Romanien die inde zee val-len , zijn Catolica, Vintinella, Conca, eertijdtsCruftinum , Marecchia , die fich ontrent Riminilooft : Pifatello, by de oude Ruhicon y die nae deiEfis, de oude pael van Italien en Gallia Cisalpi-na was : Savio , in vorige tijden JJapis en Sapis^aen wiens uytgang Auguftus een Icheeps-arma-de hielt,om de Adriatiiche zee te bevryden : Be-defè oft de oude Bedejum , wiens mondt oft uyt-loop de haven van Ravenna maeckte: de Ronco,van Blondus Bidens geheeten , die nu de havenvan Ravenna maeckt: en de Monton, by PliniusVitis, en by die van onfen tijdt Azuedotto ge-noemt , die op den Apennin ontfpringt ontrentdenTiber, daer men by moet voegen daer ickvan geiproken heb, die haer wateren in de Poloffen. Belangende de rivieren des gebiedts van Pa-dua, Vicenza, Verona en Trevifa, daer van ful-len wy fpreken in de befchrijvinge van hetDogado ^ als oock van die in \'t gebiedt van Bref-fa, enBergamo zijn, onder de gene die indePo loopenj daer-en-boven van die onder Friulen ïftrien hooren , maken wy gewagh in de be-fchrijvinge der felve Provinciën. In Italien zijn mede veel poelen oft meeren,waer van de voornaemfte zijn het lac oft meervan Perugen , by de,oude Schrijvers geheetenIrafimeniis oft Trajumenus, ontrent het welck Han-nibal de Romeynen in Tofcanen verflagenheeft: dit lac is bynaedertigh mylen groot infijn omloop, en vol vifTchen : \'t Lac de Bolfena,eertijdts Vuifinius, groot 24 mylen in\'t rondt,gelegen in\'t Patrimonie vanS. Pieter, en volpalingen oft ael: \'t Lac de Celano, eertijdts inoudtLatio, nuinAbruzzo gelegen , by de ou-den Fucinus genoemt: omtrent dat van Celanoen de vermaertfte des Koningrijcks Napels,\'t Lac de Norfè in Marca Ancona, daer,foo

menfègt, de duy velen danflen : \'t Lac de PiedilucoinUmbrien , eertijdts Velinus, welck , na de mee-ninge van vele, het middelpunt van Italien is:hLaclAaggioY in den Staet van Milanen, bydeouden Vcrhmus en Hooghduytfchen A lO \'P i i I 11 3 t \'l ; \'J m \' ( Meeren. ieit X L I E N. geheeten, veertigh mijlen lang , en feven brect,door wiens lengte de rivier Tefin loopt , dievoorts \'t gebiet van Milanen doorwandelt: hierontrent is\'t Lac d\'Orte: \'tLac de Come, invorige tijden Lmius, light wat diep in der Ve-netianen landt, en is bynae fbo groot als t lacMaggior. Hier zijn noch \'t lac d\'Ifèo , eertijdtsSebinus: \'t Lac di Idre gelegen tuffchen \'t lacdlfeo en lac de Garde, eertijts Benactis genoemt,een van de fchoonfte in Italien, rijck van truy-ten en carpers, fich ftreckende zuyden en noor-den 35 mylen lang , en 15 breedt, tot in \'t ge-biedt van Trenten,en fcheydende \'t gebiedt vanBreiTaen Verona. De lucht van Italien is meeft overal foet, ge- lucht.matight en gefbnt, de noorde winden zijn niette kout, en de zuyde niet te heet, fbo datfe devruchten des aerdtrijcks niet befchadigen , ofhet teelen van \'t vee verhinderen : de vier faifoe-\' nenoft tijden des jaerszijn byna overal gema-tight, foo dat men in veel plaetfen een geduu-rige lente en lomer fchijnt te hebben. Hier zijn veel fonteynen, meeren en rivieren, wateren,foo tot nootdruft en vermaeck der menfchenen beeften, als om het aerdtrijck vruchtbaer temaken: behalven darmen veel warme en ge-fbntmakende wateren vindt , principael inRo-manie , in \'t gebiedt van Breffa, Padua en Luca:in \'t landt van Volaterre, Siene , Viterbe en Pe-rufe: in Terra di Lavoro van \'t Koningrijck Na-pels, in Piemont, Montferrat, en Friul. De landouwe wort bevochtight met veel wa- Lmdotiwe.teren, diefe aengenaem en vruchtbaer makenvan alles dat men fbude mogen wenfchen. Delengte doorfneden van den Apennin heeft aenbeyde zijden , danfchoone velden , dan fraeyevlackten endalen met luftige heuvelen onder-fcheyden, en van alle kanten koftelijeke lande-rijen, vruchtbare ackers, dichte boffchagien,vette weyden, vol gras en bloemen. Italien draeght tarwe en alderhande granen Vrmk-in grooten overvloet, byfbnder in Lombardien,\'t Koningrijck Napels , Marca Trcvifi, en inMaremmes of by de zee-kuften van Tofcanen. Daer is menightc van verfcheyde wijnen, alswijn Grec van den bergh Somma , in &quot;t Koning-rijck Napels , den witten Chiarello van Napels,die fèrp is i den witten Afprigo van Napels, dieeen open lijf maeckt den goeden wijn Grec vanIfchia^den witten en rooden van Salern , en San-feverin, alle wijnen van \'t Koningrijck Napels:den witten Albano, en rooden van Campagnede Roma 5 den excellenten rooden van Magna-guerra , en den

witten van Caftel Candolfo :den witten en rooden van de kuften van Genua^den wijn van Tagie in \'t gebiedt van Genua,kleyn, maer feer gefbnt,- den koftelij eken roo-den wijn , diefe Lacryma noemen, in \'t Koning-rijck Napels: de fuyvere en oprechte Mufcadel-len van Montferrat, en andere plaetfen: de wij-nen van Friul en veel andere landen. Hier is overvloedt van olie, meeftendeel opde kuften van Genua, Tofcanen, Poüillen enTerre d\'Otranto : als mede van allerley fruyt,ja van het uytnemende en befte , te weten oran-je-appelen , limoenen, citroenen, en granaet- appe-



? I T A L appelen. In \'t Koningrijck Napels waft oock veelfuycker, katoen en moerbcfi-boomen, waer vande bladeren meer geacht worden als de vruch-ten , om dat de wormen daer van haer voetfelhebben, die overvloedigh zijde maken, prin-cipaelin Calabrien, daer-en-boven in Tofcanen,Lombardien ^ Marca Trevifana en \'t gebiedtvan Bologne. Men fiet aen alle kanten, behal-ven de fruy tboomen, veel boffchen, die de in-woonderen meer gebruycken tot huyfèn, fche-pen engaleyen te bouwen, als tot brant-hout. ïtalien heeft veel mynen fbo in de Alpen, alsop haer grenfen en in den Apennin, \'t Koning-rijck Napels heeft\'er fbmmige van goudt en fil-ver, als oock Tofcanen en eenige andere lan-den , die mede vele verfcheyden metalen heb-ben. Wat het yfer belangt, hiervan zijn veelmynen o£t aderen in \'t gebiedt van Breffa, Bellu-nen , Cadorin, en andere der Venetianen, alsoock in Montferrat, in de jurifdidie van Genua,in \'t eylandt Elba en elders. Daer wordt quickfil-ver gegraven ontrent Friul, by de rivier Hydra,en menighte aluyn, foo in den ftreeck van Vol-terre, als fommige plaetfen behoorende onderden Staet derKercken, en in het KoningrijckNapels, daer men oock veel fulphurs vindt. Hier zijn veel fchoone ftcenkuylen van alba-fter, fbo in\'t gebiedt van Volterre als Breffa :van wit marmer in Lunigiaen:van tibertin-ftecn,fchoon en fterck bynae als marmer , in Tivoli :van Iftrifchen fteen , feer geacht van de Italia-nen , tot Rovigno: en van verfcheyden fbor^ten van marmer, en fchoone fteen in veel andereplaetfen: \'t welck d\'oorfaeck is, dat men in ïta-lien meer heerlijcke kercken, paleyfèn en ge-bouwen vint, als in eenigh ander landtfchap deswerelts. Men vindt\'er oock koftelijck gefteent, na-mentlijck in Calabrien, Tofcanen, en Lombar-dien , als berillen, agaten, cafïiodonen, cornali-nen, jafpiden, criftallyn, en ontrent de oeverskorael. In de bofïchen onthoudt fich veel wild ge-diert bequaem tot de jaght: de weyden en vel-den zijn vol grooten kleyn vee, onder welckoock buffels zijn,die men in Vranckrijck en Ne-derlandt niet en fiet: meeren en rivieren gevenmenighte van feer goede viffchen , byfonderuytnemende welfmakende carpers, defgelijckeVranckrijck en Nederlandt niet en hebben,defe zijn in Lac de Garde, en fommige anderewateren. Deltalianen\'zijn meeftendeel groot en fchoon,lang van leden, en foo ftrijdtbaer, dat hetge-noeghte is defe deucht in haer te kennen , foodoor hare manlijcke daden, als door het verha-len van de Hiftoryfchrijvers. In \'t beginfel ge-neerden fy haer met kudden fchapen te weydenen op te queken , daer na heeftfe haren KoningItalus het landt doen bouwen, ftellende ordina-ris acht offen aen eenen pioegh. Haer

nieuw-geboren kinderen brachtenfe aen de rivierenom te waffen, oock als \'t vroos, om het lichaemhart en fterck te maken: daer na alsfe groot ge-noegh waren, gingenfe ter jaght, leerden wel tcpaerde rij den,en met den böge fchieten, werck-Italien. Mjnen. St eenen. Beeßen. ^^erdt enmanierender In-tvoonderenin oude tij-den. Cejfemn- N. ten in \'t veldt, en volghden den krijgh. Ia deoude mannen leyden de wapenen niet af, maerwaren altijdt befich om buyt te maken, en leef-den van \'t gene dat fy andere ontjaeght hadden.Daer na begaven fy haer fbo wel tot de ftudienals tot de wapens, gelijck de hiftorien, en veelgeleerde boecken by haer Hiftoryfchrijvers,Orateurs, Poëten, en Rechtsgeleerden geichre-ven,ons te kennen geven. De Italiaenfche vrouwen cn droncken geenenwijn, en de reyfende man, komende in de her-bergh, maeckten geen beding van de fpijfe diehy foude eten , maer teerden met den weert, enwift wat hy voor de maeltijdt betaelde. De weertdaer-en-tegens ontfinckfe beleefdelijck, en tra-éteerdenfè eerlijck, nemendevoor de maeltijdthet derde deel van een obolus , dat is ontrenteenen halven ftuy ver. In ïtalien zijn veel talen geweeft, waer van devoornaemfte waren de Latijnfche, Grieckfche,Tofcaenfche, OfTche , Volfche , behalven deFranfche. De Latijnfche was tweederley, deoude en nieuwe, waer van d\'eerfte allengskensfoo verandert is, dat, ten tijde van Polybius, deRomeynen,in de oudegefchiedeniffen en fchrif-ten ervaren, qualijck en met groote moeyte ver-ftonden fbmmige woorden des eerften verbontstuffchen de Romeynen en die van Carthago ge-maeckt : en ten tijde der Keyfers en verftondende Saliaenfche Priefters de veerfèn oft dichtenniet die fy fbngen. De Grieckfche was in \'t ge-bruyckby de meefte inwoonderen des Koning-rijcks Napels , principael by die van Groot Gr^-cia, daer de Griecken veel volckeren gebrachthadden, als oock in veel andere landen. Degeleerde feggen, dat de Tofcaenfche tael harenoorfprong heeft van de Syrifche , gelijck hetwoordt ^far getuyght, welck Godt beduyt, enmeer andere woorden daer men op gelet heeft.De Offche en &quot;V^olfche talen waren onderfchey-den van de Latijnfche, en wat vermengeltmetde Sabinfche. De Brutianen fpraken twee talen,Offche en Grieckfche , als mede die van MagnaGr^ecia, en de Samniten gebruyckten oock deOffche tael. De Sabinen hadden mede een be-fondere tael, die naer de Grieckfche trock, fbomen kan mercken in \'t woort Alpum, welck derGriecken Alphon is: cn in\'t woordt Nero , enfbmmige andere. De Lucanen hadden medeeen befbnder tael, die men niet en weet oftfeGriecks oft Latijns was , hoewel datfe naer\'tGriecks fcheen te trecken.

^ De Tufculaenfche,Pr^neftinfche, Lanuvinfchè, Marfche, en Tar-racinfche fpraken, fchijnen meer eygen manie-ren van fpreken, en fpruyten der Latijnfche taelgeweeft te zijn,als befondere fpraken. Aengaende de oude maght van ïtalien, ten Oudetijde der Burgermeefteren L. Paulus ^milius ^^^^^^en C. Attilius Regulus, als den roep was van dckoomfte der Francoifen, brocht fy op de beea80000 mannen te paerde, en700000 te voet,fbnder eenige uytheemfche hulp, en fonder in \'tvoornoemde getal te vervatten de volckerenwoonende aen gene zijde van de Po. ïtalien wierd in oude tijden geregeert van Ko- 00deningen, onder welcke Saturnus was, diefe Sa- D turniam ir



? N. L T A m tüTiiiam dede noemen ^ daer na had Italus \'t ge-biedt , diefe nae hem Italiam noemde, en gafde Inwoooderen wetten , fteüende Gemeenten.Maer daer na iffe verdeelt in verfcheyden Prins-blommen en Republijcken, die ten laetften alte-mael de Romeynen onderworpen zijn geweeft,gelijck ons de hiftorien getuygen. Daer na iiïe onder de Keyfèrs geweeft tot dentijdt van Odoacer Koning der Herulen , dieverwonnen wierd van Theodoric Koning derGothen , die Koning van Italien bleef. Maerfijn nakomelingen zijn verwonnen van de Velt-overfte des Keyfers luftiniaen , en nae dat deGothen verdreven waren , heeft Narfès, Stadt-houder des Keyfèrs, Italien fèftien jaren gere-geertjvoorts hebben de Longobarden haermee-fter gemaeckt van het meefte deel, deelende deingenomen landen in twee Marcken en vier Her-toghdommcn : de twee Marcken waren, dievan Ancona en Trevifb de vier Hertoghdom-anen , Spoleten, Benevanten, Friul en Turin:\'t overige wierd geregeert door de Exarchen ge-fonden van de Keyfers uyt den Ooften, die ha-ren ftoel te Ravenne ftelden : maer de Longo-barden, haer uyt Ravenne en het gantfch Exar-chaetgejaeght hebbende,in\'t jaer onsHeeren7JI, en in\'t 183 naer den eerftenExarchLon-gin, zijn meefters van heel Italien gebleven, uyt-Tefondert Romen , welckfè foo feer benauwtlebben, dat de Paufèn , geen hoop hebbendeom door de Keyfèrs van Conftantinopolen ge-holpen te worden , haer toevlucht genomenhebben tot de Koningen van Vranckrijck: foodat ten laetften Carel de Groote den KoningDiderick verwonnen en gevangen heeft:, en eeneynde van der Longobarden heerfchappye ge-maeckt , fchenckende aen den Stoel van RomenRavenne, met het Exarchaet, Romanien, enMarca d\'Ancona. Daer nae zijn de Fran^oyfen als meefters vanItalien gebleven , en Carel de Groote van PausStephanus Keyfer van Weften gemaeckt zijnde,heeft fijn fbon Pepin Koning van Italien ver-klaert,die van Paus Adriaen gefalft is: maer fter-vende voor fijn vader , heeft in \'t Rijck van Ita-lien fijn föon Bernard tot naefaet gehad , die alsKoning gekroont is van den AertzbiffchopvanMilanen, met bewilliginge van Carel de Groote.Maer om dat hy fijn oom Keyfèr Lodewijck deGoede woude beletten in Italien te komen , enVranckrijck te ontnemen, dat hy fèyde hemlèlven toe te komen, ishy door den voorfchre-ven Keyfer gevangen , en in een kloofter als ineen gevangeniffe gefloten , na dat hem eerft deoogen

uytgefteken waren. Hier na is Italien on-der het Keyferrijck gebleven , en Lodewijckde I I,foon des Keyfers Lotharii is van fijn vaderKoning van Italien gemaeckt, en van Paus Ser-giusde II gekroont. Als Keyfèr Arnoldus hier na regeerde, heb-ben fbmmige Italiaenfche Princen haer fèlvenverheven en Koningen geheeten , en tytelendes Keyferrijcks van de Paufen verkregen. Deeerfte waren Wido oft Guido Hertogh van Spo-leten , en Berengarius Hertogh van Friul, allebeyde van de afkoomfte der Longobarden ^ die Koningen van Italien genoemt zijn , eö na derhandt van de Paufèn Keyfèrs gekroont. DocllGuido regeerde niet lang , maer Berengariushielt het Koningrijck tegens den Keyfer Arnol-dus , Guido fijn foon, en Lambertus fijn nafaet,ibo wel onder den tytel van Koning als Keyfèr^en tegen Lodewijck de I V,fbon van Bozon,Ko-ning van Provence , en neve van Lodewijck deJonge , alle Koningen en Keyfèrs van Italien,als oock tegens Rodolphus Koning van Bour^gondien en Italien j daer nae als Berengarius in\'t jaer 5)13 overleden was , bleef de voorfchre-ven Rodolphus alleen Koning van Italien on-trent vier jaren , teweten tot het jaer 926, wan-neer hy \'t felfde verliet. Daer na is Hugo Gravevan Arles, te voren van de Princen ontbodenzijnde. Koning verklaert, en regeerde twintighjaren in Italien, vijfjaren alleen, en vijftien metfijn foon Lotharius , die te Pavien van fijn vaderKoning gemaeckt is , en vier jaer alleen regeer-de. Ten laetften is Berengarius de 11, foon vanAlbertus, Grave van Ivreen , en neve van Beren-garius de I, Koning van Italien geworden. Defèvan Keyfèr Ottho de I gedwongen \'t Koning-rijck te verlaten, is in Duytflandt balling ge-weeft. Adelbert fijn foon , die den vader oockKoning van Italien geftelt hadde,is t\'famen methem van \'t Koningrijck berooft door den fèlvenOttho in \'t jaer 9^4. Van die tijdt afhebben deKeyferen Ottho--nes,Henricken, en Fredericken veel fwarighedengehad, want gemerckt dat Carel de Groote aenden Stoel van Romen een deel van Italien gege-ven had j en daer na Mathildis Bonifacius doch-ter, Hertoginne van Lombardien en Tofcanen ,Marquife van Parme, Mantua , Ferrare, Spole-3en, Ancona en Pifa, en Gravinne van Canofè,die \'t met de Paufèn hield tegens Keyfer Hen-riek de IV, met teflament den voorfchrevenStoel van Romen een deel van deHeerlijckhe-den diefe in Lombardien en Tufcanen befètenhad, iPiet\'tMarquifaetfchap Ferrare gemaeckthadde , begonnen d\'andere deelen haer

allens-kens van het Keyferrijck te ontrecken. Pouil-len en Napels wierden een Erf koningrijck, doorde macht der Normannen die \'t vermeefterden :Milanen , Florentien, Genua, Venetien, en veelandere fteden , verloften haer van \'t jock derKeyferen, daer nae tot gehoorfaemheydt ge-bracht, hebbenfe wederom het fèlve verwor-pen. De Venetianen, die van \'t beginfel des op-gangs van haer ftadt machtigh geworden wa-ren,maecktenalle dage haer palen grooter.Som-mige onachtfame en verfuymende Keyfèrs heb-ben oock eenige fteden verfet oft te pande ge-ftelt , en mede voor fèkere fomme geldts vry ge-maeckt : daer-en-boven veel Gouverneurs enkloecke Capiteynen hebben veel landen vermee-ftert en als erfgoedt befèten, die haer voor feke-ren tijdt alleen van de Keyfèrs bevolen waren 1foo dat Italien van doen af bleef verdeelt in ver-fcheyden Heerlij ckheden. Wat de Afgoderye en fiiperftitie der Italianenbelangt, waer van die van Tofcanen meefters oudeRelwaren , en de Romeynen haer difcipulen oftleerjongers , die daer nae den Godtsdienft en cere-



? ï T A L ï Ë ^fi ceremonien van verfcheyden volckeren aenna- tigh, vinden en gebruycken veel nieu\\ve wóoi- men, fal mende befchrijvinge in elcke Provincie den en kluchten: zijn aengenaem en vriende« befonder fien , daer men van de eygendom van lijck in haren handel boven alle volckeren, en iegelijckhandelt. beleefder aen de uytlandtfche als alle andere. De Italianen zijn in\'t gemeen van verfchey- foo dat\'er geen volck lichtelijcker kennis met \'den koleur en lengte, nae de landen daerfèin de vreemdelingen maeckt, oft den reyfèndenwoonen. Die in \'t noorden, als die van Lombar- man, die van eenigh aenfien is, meerder eere dien, en de Venetianen , hebbende byna de felf- bewijft. de lucht gelijck de Fran^oyfen , zijn groot, wit, Sy hebben ontallijcké manieren van harenen het hayr treckt meefl naer \'t geel: maer in de dienft te prefenteren , beleefde en als betoove-landen die naer den ooften en zuyden leggen, rende Woorden, en de befte die men foude kon-als het meefte deel van Tofcanen, Campanien nen bedencken om iemant te bewegen en totvan Romen, Terra di Lavoro,Principato,Bafili- fijn meeninge te brengen. In vrientfcllap te hou-cata , en Calabrien, zijn deinwoonderenkleyn- den zijnfe vierigh en volherdigh, en alsfe op-der , bruyn, en van koleur en lengte de Span- recht iet beminnen, ftellen fy haer daer voor injaerts feergelijck. Maer de vrouwen gebruyc- aliegevaer. Sy hebben een goede manier vanken feker water dat \'et hayr geel en blont maekt, fchimpen en fpotten, fbo nochtans datfe de lie-voornamelijck die van Venetien , daerfe het den meteeren nieten verftooren, en verfwijgenfchoonfte en blontfte geel hayr hebben, dat oft verliefen liever een fchoon oft kluchtighmen foude konnen fien: hebben mede fchoon woort, als eenen goeden vrient, en laten niet inwit en roodt om hen aenficht te blancketten, wercken oft woorden voorby gaen , daer medeen aengenaem te maken, en foo de werelt te fy iemant fouden konnen verbinden, \'t en zybedriegen en te betooveren. Voorts zijnfe met opgefètten wil, oft om eenigh onredelijckgeern groot en wel geftelt van Iichaem,waer van menfch qualijck te bejegenen,een fpreeckwoordt is: Grande, U grojfa mi facda In tijden van oorlogh zijnfe flandtvaftigh iaIddio, ck hianca iff rojfa mi faro io: dat is, Godt wil haer beleyd t, meer als veel andere volckeren,my groot en lijvigh maken, wit en roodt fal ick hoewel datfe fbmtijdts veranderen nae dat defèlver doen. In \'t generael

willenfe ftatigh van gelegentheyt der faken, die hen voorvallen, ver-wefèn voor den dagh komen, en maken daerom eyfcht. Haer Overften en Capiteynen zijnfe bo-eenen tragen ganck , en tellen byna haer paf- ven maten gehoorfaem , en haer voetvolck isfèn , om re toonen datfe fedigh van manieren bequaem tot alle aenflagen, gelijck de Spanjaer-zijn , en haer bedrijf eenige achtbaerheydt te den; zijn fbber, en ftellen niet in \'t werck , \'t engeven. zy dat s\'er te voren met rijpen raedt wel op ge- De Italianen hebben in der waerheydt goet let hebben, verftant, vaerdigh om alle wetenfchappen en Wat de ftudien belangt, de Milanoifenbemin- konften te begrijpen, en beguaem om in alle nen de Keyferlijcke Rechten, dievan Pavien de faken gebruycia te worden , feer genegen tot Sophifterye, de Florentinen de natuurlijcke Phi- faken van Staet en oorlogh: fy zijn oock heel lofbphie oft Phyficarn , de Senoifen Dialedicam bequaem tot den koophandel, en liftigh om iets oft konft van wel te difputeren, de Lucoifen de te vinden dat winfte bybrengt, en de gedachten Theologie oft wetenfchap in Goddelijcke faken, der menfchen te ontdecken door de minfte teec- de Venetianen de Mufijck, de Paduanen de Me- kenen. Daer is niet foo hoogh dat haer-lieden dicine,die van Verona de vrye konften,als Gram- fcherpfinnigheyt niet en vat, oft niet fbo fwaer maticam, Poë/y en Rhetoricam, dat is^ de kon- datfe niet bekoomt, en gemeenlijck konnen fy ften van wel te leeren lefen en fchrijven , vaerfen haer voegen in alle foorten van geluck en onge- te makenden welfprekenthey t^ de Vicentinen de luck: en begeven haer tot groote deught oft Philofbphiam Moralem, dat is, de wetenfchap ondeught, niet door ingeven, oft beweging der van goede en burgerlijcke manieren, die van natuure, maer met voordacht. Sy en fparen Mantua de Hebreeufche tael, de Napolitanen geen arbeydt, moeyte, dienftbaerheyt, oft ver- de Tofcaenfclie, die van Calabrien de Grieck- kleyninge om rijck te worden , haer felven met fche , die van Bolonien Mathematicam oft Wis- iancre hope vertrooftende , om ten laetften een konft, en de Perufmen de Geeftelijcke Rechten, goe^e uytkomfte te verkrijgen. Sy zijn mee- In den koophandel zijn de Florentinen loos, de ftendeel fparigh, wel huyshoudende, voorfich- Lucoifen getrouw, de Genevoifen patientigh en tigh, gau en vlijtighj waer door vele uyt het ge- naerftigh , de Venetianen reael en goet om meenden flecht volck, tot groote eer en

rijck- mede te handelen, en de Milanoifen open van dommen gekomen zijn. herten. Daer-en-boven zijnfe voorfichtigh in haer De yoornaemfien Adel volght meeftendeel Oefenin»raedflagen , als mede in \'t volvoeren van haer fa- den krijgh, oft begeeft hem tot den geeftelijc- gen.ken, ja oock in \'t midden van haer genuchten en ken ftaet, orn tot groote eere te geraken , enwellüften : fy hebben een eygen manier van Ie- rijcke beneficien te bekomen, en alfbo haer ge-ven en kleederen j zijn eergierigh, en van groote flacht groot te maken, oft geruft te leven. Decouragie, niemant geern onderworpen, hoewel minderen Adel oefFent hem in alle foorten vandatfe van langen tijdt genootfaeckt en gewent wapenen,oft in de ftudien, en oock in den koop-^zi n hare Vorften en Princen, oock uytheem- handel naer\'t gebruyck van \'t landt daer fy woo-fche, te gehoorfamen : fy zijn uytermaten be- nen. De Edellieden van Napels,die veel van denleeft foet van fpraeck, devoot, en barmhar- Adel houden;gcbruycken den felven met ledigh gaen^ JJedens^datghfche?manierenen atrt. Verjïmt moeneoent-%cyt.



? PjlMl\'Vl\'TTli i\'l\'l.&quot; Ii II \'ï - -\'I ï T A 14 E N. Iieeie dagendoor de ftadt te wandelen,ïijckclijck gekleet, fittende op fchoone en wei-gemonteerde paerden, en begeven haer tot allewelluft volgen oock fomtijdts de wapenen desKonings van Spanjen, om meer geacht te wor-den. De Romeynen verachten de koophan-del als een flechte faeck , en beneerftigen lichom haerlanderyen goet te m.aken , en veel ren-ten daer van te trecken. Maer die van Lombar-dien , Venetien, Genua, Florentien en Luca zijnliefhebbers van de koopmanfchap, fbo dat dievan de Magiftraet felve koophandel drij ven. Ineenige fteden zijn verfcheyden particuliere col-legien, daer de fraye geeften byeen komen, omt\'lamen te fpreken van eenige flucken infekerewetenfchap , relaes te doen van eenige vragendie menfe voorgeftelt heeft, oft iets datfè felververkofen hebben , en haer fchriften met vaerfenoft anders gemaeckt te toonenen het goet-duncken van de compagnie daer van te hooien. Daer zijn oock vele openbare Academien oftUniverflteyten , daer men alle wetenfchappenleert. De voornaemfte zijn die van Romen, Pe-rufè , Bologne, Ferrare, Pifa, Siena, Florence,Padua, Bergamo, Napels, Salerna, Milanen, Pa-vien, Turin, Modena, Parma, en Placenza. Dievan Ancona en Macerata hebben niet veel om\'tlijf. De ITytlanders brengen haren tijdt door metfoo veel fchoone en heerlijcke kercken en paley-fèn tefïen, als oockftatuen, antiquiteyten enkoftelijcke hoven , met de Comedianten enQuackfalvers te hooren, te aenfchouwen denlangen fleep van koetfen der ftadt Romen, metde verfcheyden rijcke livreyen van de helbar-diers, pagien en lacqueyen , de wandelingen vande edel-mannen en edele vrouwen van Napels ,de ceremonien die men doet in \'t ontfangen vande Viceroys j den Paus openbaer en fblemnelijckdenHeyligen dienft te flen doen,en met de voor-naemfte feeftdagen van Romen: daer-en-bovenin \'t befichtigen van \'t blafèn der glafen in Mu-ran, het glat maken der fpiegelen, het raffinerenoft fiiyveren des fuyckers, net bleycken oft wit-maken van \'t Venetiaens was, en van vele anderebefondere manieren van handtwercken, die menin verfcheyde fteden vindt, en andere raritey-ten die men toont. Sykleeden haer verfcheyden nae de maniervan \'t landt , nochtans yder foo \'t hem goetdunckt j en hebben de kleederen fbo wel niet ge-paft na de dickte oft lengte des lichaems,welckfèAttiilato alk ipita heeten, als de Nederlanders: dedegelijcke en aenfienlijcke mannen dragen in defteden meeft fwart, en fbmtijts gecoleurde zijdekoulfen. De voornaemfte en van eenigen ftaet,dragen altemet goude ketens, om boven de an-dere uyt te munten. Maer alsfe reyfèn, fiet menveel met klinkanten koftelijck gekleet. De vrou-wen

hebben oock verfcheyden kleederen, hoe^wel datfe altemael een famaris dragen, nochtansmet eenigh onderfcheydt • gelijck mede haerfluyers verfcheyden zijn, als oock de ftof en ko-Icurder fèlve, mits datfè fbmmige vanlijnwaethebben, andere van zijde, defè wit, die fwart,andere geel, Sy hebben oock verfcheyden hulfcl gaen -t. r ih \'Scads\'mkn» • &quot;i i? f ^ ! ? Hf ; I- ; Kleedinaj, j li en hoeden met pluymen,diefe in fbmmige plaet^fen dragen,als in Tofcanen. Alle die van eenighaenfien zijn , alsfè buyten de ftadt gaen wande-delen, dragen veel Minkanten, cn meeftendeelhoeden met koftelijcke banden. De koulfen dervrouwen zijn byna inelcke ftadt verlcheyden ,maer defchoenen, en muylen, dielè pianeiiesyefcar^pïns en %pccoli noemen,zijn eenderley,doch d\'eenehooger, d\'andere lecger j de zpccoli zijn fomtijdtsmeer als een half elle hoogh, daerfe ongemacke-lijck op gaen , om groot te fchijnen , en leunenop iemant, om beter te gaen. De Italiaenfche Spraeck komt van de oude SpmckLatijnfche , maer is bedorven door de talen derGothen, Hunnen, Wenden , Longebarden enandere volckeren, die ïtalien afgeloopen en ver-meeftert hebben. Daer zijn veel manieren vanfpreken, waer van die van Tofcanen de befte enaengenaemfte is, welcke \'t Hof van Romen nochfïiy verder en Heffelijcker gemaeckt heeft,fbo datde luyden van aenflen geen andere tael gebruyc-ken als de Tofcaenfche, niet tegenftaende datelcke provincie, ja byna elcke ftadt^ haer ey-gen manier van fpreken heeft. Haer vaerfen oft rijmen zijn foo fbet en kon- Tsi\'ß,ftigh, datfe fchijnen in alle fborten, die men kandencken,volmaeckttezijn. Behalven Petrarchameefter van alle, Dantes, Sannazarius,Bembus,Molza, kan men haer-lieden Arioftus en Taffusniet fbnder verwonderinge lefen , hoewel op eenverfcheyden manier j want den eerften is heelhoofs en nochtans minnelijck, vol van verfchey-dene en aengename difcourfen, voor de gene diemeer den geeft fbekcn te vermaken,als het recht^ieraet van de Poëfie oft Rijmkonft : den ande-ren is gantfch ftatig en manhaftig, nochtans volbevallijckheden. Maer men moet bekennen datTafïus Arioftum te boven gaet, gemerckt dat \'ergeen fborte van vaerfèn is, of hy heeftfe fookonftigh gemaeckt, dat hy in alles fchijnt uyt temunten daer Arioftus alleen in fijnen Roelandeenen onfterfFclijcken naem verdient heeft: byden wekken zijn Satyren geenfms tevergelijc-ken zijn. De Italianen houden oock veel van \'cPoema oft Gedicht La Croce Racquiftata vanBracciolinus, foo dat fbmmige hem ftellen in dederde orden oft linie van de Heroique Poëten:gelijck fy mede groot werck maken van de Pa-ftor Fido , en de Rijmen van Guarinus , ThomasStiglianus,Ifabella Andreini. LaFilli van ComteGuidubaldo,

welck een van de befte dichten vanïtalien is: de fcherpfinnige rijmen van den Blin-den Grotto van Adria: de Fibarmindo van Com-te Campeggi: de veerfen der Heeren C^far Ri-naldi, lerofme Preti, en loan Baptifta Capon,diemeeftendeel vol breyns zijn en feer fo et : deboecken van Murtola, die foo feer niet te prijfènzijn als eenige wel meenen : de aengename enfchimpende wercken van C^far CaporaH, waer-digh gelefen tc worden om fich te vermaken:en van veel Academiften en andere. Maer menmoet toeftaen , dat den Ridder Joan BaptiftaMarini,het mergh derPoëfi,de felve in alle foor-ten op \'t hooghfie gebracht heeft | foo dat menhem ongelijck doet, met te gelooven dat degene die voor hem eenigen naem verkregen heb-



? I T A hebben, den feiven in volmaektheyt overtreffen:ja \'t is ydelheyt te hopen, dat \'er voortaen ietvoikomender ofaengenamer fal gemaeckt wor-den. In haer profên, dat is, gedichten fbnderVeerfèn en rijmen, zijnfe uytermaten fbet enwelfprekende 5 maer te overvloedigh in onnoo-dige woorden,en veel kromme fprongcn,fbo dathet verdrietigh is te lefen. Sy rekenen vier-en twintigh uuren na malkan-deren , beginnende met de eerfte minuyt vanharen civilen oft burgerlij eken dagh, welck isals de Sonne ondergaet, en tellen alfoo vervol-gens haer uuren tot den ondergang der Son vanden naeftvolgenden dagh : foo dat de vreem-delingen , die gewent zijn maer twaelf uuren terekenen , beginnende van de middernacht oftmiddagh , in \'t beginfel van haer aenkomft, ver-wondert zijn van defe nieuwe rekeninge. Maerom haer-lieden uurwerck met dat van Vranck-rijck,Spanjen, Duytflandt en Nederlandt te ver-gelijcken , moet men alleen weten de uur vand\'ondergang der Sonne, om van die uur tot demiddernacht te rekenen, oft voorder foo \'t noo-digh is. By exempel, als de Son ondergaet tevijf uuren, en men hoort daer nae fes uuren inItalien flaen, is\'t elf in den avondt op ons uur-werck , en als\'t feven flaet, is\'t middernacht:voorts acht uuren van haer-lieder uurwerck, iseen nae middernacht op ons, en foo vervol-gens. Men vint oock in fommige plaetfèn horc-logien op de Nederlandtfche manier, als in dekerck van S. Jan de Turino in Piemont, en in \'tkloofter der Minimen gelegen te Romen allaTrinita de Monti. De doode lichamen dragen fy ter aerden ineen ongedeckte kift, datfè van iegelijck könnengefien worden, eerlijck na haren ftaet gekleet:en fbmwijlblancketten en ^ierenfè het aenfichtder dochters en vrouwen , datfe fchoonder nahaer doodt fchijnen, als doenfe leefden. Aengefien datltalien gedeelt is in veel Pro vin-cien cn Prinsdommen, en kan men hier foo be-quamelijck van haer rijckdommen niet/preken,gelijck oft maer onder eenen Heer ftondt: hoe-wel dat men uyt het inkomen van alle de landent\'famen , van welcke wy elck in \'t befonder han-delen, genoegh kan fien , wat groote fommedatfe opbrengen. Maer foo veel den koophan-del belangt, Italien beforght andere landen metveel koren, wijn, kaes,wol, zijde, goude en zijdelaken , zijde koufens, kamelot, fuftain , korael,marmor, albafter, beelden en pylaren van alba-fter gehouwen , wapenen, harnaffen voor paer-den, paffement van Milanen, olie, aluyn, folfer:voorts fendtfe in Africa en Algier alle foortenvan zijde lakenen,aerdtwerck en glafèn van Ve-netien en Fayancen. Italien is foo wel geftoffeert van wapenen alseenigh landt in Europa: foo dat Milanen niet al-leen haer volck kan gerieven met

panfiers, muf^quetten, pieckenen fwaerdenmaer oock deuy tlandtfche, gelijck mede kan doen \'t gebiedtvan Breffa en Bergamo, behalven veel andereplaetfen. Voorts alle Princen en Republijcken ,mitsdien fy malkanderen niet betrouwen, heb-ben haer van langer handt verficn met wapenen,Italien, \\5umeTc- k$Hf vijfen. Wapenen. N. om niet verraft te Worden.Behalven de menigh-te van\'t grofgefchut der Venetianen, hebbenandere Republijcken en Princen in alle harelanden oock genoegh,om haer feiven te befcher-menj oft haer vyanden aen te taften. Belangende het krijghsvoick dat men kan »k-lichten, magh men fien in de befchrij vinge desfelfs in elck landt befonder,oft uyt de macht dathet in vorige tijden op de been gebracht heeft.Maer ditonheyl heeft Italien, dat, hoewel deaengenomen foldaten in de wapenen geoeifentworden, nochtans geen ervarentheyt hebben,mits den langduurigen vrede , foo datfe lievert\'huys zijn als in \'t veldt, en het gemack meerfbecken als de eer. De Italiaenfche grenfen worden befchermt ^tf^^ke ueensdeels met kafteelen en bolwercken oftfchanffen, eensdeels met de Alpen diefe omcin-^gelen,naerdeFranfche enHooghduytfche zijde:aen d\'ander zijde hebbenfe de Middellandtfchezee, met groote havenen, diefe lichtelijck kön-nen bewaren , oock golfen oft inhammen , engevaerlijcke klippen. Het middelfte des landts isverfbrgt met feer vele fchanffen, gemerkt dat \'erfoo veel verfcheyden Heeren zijn , die d\'eer^gierigheyt van malkanderen vreefen. En voor-waer, dat Italien maer onder eenenPrince ftont,fbude het onftercker zijn,om dat \'et alleen fbudetrachten om de frontieren wel te befetten , daermen nu over al forten vindt,om den vyant te we-derftaen. Belangende de macht ter zee j is als onver win- zallijck , cn een fchrick van de Middellandtfchezee, foo men de Venetianen, die van den Turckfelfgevreeft worden, voeght by de galeyen vanNapels en Sicilien, met die van den GrootenHertogh van Florencien, van den Paus, en derGenevoyfen. Een deel van Italien hoortonder den Paus , äls RtgeMn^ewereltlijck Heer van veel landen , en het meeftedeel onder den Koning van Spanjen,die Koningvan Napels is , Hertogh van Milanen , Marquisvan Final, en Heer vanPontremoIi, Orbetel o ,TeIamone,en Port Ercole. Voorts heeft Italienverfcheyden Hertogen, waer van de voornaem-fte zijn, den Hertogh van Savoyen Prince vanPiemont, den Grooten Hertogh van Tofcanenoft Florencien , den Hertogh van Mantua enMontferrat,den Hertogh van Modena,den Her-togh van Parma en Plaifance, en den Hertoghvan Mirandola : by de welcke fommige ftellenden Hertogh van Segna en Vallemona uyt hetgeflacht Sforce, rijck

40000 kroonen \'s jaers^maer isniettegelijcken by de voorgaende , enheeft het meefte deel van fijn goederen in \'t ge-biedt derKcrcken, en\'t Graeffchap deSandaFlora in \'t Hertoghdom Parma: en den Hertoghvan Sabioneta van \'t huys der Caraffen: denPrince van Mafl[a,en Carrara uyt\'t geflacht Cibiin dat van Guaftalla: van Bozzolo , van \'t huysGonzague: den Prince Correggio: den Marquisvan Caftillon dalla Stivera van de afkomftc Gon-.zague: van Maflferan van \'t geflacht Ferrari: vailMalefpina : vanTorriglia Princc van Melfa irl\'t Koningrijck Napels, van \'thuys Doria: vanMendola Van \'t geflacht Aldobrandino i en de E Graef- iJ



? t6 italien. Graeffchappcn Pitiglian , Viens Graven fijn uyt heeft al het gefagh dat hy in de felve hadde , en\'t geflacht der Orfinen: die van Millefimo van de gegeven alle het koninglijck en keyferlijck ge-afkomft der Carreten in \'t gebiedt van Genua, biedt, met eeuwige huldinge en privilegien : ibowiens jaerlijcke renten zijn 14000 kroonen:ende datfe de goederen der mifdadigen mogen con-Heeren van Monaco van \'t huys Grimaldi, en die fifqueren, dat is^ verbeurt maken, geli jck \'t haervan Plombin van \'t geflacht der Appianen. goetdunckt: en die iet tegen haer perfoon oft Hier zijn oock de vrye Republijcken der Ve- Staet begaen, worden gehouden voor fchendersnetianen,Genevoifen,Lucoifen,en van S.Marin: der Majefteyt en\'tgemeene befte. Syflaenoockvoorts vindt men noch veel kleyne Heeren, hoe- altemael geit, en mogen de oorlogh aenlèggenwel in haer landen van lbo grooten audoriteyt enuytvoeren fbnder des Keyfers confent, ver-als andere, oft fchoon die niet verre ftrecken. mogen mede de mifdaden te vergeven, en deOppirmo\' Van al dele Princen is de Paus alleen fbuve- fchuldige in haren vorigen ftaet te fetten: nieu-fntlt-p-^^Y^ , dat is, niemant onderworpen: en van de we laften, fchattingen en tollen te ftellen, de ba-te». Republijcken, Venetien, die te recht mach roe- ftaerden wettigh te maken, iemant van de ge-men,datfe haren Staet van niemant heeft als van meene laften te bevryen, wetten te maken en teGodt en de wapenen. Alle d\'andere Princen, wederroepen , in haer placaten oft bevelbrievenHeeren en Republijcken hebben hare landen te te gebruycken woorden die volle macht beduy-leen van den Paus oft den Keyfer. De Koning den: en om kort te maken , fy mogen alles invan Spanjen betaelt jaerlijcks fèkere fbmme hare landen doen , dat een Opper-Prince, diegelts aen de Kerck voor de Koningrijcken Na- niemant als Godt voor over- heer kent, in \'t fijnepels en Sicilien , en erkent voor d\'andere den vermach. Keyfer. De Hertogh van Savoyen voert in fijn De Hertogen van Italien, die eerft- van de Ex-tytelen den naem van Prince en Erf-ftadthouder archen geftelt waren , en daer na van de Longo-des Ri cks. De Groote Hertogh van Tofcanen barden, maer met minder macht, en alleen onilèyt, dat hy een vry Prince is, foo veel de Re- de Provinciën te regeeren , worden koninglijckepubhjcken van Florencen en Pifa belangt, om Hertogen genoemt , om van d\'andere t\'onder-datfe

over langen tijdt van verfcheyden Keyfers fcheyden, die niet abfoluyt zijn : en koninglijckevry gemaeckt zijn : maer houdt die van Sena te Hertogen fchrijven in haer ty tels : door de ge-leen vandenKoning van Spanjen, diede felve nade van Godt, welck niemant toekomt,dan diebekent te hebben van den Keyfer , die hem hult geen overhooft kennen 5 die men oock Serenif.oft inftek. Radicofani met het omleggende lant fime heet, dat is , Doorluchtighfte , gelijck menbefit hy als Erf-ftadthouder van den Heyligen de Koningen doet, en men fpreecktlë niet aenRoomfchen Stoel. De Hertogen van Mantua, als met den tytel vanAltefa, welck HoogheytModena, Mirandola, en Sabioneta verheffen beduyt. Eer dat\'er foo grooten misbruyck vanhaer Provinciën onder den Keyfer: gelijck die de tytelen was, als \'t nu is , noemde menfe alleenvan Parma,Piaifancen en Segna onder den Paus. liluftriffime oft Excellentiffime, gelijck men nuDe Princen van Maffa, Guaftalla , Bozzolo , en ey gentlij eken deMarquifen doet.Correggio houden mede haer landen te leen Aengaende het voorgaen en voorfitten der nofg^enenvan den Keyfer , als oock de Marquifen van Ca- Italiaenfche Princen, is feker , dat in \'t Koning-ftillon, Mafferan, Malefpine, Torriglia en Men- rijck Napels , de Princen aen \'t Koningrijck ver-dola, defgelijcks de Graef van Miüelimo, en de knocht voor de Hertogen gaen j maer in alle an-Heeren van Monaco en Plombin. dcre deelen van Italien, fitten de Hertogen voor De Republijcken van Genua en Luca zijn vry de Princen , de Princen voor de Marquifen, engemaeckt van Keyfer Rudolphus,die van de Lu- de Marquifen voor dc Graven. Welck oorfaeckcoifen daer voor ontfangen heeft twaelf duyfènt was , dat Vefpafiaen Gonzague, Prince van Sa-goutgulden , als oock fes duyfènt van Florencen. bioneta, den tytel van Hertogh maeckte te ver-Sommige feggen datfe Keyfer Henrick de V vry krijgen , eti den Prince van Mirandola , den fèl-gemaeckt heeft, en van de Senoifen twaelf duy- ven tytel voor veel gelts van den Keyfer geguntfent guldens ontfangen / gelijck Carel de IV wierd. De Hertogen doen haer oudtfte fonendiergelijcke fbmme genomen heeft vanPedro alleen Princen noemen , om datfe geen gelijckeGariibecourte voor de HeerHjckheyt Pifa. Maer eer met haer fouden hebben. defe vryigheden zijn altijdt gegeven met condi- De oudtfte fonen der Princen en Heeren vol- Erven.tie oft voorwaerde van

eenighfins den Keyfer te gen in \'t befit van haer vaders Heerlijckheden :erkennen, van den welcken Genua en Luca noch maer de echte fbnen vau andere gemeene lie- ,op feker maniere haer Republijcken te leen hou- den erven gelijckelijcken , hoewel niet over al,den ,• wantfe vry gemaeckt zijn , met befpreck, nae dat de wetten en \'t gebruyck der plaetfendat haren Staet fbude van hare burgeren gere- zijn. geert worden fbnder eenige fchattinge te beta- Sy volgen in haer pleyten en vonniffen de Rocken.len, nochtans den Keyfer voor Opperhooft en Keyferlijcke en Geeftelijcke rechten , en haerBefchermheer kennen. De Republijck van Sint eygen wetten , diefe in veel faken meergebruyc-Marin ftaet onder de Kerck. ken als de Keyferlijcke. Maer hoewel de voornoemde Princen en Re- De inwoonderen van Italien zijn meeft Roomspublijcken haer landen van andere te leen hou- Catholijck : daer zijn oock fommige Grieck-tien , nochtans hebbenfe in hare Staten volko- fche Chriftenen, die men in \'t Koningrijck Na-men macht en de felve audoriteytdie de Keyfer pels en de Staet van Venetien lijdt: in de val-in fijn Rijck heeft, gemerckt hy haer overgefet leyen van Peroufe,Angroigne, Lucerne, S. Mar- tm.



? I T A tin , en de nabuurige plaetfèn van Piemont, iseen groot getal Calviniften, die de Hertogh vanSavoyen niet heeft können uytroeyen om derouwigheyt des landts, en menighte des volcks:de Joden zijn door heel ïtalien verftroyt, endoor de konft van anatomia oft ontledinge,diefein groot gedruckt papier bewaren, hebbenfè denvondt om de achterfle deelen der heeften temogen eten, dat de andere loden niet geoorloftis; want fy weten daer heel behendelijck de ade-ren en fènuwen uyt te trecken. De regeeringe van den geeftelijcken Staet derRoomfche Catholijcken is defe. De Paus, hooftvan de Kercke,heeft fijnen Stoel binnen de ftadtRomen met twee-en-fèventigh Cardinalen oftmeerder,waer van fes Bilfchoppen zijn,te weten,van Oftia, daer dat van Veletri bygevoegt is,vanPorto, Savina, Paleftrina, Frafcati, en van Alba.Behalven defe Cardinalen zijnder twee Patriar-chen, die van Aquileen woonende totUdeneinFriul, en van Venetien , eertijdts genoemt Pa-triarch van Grade. Daer zijn dertigh Aertzbif^fchoppen , fonder die van Sicilia en Sardinien.Haer woonplaetfen zijn Ravenne, Bologne enFermo in de landen des Paus: Benevant in Prin-cipato Ultra van \'t Koningrijck Napels , denPaus oock toebehoorende: Napels, Capua, Sor-rento, Salerne, Amalfi, Conzes, Matera vereentmet Acerenze,Tarante,Otrante,Brindes,Trani,Bari met Canoles, Manfredonie ingelijft metMonte de S. Angeli, Cofenze , Roftano , S. Se-verini, Regge, Lanciano en Chieti in \'t Koning-rijck Napels: Florence, Pifa, en Siena in \'t landtdes grooten Hertoghs van Tofcanen : LTrbin in\'tHertoghdom van den fèlven naem : Genua,Milanen, en Turin. De Bifdommen van Romaniola, boven die deCardinalen hebben, zijn Sutri, Nepi, Civita Ca-ftellana. Horte, Viterbe, Tufcanelle, Bagnarée,daer S. Bonaventura geboren is , Orvieto, Peru-ge , Cite de Caftello, Cite de Plebe, Caftro vanden Hertogh van Parma, Arezzo, Spoleto, Ter-ni, Narni, Amelie, Todi, Rieti, Foligno, Alfife,geboortplaetfe van S. Francifcus , Tivoli, Ana-gne, Verulo , Tarracina, Sezza, Segne, \'t Her-toghdom der Orfms, Alatro, Fiorentino, Anco-na , Humana, Loretum , Recanati, Afcoli, ïefi,Ofmo, Fano, Camerino en Luques. Defe ftaenonder den Paus alleen, die als haer Metropoli-taen oft Aertzbilfchop is. De Aertzbilfchop van Ravenne heeft onderfich de Bilfchoppen van Adri, Comachio , Fa-yance,Bertinoro,ForH, Cefene, Sarfine,Rimini,Imole, Cervie, Faneftrie, en Ferrare. De Suffraganen des Aertzbiffchops van

Bolo-gnien zijn, de Biffchoppen van Parma , Plaifari-ce, Reggio, Modena, Crema, en Bourg-Saind:-Domini. Onder den Aertzbiffchop van Fermo hoorende BifTchoppen van Macerate, Tolentin, S. Se-verin, Montalto, en Ripa. De Biffchoppen die den Aertzbiffchop vanBenevant erkennen , hebben wy geftelt in debefchrijvinge des Koningrijcks Napels, als oockdie onder d\'andere Aertzbiffchoppen van\'t felveKoningrijck ftaen. Kerckelijc&quot;ke regee- rinqe. L ï E N. i;jr De Aertzbiffchop van Florence heeft voorSuffraganen de Biffchoppen van Fiezole, Pi-ftoye,Volterre, Colle, Bourg-Saind-Sepulchre ^Sarzane , van den Staet der Genuefen, MontePulciano, en Cortone. Onderden Aertzbiffchop van Siene ftaen déBiffchoppen van Soane, Chiufi,Groffetto, Maffegeincorporeert metPopulonie, van Pienza enMont Alcin. De Aertzbiffchop van Pifa heeft onder fich deBiffchoppen van Civitelleen Ajazze, Sagone enAlerie in \'t eylandt Corfica. De Suffraganen des Aertzbiffchops van Urbinzijn de BifTchoppen van S. Leo , Pefaro , Cagli,Eugubio, Foffombron en Sinigaglia. De Aertzbiffchop van Genua ftaet over déBiffchoppen van Albenga, Bobi, Brignale, Nolien Mariana , Accia en Nebio in \'t Eylandt Cor-fica. De Biffchoppen van Crémona, Lodi, NoVaré,Alexandrie de la Paille , Tortona , VicyievanoBergamo , Breffa, Vercel, Aft, Cafal van Mont-ferrat, Albe,Acqui,Savone,VintimigIie en Pavicbehooren onder den Aertzbiffchop van Mila-nen. De Aertzbiffchop vanTurin heeft voor Suffra-ganen de Biffchoppen van Yvrée, Mondevy oftMontroyal, en Foffan. De Biffchop van Saluffeftaet onder geen Aertzbiffchop, maer onder denPaus alleen. De Aertzbiffchoppen Van Sicilien en Sardi-nien hebben wy met haer Suffraganen geftelt inde befchrijvinge der fèlve eylanden. De Suffra-ganen van de Patriarchen van Aquilée en Vene-tien zijn verhaelt in \'t gene wy gefèyt hebben,aengaende den Staet der felve Republijck. Voorts vermach de Paus Biffchoppen te ftel-len in de Provinciën hem onderworpen , alsoock in fommige andere , fonder den keur van \'tcollegie oft capitteldaer in te moeten volgen. Dionyßus Halicarnajfeus in \'t eerfte boeck der LofOudtheden van de Romeynen befchrijft wijdt- ^^^l^en.loopigh \'t lof van ïtalien, daer hy fèy t : Daer isfeker fabel, die door \'t heele landt loopt, datSaturnus voor lupiter ïtalien geregeert heeften dat onder hem de goude eeuw, foo feer vande Poëten geprefen , uytbarftende in alle over-vloet, en van den Hemel gefegent, haer in

ïta-lien meer vertoont heeft, als in eenigh anderdeel des weerelts. Maer voorbygaende de fabe-^len,men kan geen geweft oft landouwe fbo over-vloedigh en geluckigh vinden, als ïtalien, datvan\'t beginfel des weerelts allenootdruft, lec-kernyen, en vermaeck voor de menfchen voort-gebracht heeft. Want foo men \'t een landtmet het ander wil gelijcken , daer en is geenbeter, mijns oordeels , als dit, niet alleen iriEuropa, maer oock in de gantfche werelf. lekweet wel dat \'et gene ick fègh ongelooflijckfchijnt aen de gene diegehoort hebben van devruchtbaerheydt van Egypten, Afriken, Baby-lonien , en andere vermaerde geweften maerick en acht een landt niet uyt een fborte vanvruchten alleen , noch ick heb geen behagenin een plaetfe, die anders niet heeft als eenerleyOogft i maer my dunckt, dat het befte is^ \'t gene alles van



? T alles voortbrengt, €n andere overtreft. Welckegunft, indienfe den Hemel verleent heeft aencenigh geweft des werelts, ick meene \'t felveItalien te zijn. Want men kan niet feggen, dathet vel en vriichtbaer van koorn is, maer nietvan boomen j oft dat het bequaem is om alleioortenvan boomen en planten voorts te tee-len , maer onbequaem tot den landtbouw ; oftdat het veelerlcy boomen en overvloedige tarwevoortbrengt,maer dat\'er weyden gebreken ; oftdat het alles heeft \'t gene men tot onderhoudtdes levens fbude mogen wenfchen , maer nietaengenaem oft luftigh is om te bewoonen. Maermen kan met de waerheyt feggen , dat \'er nietgebreeckt, \'t zy tot nootdruft , \'tzy tot ver-maeck, en goet genoegen. Wat landt is\'er fookoren-rijck, dat Campanien in Italien te bovengaet? welckbefproeyt wordt niet van de rivie-ren, maer van den Hemel, daer ick gcfien hebbeackers diedriemael \'s jaers vruchten droegen,en den Somer-ooghft na dien van den Wintergaven, en den Herffl-ooghfl na dien van den So-mer. Waer zijn meer olijf-boomen als in Cala-brien, Pouillen , cn Sabinen ? waer vindt menmeer wijngaerden als in Tofcanen, Albanien, enin de landen van Falerne , van Bacchus feer be-mint, die voor kleynen arbeydt veel wijn geven.Behalven de bouwlanden, zijnder veel goedeweyden voor de fchapen , geyten, paerden enoffen. Want\'t is wonder om fjcn, hoe de veldenen moeraffen, met den dauw befproeyt, in denSomer altijdt groen zijn, om \'t vee wel t\'onder-houden. Maer daer en is niet meer te verwon-deren dan de boffchen die op de bergen enfleyleplaetfèn zijn , die overvloedigh hout geven omfchepen en andere wercken te maken. En al ditgerief kan men hebben met kleyne kofl enmoeyte , om de menighte der rivieren , die be-quaem zijn om met de nabuurige volckeren tehandelen. Daer ontfpringen oock veel warmebaden, uytermaten goet om verouderde fieck-ten tegenefen, daer de Medicijns geen raedt toeweten. Hier zijn oock mynen van alderhandcmetalen. Daer gebreeckt geen vifTcherye ofteenige jaght, die men foude mogen wenfchenomprofijt oft vermaeck. De lucht is heel ge-tempert, foo dat de vruchten der aerden en bee-flcn niet befchadight worden, door te flrengekoude en vorfl des winters, oft te groote hittedes fbmers. Dit is den lof die Dionyfms Italiengeeft. Plinius in\'t ijcap. van\'t 3Öboe.ckfeytbyna het felfde. De goetheyt, vruchtbaerheyt en lufligheytvan dit landt is de oorfaeck van fbo vele bloe-dige oorlogen , die tuffchen de machtighflePrincen der werelt geweeft zijn, om het felve tebefitten. Daer is byna geen volck, die \'t niet ge-vryt en hebben, de Fran^oifen, Carthagine-fèn, Gothen,

Hunnen, Hungren, Denen, Bifca-yers, Navarrefèn , Switfers, Hooghduytfchen,Spanjaerden hebben \'t begeert, foo wel flondethaer aen. Het is fbo lieflijck en aentreckende , ï ï , E N. dat veel haer vaderlandt vergeten, om ten vollenhaer leckernyen en fbetigheyt te genieten, Aend\'een zijde fiet men de bergen met wijngaerdenbekleet, en verfcheyden vruchten geladen: aend\'andere zijde de dalen altijdt met klare beecx-kens bevochtight, en lullige boffchagien, diedoor de hooghte van haer boomen , en lommerder bladeren den reyfènden man locken om hemte komen ververlchen. Soo men na de zee gaet,vindt men breede en diepe bay en oft inhammenin de middellandtfche zee, met goede reeden enhavenen voor de fchepen. Het aerdtrijck wordtover al met fchoone rivieren , meeren , en fon-teynen bewatert, die de dorrigheyt der aerdeverbeteren. De fteden zijn rijck , heerlijck ge-bouwt , en vol volcks, van welcke eenige feerftercken onwinbaer zijn, foo van wegen haregelegenheyt,als de fterckte der wercken, diemendaer aen gemaeckt heeft. Sahellicus geeft defeeer-tytelen aen de voornaemfte fteden van Ita-lien , die nemende uyt -het gemeen feggen desvolcks : Romen de heylige, om dat de Paus daerfijnen ftoel heeft: Venetien de rijcke, om haergroote macht en ongelooffelijcke fchatten: Ge-nua de hoovaerdige , om de koftelijcke en heer-lijcke gebouwen: Milanen de groote, van wegende grootheyt der ftadt, en\'t groot getal vanhaer inwoonderen : Florence de fchoone, om defraeyigheyt der huyfèn, en fiiyvere ftraten, dielang en recht zijn: Napels de edele, om de me-nighte der Heeren, Ridders, Graven,Marquifèn,Princen en Hertogen, die daer woonen: Boloi-gnen de vette , om de vruchtbaerheyt van haerlandouwe: Ravenna de oude, om den ouderdomder ftadt en haer gebouwen: Padua de geleerde,om de oefFeninge der vrye konflen, en anderewetenfchappen. De Italianen hebben dit Sonnetoft Rij mdich t van hare uy tmuntenfte fteden ge-maeckt : Fawa è tra mi Roma pompofa efantayVenetia ricca^ Mggi^j ^ fignorilCyl^üpoliodoriferay e gentile,Fioren^a bella tuttó\'lmondo canta.MilafiO d\'effer grande ogn\' hor fi y>mtay ^Bologna grajfa, Ferrara è ciyile,Padoa forte, Bergamo fottile,Genua difuperhia altera pianta,Verona degna, e Perugia fanguignayBrejcia ïar mata, e Mantoagloriofa,Rimini huono, e Pifloiaferrigna*Siena loquace, Lucaindufiriofa,\' Forti bi^arro, e Re^enna bcnigna^E SinigagUa de l^aria noiofa^ECapoaamorofa,Pifa pendente, e Pefaro giardino,Ancona dal helporto pellegrino jFedelifimo Vrbino,Afcoli tondoy e lungo Recanate,Foligno da leflrade in^uccherate*Efon dal Ciel mandateLe helle donne da

Fano fi dice.Ma Modena è de hltrepiufelice. P I E-



? tf MONT P I Et landt by de oudegeheeten GalliaCisalpina,om dathet ten aenfien van Ita-lien en Grieckenlandtaen defè zijde der Al-pen leght, en bewoontwas van verfcheydenvolckeren der Gauloi-fea oftFran^oyfen, isdaer na L O MB ar dia genoemt, naer de Lon-gobarden, die haer meefter daer van maeckten,en heeft dien naem behouden , hoewel datfehaer heerfchappye aldaer quijtzijn.k Lombardien flreckt in \'t noorden i:ot aen deAlpen van Duytflandt, in \'t zuyden tot den A-pennin, diefè van Ligurien oft de Seigneurie vanGenua fcheyt,in \'t weft tot de Alpen van Vrank-rijck, en in \'t ooft tot Marca Trevifa (diefe, fbofommige feggen , oock begrijpt ) ontrent deriviere Mince oft Mincius, en een deel tot Ro-manien, tot aen de riviere Panaro» Sy wordt gedeélt in Lombardien aen defezijde van de Po, waer van een groot deel oockEmilien heet: en Lombardien aen gene zijdevan de Po. Dat aen defe zijde van de Po begreépde Taurinoifen, waer van Turin de hooftfladtis, Tortona en de nabuurigé plaetfen, en eendeel van Gallia Togata , gelegen tuffchen dePo en den Apennin, en reyckt van Placencientot Ravenna, en vervat nu ter tijdt een goet deelvan Piemont, Montferrat, en den Staet van Mi-lanen } oock het Hertoghdom Parma, Modenaen Mirandola , met fbmmigé mindere Heerenlanden, en een deel van \'t Hertoghdom Mantua. Lombardien aen gene zijde van de Po be-greep de Cenomannen , gelegen tuffchen de ri-vieren Mincius, Addo, en Po , en Hep een wey-nigh aen gene zijde van Trenten, en hadde defteden Mantua, Brelfa, Bergamo, Verona, Cre-ma, Cremona,en Trenten. Het vervatte oock deInfubren, die Milanen, Coma, Ticin oft Pavien,Novare en Lodi befaten: de Lybicenen die tuf^ichen de Sefiaj Doria oft Duria Baltia, de Po en\'t lac Major woonden, wiens voornaemfte ftadtVercel was : de volckeren Salaifen, haer ont^houdende tuffchen Doria Baltia, de Po, de kley-ne Doria,en de Alpen van S.Bernard,wiens voor-naemfte fteden waren lura en Augufta: de Segu-fianen inwoonders van \'t dal Suza: de Caturigenvan Montcenis: de Centronen befittende Ta-rentafien: de Lepontinen, ciie den ftreeck on-trent Bellinzona, en de Mefauquen die de valeyvan Mefauque tuffchen Bellinzona,ende gantfchrouwe bergen bewoonen: de Bechunen, die devalleye van Suis en S. Bartholomeus, of na \'t feg-gen van fommige, de valey Seiia befitten : deVennoneten inwoonders van Valtelina: de Ca-munen, wiens woonplaetfe is \'t dal Camonique:en fommige andere berghwoonders. Dit Lombardien vervat nu ter tijdt een deelvan Piemont,en van den Staet des Hertoghs vanjÉ^al/effé t>eeUnge, \'t Landtender Lom-bardien

be-hoorende. Savoyen,\'t minftè deel van Moniferrat^een deelvan \'t Milaens gebiedt, met den Staet van Cre-mona , fommige plaetfen van de Switfèrs enGrifons, een groot deel van den Venetiaenfchenen Mantuaenfchen Staet, behalven die van eeni-ge kleyne Princen en Heeren, die haer landt van\'t Rijck te leen hebben. Piemont heeft defèn naem^om dat het aen p i e- ,den voet van de bergen Alpen light, die Italien JJ®^van Vranckrijck fcheyden : eertijdts was\'t eendeel van Vranckrijck Cisalpina , oft aen defèzijde der Alpen gelegen, en Vranckrijck Trans-padana^ dat is, over gene zijde van de rivierede Po. In \'t ooft paelt het met dzn Staet van\'Milanen ^renßn.op defe zijde van de Po , aen Vercel en langs deriviere Sefia, die \'t fcheyt, en aen gene zijde vande Po met Montferrat: in\'t weft met Maurien-na,\'t hoogh Dolphinaet,en Provence. In \'t noor-den aen Val d\'Aofte (welcke fommige daer inbefluyten) en aen Valefan , daer de Sefia ont-fpringt : in\'t zuyden met een deel van\'t Dol-phinaet en Provence, met het Graeffchap Nice,de kuften van Genua, de Langes van Montfer-rat, en Alexandrien. De rivieren Padus oft de Po, de Vener, Dore, RmerenlSturen, Belbo, en Bormialoopen daer door, enwordt oock bevochtight van meer als achtieriandere tamelijck groote rivieren. Sijn meefte lengte ftreckt van \'t ooft tot Strechr>^i:\'t weft, van de Valleye Barcillonette, drie mijlenvan Ambrun, tot aen Cairo , dat op de Bormialeght naer Montferrat en \'t gebiedt van Genua >en begrijpt vijf daghreyfen van dat landt, te we-ten hondertltaliaenfche mijlen. De lengte vanzuyden tot noorden, als men die met een recht-Jfhoer foude méten van col de Tende, oft van \'tMarquifaet Ceva, tot \'t geberghte van val dAo-fte en Valey, is niet veel minder: fy is noch-tans ten aenfien van fommige plaetfèn kleynder,en byna omringt met hooge bergen , en de Pen-ninfche, Grieckfche enCottifche Alpen, die-men nu noemt, die van Val d\'Aofte Montcenisen Mont Genevre 3 en met de Apenninfche, diebeginnen aen col de 1\'Argentiere , en loopenmidden door heel Italien. Dit landt wierd eertijdts bewoont van vijf Oude-vclcverfcheyde volckeren, te weten , Statiellen, Ba-gienen , Thurinoifen, Salaffen , en Lybicenen ,waer van het meefte deel fïch onthielt in Opper-Ligurien. Nu is\'tgedeelt in vier voornaemfteProvinciën, waer van elck fijnen eygen Prefi, Beelinge.dent heeft in den Raedt van Turin. De eerfte is\'t Prinsdom Piemont,welck begrijpt de Vicarie,oft \'t Prinsdom Barcillonnette, de Marquifaet-fchappen Suza, Iura, en Canavez, \'t GraeffchapVercel,\'t gebiedt van Quiers, SaviglianjFoffan,Mondevis, Cöni, en vele andere. De tweede isMontferrat.

De derde\'t Graeffchap Aft met hetMarquifaet Ceva. De vierde \'t Marquifaet Sa-lufla. Piemont en heeft geen groote fteden, ge-lijck Milanen en Genua, maer is foo, in manierF van
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? II.....i--\'ri van fpréken , bèfaéyt met goede fteden, grootedorpen, vryheden en kafteelen,dat Ibmmige ge-feyt hebben,dat het maer een ftadt Jfcheen ^ mentelt\'er ontrent duyfent: welck de goetheyt desJandts veroorfaeckt j want om dat het overalvruchtbaer is, blijft elck in fijn quartier , ibndereen ander te foecken: \'tgene dickmaels oorfaeckheeft gegeven om groote fteden te bouwen.Pie-mont is gedeelt in tien Bisdommen ( daer onderAugufta en NifTa begrepen zijn)en heeft over dedertigh oude Abdyen, behalven veel comman-deryen van Malta en S. Mauricius. Tkmnh Het Prinsdom Piemont begint aen den voetvan Montcenis , daer mén ontmoet de vryheytNavalefe , daer een oude Abdye van S. Benedi-élus Orden is,gefticht van Frodonius Prince vanFranffen bloede, en grotelijcks verrijckt, en ver-meerdert door Karei de Groote. VeelAbdyenin Italien, Vranckrijck en Spanjen waren haèreertijdts onderworpen,gelijckmen in de hiftorievan den H. Benedid:usleeft, nu is\'t een Com-manderye. Als men voorder gaet, vindt men S u s A, Segufium, oft Segujto, gelegen aen denVoet der Gottiaenfche Alpen , op de riviere Do-ria , die van den bergh Genevre komt, en ont-fangt te Suza een beeck, die haer beginfel heeftin\'t lac dat op Montcenis is , en valt door diefteylten, om met de Doria fich ontrent Turin indePoteontlaften. Dit is een oude ftadt, een co-lonia oft voortplantfel van Pompe jus , die eerftden wegh in defe quartieren geopent heeft, daermen langs in Vranckrijck reyft, door den berghGenevre, want den wegh door Montcenis was tevoren bekent en veel gebruyckt. Defe ftadt iseerft van Gonftantin de Groote , en daer na vanFreciericus Barbarolfa verbiant. \'t Huys van Sa-voyen verloor in defèn brandt al haer papierenen befcheeden. > Van defe hebben de Marquifenvan Suza eertijdts den naemgehadt, die menmeent gefproten te zijn uyt \'t geflacht van Kareide Groote, die Turin met een goet deel vanPiemont befaten. Dit landt is aen \'t huys van Sa-voyen gekomen door \'t houwelijck van Adelais,dochter en erfgenaem van den laetften Marquis,met Amadeus den eerften defes naems, ontrenthet jaer 102 y. Defe ftadt is verfterckt met tweeredelijcke goede kafteelen j indien m.en die vande byleggende bergen nietkonde befchieten : deHertogh hout \'er gemeenlijck een goede befèt--tinge in : de koophandel is \'er tamelijck groot,om datfè gelegen is aen \'t beginfèl van de tweegrootfte paffen, die van Italien naer Vranckrijckloopen. De munte was hier in vorige tijden foovermaert, dat men de Segufiaenfche pondenmeeft in Italien gebruyckte. Daer is een Abdye van S. Juftus, gefondeert( door den laetften Marquis, die nu een Comman-derye is. Hier fiet men

een ouden triumph-boogdie meer op de Gottifche als Roomfche maniergemaeckt is, foo dat men twijfelt oft de Tro-phée , dat is, viótorie-teecken van Auguftusis,daer Plinius van fchrijft, fbo eenige gevoelen.Defe ftadt heeft den naem gegeven aen de gant-fche valleye , die veel weyden heeft, en vrucht-baer is van tarwe, wijn, en boom-vruchten, on-der welcke zijn de koftelijcke appelen, Sufxnen \'tl. • ïi ? K 11 ) ! ü N T: genoemt, na de plaetfè daer fy waiïèn. OpdcDoria , diefe bewatert, leggen fchoone dorpenen ftoten: de voornaemfte zijn S. Ambrofius ^daer de miraculeufe Abdye van S. Michiel dc1\'Eclufe boven op ftaet, gcbouwt, gelijck hetvolck daer gelooft, van de Engelen. Ménheetféde TEclufe, om dat die plaetfe eertijdts CluJ^ ge-noemt wierd, door dien de Koningen der Lon-gobarden daer een veft oft bolwerck gemaeckthadden, om de aenkomften der vreemdelingente beletten oft uyt te fluyten. Defe Abdye is ver-maert , door dienfe een van de vier Hoofden isvan S. Benediélus Orden , onder welcke veelAbdy en en Prioryen ftaen, fbo in Italien als inVranckrijck, gelijck men kan fien in de befchee-den van den Raedt, eh opene brieven des Ko-nings, gemaeckt tot voordeel van den Abt, omden feiven te houden in\'tbefit binnen het Ko-ningrijck Vranckrijck. Avillana is een grootdorp,en was voor defèn fèer rijck mits den koop-handel , maer is feer bedorven in de laetfte oor-logen. Het wordt bewaert met twee kafteelen ,leggende op twee heuvelen, eh den pas bevryen-de : Daer ontrent zijn twee meiren tamelijckgroot,daer men menighte van karpers en anderevifch vangt. Niet verre van hier is de Comman-derye van S. Antoni de Renvers, die heel rijckis, en gemeenlijck van groote Heeren befètenWordt. De meefte Commanderyen van Italienbehooren onder defe. Rivoli is vermaert om hetfchoon kafteel dat RivolhHertogh Karei Ëmanuel daer gemaeckt heeft,door dien hy daer geboren was. Hy heeft hetoock verkiert met uytnemende fchoone fchil-deryen. Ter zijden fiet men d\'Abdye van Ri-valta , de floten en landoup^en van Arpignan >Villars, Pianezze, Cafdette, Colen , en Gro-lias. lulius Scaliger fchrijft van Sufa oft Segufadefè vaerfen : Nequicquam indomito Dallata Segufia Muro Anjoniis aditum dat tihi, GaHe, bonis,Gens infidayferox, animoque armata bilingui: ïufatis unquam ytixfletit illa Deis.Sordida fHens., lucnquefreqmns, intenta \'penenis, Italid retinens nilnifijuta lod,PerJimilis,pejorqm fuis, fcelefe obrutayfaxis. NonJunt Fontifids noxia faxa nece,Turin, Augufla Taurinorum, is een colonie derRomeynen, en was de hooftftadt eens Hertogh-doms onder de Longobarden , gelijckfe nu vanheel Piemont is.Sy leght 20 mijlen van de Alpenin een fchoon

en groot pleyn langs de Po aend\'een zijde, en de Doria aen d\'ander zijde. Her-^togh Karei Emanuelheefrfe begonnen tever-grooten 5 fijn foon Viótor Amedeus heeft desvaders voornemen volbracht, en de nieuwe ende oude ftadt gefloten met nieuwe muuren , engroote heerlij cke gebouwen van buyten bekleet,waer door defè plaetfè een van de fterckfte in Eu-ropa is, behalven haer fterck kafteel, daer eenengerieffelijcken put in is, fèer konftigh gemaeckt.Hier is oock een oud flot,welck des Hertoghs pa-leys is, daer men de vermaerde galerye fiet,doorHertogh Karei Emanuel gebouwt, verrijckt metkonftige fchilderyen, beelden, wapenen van allefborten, gefchreven boecken, en andere raritey- ten.



? P ï E M O N T. ir ten, ojft feltlàme faken , die met groote forgh- Pineroî, eertijdts îiet erfgofedt van éeri def Tkmhvuldigheyt bewaert worden. In\'t midden van de jongfte fbnen des Hertoghs van Savoyen, onderfladt is eenen heerlijcken toorn gemaeckt, op den tytel van Prince van Piemont en Achaiemeen rivierken genoemt la Dorette, dat door alle Het is een groote fladt, verçiert met vele fchoo-dezijdenvanTurinloopt,enindePovalt. Defè nekercken, bewaert met een flerck kafleel, enfliadt is verçiert met heerlijcke ilraten, bedeckte omçingelt met royale forten, toenfe de Koningwandelingen, menighte van kooplieden, en kon- van Vranckrijck befat. Van daer reyfl men doorflenaersjmet fchoone bibliotheken,die men daer de valleyen van Perufien en S. Martin, gedeeltbegonnen heeft temaken voor alle andere in Ita- tuffchen den Koning en den Hertogh, en menlien,de Univerfiteyt,Academie oftHoogeScho- komt in de valleye van Pragela , die onderIe in alle wetenfchappen, den Raedt, de Reken- Vranckrijck flaet. kamer, de wooninge des Hertoghs en fijn Prin- Briqueras is een flercke plaetfe aen \'t begïnfèl BriqnerAücelijck Hof, als mede met vele kercken en kloo- van de Lucernefè valleye , de welcke paelt aenfiers. Hier is de Metropolitane kerck van S. lan die van Bibianen, Villars en Angrogne een oudtBaptift, in de welcke vele fchoone reliquien be- vertreck van de Heeren Vaudoifen, die daer dewaert worden , en voornamelijck den H. Sweet- Gereformeerde religie, fbo men die noemt, ge-doeck, die in grooter eeren gefiouden wort. Be- volght hebben, en worden van den Hertogh ge-halven de prochikercken,die daer vele zijn,heb- tolereert. ben alle de biddende Ordens, foo oude als Gere- Cavors is een ftadt, gelegen beneden aen een Caverhformeerde , hier haer conventen oft kloofters, hooge rotfe met twee uytftekende hoecken, in \'tgelijck oock de Patres lefuiten een fchoon colle- midden verheven met een breet veldt, boven op •gie, bequaem om alle wetenfchappen daer in te elcken hoeck is een fterck kafteel, die op mal-leeren. Daer-en-boven zijnder noch vier kloo- kanderen flanqueren, enfchijnenonwinbaer.fters van andere religieufèn. De ftadt is omçin- Montcalier is een groot dorp op de Po, gepre-.geit met veel luftige plaetfen, huyfen, en hoven, fen om de goede wijnen. Carignan is vermaertdaer de Prince inde meefte hitte des fomers ver- door de oorlogen van Piemont , is fterck vantreckt,gelijck Pare is, gelegen ontrent de ftadts- natuure, hoewel het niet befloten is. Piobes,poorten, in een der fchoonfte plaetfen van Eu- Vigon, Pancalier, Polongera, Morette , Scarna--ropa, heeft vijf mijlen in \'t rondt,is

omringt met fis, en alle de plaetfen van dien ftreeck, zijn dede rivieren de Po, Doria en Stura, en is vol bof^ vruchtbaerfte van Piemont. Villa Franca is ver-fchen, meiren, fonteynen , en beeften om te ja- maert, om dat Profper Colomna daer gevangengen. Wat lager op de Po leght Valentien, een wierd, als Koning François in Italien quam door^laifant huys,, feer heerlij ck gebouwt door de den Col oft Hals, ter zijden Argentiere.^ertoginne, des Konings van Vranckrijcks fïi- Quiers, Chieri, Cherhm, is een groote ftadt,en chien*fter. Het paleys van Millefleurs is maer twee. tamelijck fterck om haer gelegenheydt , volmijlen van de ftadt. Den heuvel aen gene zijde fchoone huyfen, en ouden Adel. Defufteynenvan de Po is als befàeyt met lufthoven en huy- van Chieri zijn de befte die men vindt. Rontomfen,die een groote ftadt fouden maken, ftonden- defe ftadt zijn het Marquifaet Rive , Poirins eenfe by een. Daer zijn menighte van opfchriften, gefloten ftadt, Trufarel, Arignan , Bardefan ,en andere oude gedenckteeckenen, die in een Cinfan, en vele andere. Haer gebiedt paelt aeabefonder boeck vergadert zijn. Scaliger fchrijft \'t Graeffchap Aft en Montferrat. ter eeren van Turin dit lofdicht: Exdpiens gelidaspatriis ex Alpihus aurcu Hejperiiprincepsjus capit ma foli.Terra ferax,gens Uta, hilariSy additïa chords: Ni/ cur ans quicquid craflina luna yebat,Ingenium natura aptumjed more [olutum: Plus animo capiens, quam dare poßit ope»Felix Marte noDOyfelix melioribus or mis y Namque recens acuitpeBora knta metus.Als men uyt Turin treckt langs den grootenwegh van Italien,gaet men naer d\'Abdye,die aenhet Aertzbisdom annex oft gcincorporeert is j Savillan is een kleyne maer fchoone ftadt,gelegen tuffchen twee rivieren , en fbo wel ver-lterckt,dat Keyfer Carel de V daer door gaendefeyde, dat hy noyt eenige plaetfe foo beqiaaemgefien hadde om een lange belegeringe uyt teftaen. Daer is een rijcke Abdye der Benedióli-nen, onder den tytel van S. Pieter. F o s s a Nleght op de Stura , is fterck , en heeft een Bif»fchop. Queras, Cherafco, Clarafcum is fterck van na- Cheufcn^,tuure , fy leght op eenen heuvel van de Tanerbewatert, en is met muuren en bolwercken om- naer Settimo een fchoone vryhey t; naer Chivas ringt. Defe ftadt is feer aengenaem, om haer een bemuurde ftadt, met een gracht omcingelt, lange en rechte ftraten, en de wel-geboude kerc- verfterckt met fes bolwerckenj en van daer komt ken en huyfèn. De oude ftadtPolenzo was eer- men in \'t Graeffchap Vercel, waer van wy hier tij dts daer ontrent, daer men nu niet van en fiet na füllen fpreken , als wy de refte van Piemont als de o ver blij ffelen van een

vervallen Amphi^ füllen befchreven hebben. theater. Dé kafteelen en dorpen Bra, Poca Pa- Volgende dan de bergen die Piemont van \'t glia, S. Vidor, Baudiffa, en Canal zijn beroemt Dolphinaet fcheyden , als men van Sufa naer door hare goede wijnen, en Cerifble om den Pinerol gaet, paffeert men laven een groote vry- vermaerden veltflagh, die de Spanjaerden daer heyt met muuren omringt, Rean, Cumiana, tegen de Fran^oyfen verloren : gelijck Benna Piofaco een oudt Graeffchap , van een van de en Trinita, om den twift van hare Heeren. arootfte geflachten van Piemont, voort naer Mondovi, MonsRegalis, eenBiflchopÜjc- MorJcvh Frofafa, en van daer naer ke ftadt in dry en gedeelt, diefe groot maken, Italien, G is A
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? 22 P Î E M O N T. . is vermaert door een miraculeus beek van onfe \'t geberghte geeft, daer een tamelijck groot lacLieve Vrouwe, dat veel toeloops heeft. Her- op is , uyt het welck aen d\'een zijde de Stura mtogh Carel Emanuel heeft daer doen bouwen Piemont valt, en van d\'ander zijde de Ubaye,een vande fclioonfte kercken van italien,die van die in \'t midden door loopt,de Fueillanten bedient wort onder den tytel van De Valleye en Prinsdom van Barcillonette ,een Abdye. Het kafteel leght op het hooghfte erfgoedt des Princen Cardinaels van Savoyen,van de ftadt, gelijck oock de Domkercke, en ftreckt fich drie mijlen van Ambrun. De voor-het paleys van de ftadt. Behalven dekloofters naemfteftedenen vryhedenzijnBarcillonne, invan de biddende Ordens, is \'er een collegie van de laetfte oorlogh verbrandt, Jofier , Faucon,leiùiten , en een Univerfiteyt van alle weten- Caftelar, Revel, Lauzet, en Moglans.Ichappen. Menhout\'er alleweeck drie goede De valleyen van Piemont in\'t noord gelegen,marcktdagen, met grooten toeloop. De over- die aen Tarantaife en Val d\'Aofte ftooten , zijnblijffelen der fadien van de Guelphen en Gibel- feer overvloedigh van vee en weyden. Als men inlillen zijn hier noch te vinden, niet fonder groot de pleyn laet leggen, Leiny, Cafelle, Autefan ,bloedtftorten. Cirié een groote vryheyt en Marquifaet, Vul- Het gebiedt van Mondovi begrijpt veel goede pian een beftoten ftadt, en vermaert in de oor-valleyen, als Fraboia, Cazau en Pez. logen van den Marefchal de Briffac : Mathi, en C e v a is een ftadt en fterckte , en het hooft Balenger, komt men in de valleye oft het dalvan een oudt Marquilaet des feiven naems,welck van Lans , welck den naem heeft van een grootmeer als i^S floten onder fich hadde, leght op dorp, daer eertijdts een fterck kafteel was, ver-den Taner, niet verre van des fèlfs oorfprong. maert in de eerfte oorlogen van Piemont. DefeDe voornaemfte plaetfen van ditMarquifaet zijn valleye met dievanCorio begrijpt over de 40Bagnafc, Garre, Ormea, ( een ftercke plaetfè en goede landouwen en dorpen, en paelt aenka&ei, welck aen den Staet van Genua paelt ) Canavois een oudt Marquifaet, hoorende Canavois,cn Prier. onder dat van Yvrée, in \'t welcke zijn de oude Daer nae volgen de Langhes, fbo heet men Graeffchappen van Valpergue en S. Martin, diede heuvelen van de oude Liguriens, die in dat befèten worden van twee geflachten desfelfdenquartier \'t beginfèl maken der Apenninen, en naems, gefproten uyt den koninglijcken bloedegrenfen aen\'t gebiedt der Genuefen en Mont- van Ardovinus,die eertijdts meer als jo floten inferrat, en worden bewatert

met de twee rivie- defen ftreeckhadden, en noch veel hebben. En,ren Bormia, die in den Taner loopen. De voor- hoewel defe Graven van den feiven ftam waren,naemfte plaetfèn en floten van defè Langhes hebbenfe nochtans langen tijdt malkanderenzijn Cortemiglia , Cravefana, Cefbla, Roccave- gehact, foo dat de Graef van S. Martin met deran , Spin, Mombaldon , Gorzen , Mombarque, Guelfen hielt, en van Valpergue met de Gibel-Millefimo, Cairo , en Carquere : de heerfchap- linen. De voornaemfte floten en plaetfen vanr yc van de twee laetfte is gedeelt tuffchen Pie- die Graeffchappen zijn. Rivera, Camagna, Bar-mont, Montferrat en Alexandrien. Dit zijn de banie, Rivare, Belmont, Valpergue, Chafteau-grenfen in \'t ooft en zuyden van Piemont. Defe neuf, Caftellamont, Cornie , Pont, \'t hooft vanvoorfchreven plaetfen behoorden eertijdts de een valleye, die den feiven naem heeft Soana,groote en machtige geflachten Carretsen Sca- Sparon, Loragna\'t hooft van een valleye daerrampes. Cerefole in leght, een plaetfè geprefèn om fijn In \'t weft leght C oN i, Cuneum, aen den mont goede kafen, daer de riviere Orco ontfpringt,van de rivieren Stura en Ges, vermaert om de die veel goude landen heeft j Fauria, Rivarol,groote belegeringe,diefeuytgeftaen heeft tegens Aglie een vermaert kafteel, S, Benigne een Ab-de Koning François de Eerfte , fonder gewon- dye van grooten naem , van S. Damianus Frii-nen te worden. Men drijft hier grooten koop- Buarienfis genoemt \\ S, George, Folis , Calufè ,handel, en is een van de rijckfte in Piemont. Vifque,Strambin,Marcenafè, S.Martin een oudtDe Abdye van S. Dalmat is niet verre van daer, flot, \'t hooft van \'t Graeffchap Cly en Bros ,noch de gefbnde baden van Vaudier. Om naer die hare namen aen twee valleyen geven Ro-Nice te gaen , neemt men fijnen wegh naer Li- man , Pavon, en Parella , die by malkanderenmon , voorts naer \'t Graeffchap Tende , welck leggen ontrent eertijdts toebehoorde het keyfèrlijcke geflacht Y v r e e, Lamporegio, Eporedia, een oudt Bis- Yvrée.van Lafcaris, met een goet deel andere fteden, dom , colonie der Romeynen , en de hooftftadtdie op de Genevoife kuft zijn. De fèer lange der Provincie , die eertijdts aenfienelijcke Mar-^affagie die Hertogh Carel Emanuetheeft doen quifen gehadt heeft, die Keyfers en Koningenlouwen door de rotfèn des geberghts van Ten- van Italien gekroont zijn, gelijck Adelbertus ,da, tot bequaemheyt dervoerluyden,machge- Berengarius, Ardouinus , als men in de hiftorienleken worden met de heerlijckfte der oude Ro- leeft. De ftadt is kleyn , maer wel gelegen. Symeynen. De ftadt is aen gene

zijde van \'t ge- is het flot van val d\'Aofte, en wordt bevochtightberghte j gelijck mede de ftadt en kafteel Bri- met Doria Balthea, over welcke rivier een ftee-gua ; de vryheyt Entragues, Andon , Roccavil- nen brugge is. Onder andere kercken is \'er eenIon leggen aen defe zijde, als oock Demont in oude Atdye van S. Steven. de valleye van Stura , een kleyne plaetfe, die de Aengefien het Marquifaet Saluce in defe kaer- Salw:.heele valleye in dwang houdt. Alsmenhooger te oock begrepen is , heeft ons goet gedachtkomt vindtmen de baden van Vinay, Pierre- hier wat van te léggen, niet tegenftaende datpore, Brezés, en Argentiera, die den naem aen het de vierde Provincie van Piemont is ; want €ev4. rr i- Ij,\'!?? l) JLanghes, ^^ il irlï. Com. I;: ;Lli \' l; ri !? if \'; - : van f, i ! ; ! ;1 i i ; ? : I. ! :!•



? van de tweede en derde, wordt in haer eygenkaer ten gefproken. DitMarquifaet dan wierdeertijdts befèten van Heeren die onder de Prin-cen gerekent wierden. In \'t wefl en zuyden paelthet aen Provence en Dolphinaet. Saluces , SalutU, is de voornaemfte ftadt, ge-bouwt van de vervallen over blijffelen van deoude Augufta Vagiennorum, Sy leght op een aen-genamen en tamelijck grooten heuvel, met eenfchoon kafteel en Domkerke,een van de fchoon-fte in Italien, wiens Biffchop onder geen Metro-politaen oft Aertzbiffchop ftaet. Dit Marquifaetis\'t hooft van veel fchoone fteden, en meer als5 8 kafteelen, oock van de valleyen Grana, Ma-cra, Varaite , Bronda, en de Po. De voor-naemfte plaetfen zijn Carmagnole, een grooteftadt,en verfterckt met een van de uy tmuntenftekafteelen in Europa, fèer rijck om den grootenkoophandel en jaermarckten j Revel een fterckeplaetiè • Barges een groote en rijcke ftadt, daermen de befte loopen voor de buftchen maecktDrone een goede ftadt met een fterck kafteel,daer d\'Abdye van S. Conftantia by leght 3 Bufca\'t hooft van een oudt Marquifaet j Dogliani eengroote Vryheyt j Mante, daer een fèer fchoonkafteel is; Veuzol, daer oock een heerlijck ka-fteel is 3 Pagne vermaert om fijn goede en dili-cate wijnen j Cartignan, Gardé j Caramagne,Stafarda, en Cafanuova, drie rijcke Abdyen vanS. Bernards Orden 5 Monrozzo, S. Pierre, enVilars de uyterfte palen ontrent Chafteaü-Dau-fin, Welck onder Vranckrijck hoort; Mombrac,daer een fraey convent van Carthufers is. Caftel-lar, Paëfana i en Crifbly daer de Po fich begint reopenbaren, die fijn oorfprong heeft in Monvifè,het hooghfte geberght van Italien, gelijck fyoock de grootfte rivier daer van is; De wegh metkracht van yfer en vuur door de Marquifen vanSaluce geopent in de rotfen van dit geberghte ,is verwonderens waerdigh , mits dat daer eengewelfde paffagie is een half mijle lang, waerdoor de muylen gemackelijck konnen gaen uythet Marquifaet naer het Dolphinaet. NifTe, Nicm , is een oude ftadt, die Strabo aendie van Marcilien feyt toe te hooren , welcke defelfde gefticht hebben. Sy leght recht tegenover Antibe in Provence, op den oever van deiCQ\'i de riviere Var fteltfè in Italien. Sy is als eendubble ftadt, gedeelt door een waterken, daermen met een brugh over gaet,die de twee ftedenaen malkanderen hecht. Strabo verhaelt vanhet Amphitheater, welck twee deelen in elckvan fijn tweehoecken hadde j en meer arldereantiquiteytén buyten de ftadt oft daer ontrent,-van de Vryheydt oft het dorp Acharaca, meteen fèerluftigh bofch befet; van Plutoos enju-noos tempelen, als mede die van Charon; envertelt oock de

fiiperftitien der volckeren vandat landt. Nu ter tijdt wort haer kafteel gepre-fèn om fijn fchoone en ftercke gelegenheyt, enuytfien op de zee welck met een hoogen heu-vel aen de ftadt vaft is. Onder een rotfè dichtby de ftrant is een fonteyne, en overvloedighfbet water, daer de fchepen, die daer aenkomen,haer van befbrgen. Het is een frontiere en bol-werck van Italien, een Biffchoplijckc refidentie,Italien. Ntjfc •e. Villa Franca, twee mijlen van daer,wclck eenigemeenen te zijn Port Hercules, en de tropheerioft zege-teeckenen van Auguftus, daer PtoJe-meüs van fj^reeckt. Daer zijn twee kafteelen ,\'t een op de hooghte des berghs, \'c ander op denzeekant, vaft aen de Vryheyt, aen de zijde vanLebeche; een weynigh hooger fiet men Mola,daér de galeyen des Hertoghs van Savoyen haerhouden. De tol van defe plaetfe beloopt \'s jaersvoor den Prince 35000 kroonen. De Italiaen-fche, Spaenfche, Engelfche en Franfche fchepenkomen hier aen. De rechten die fijn Hoogheytin de zee heeft, aen dien kant, zijn naerftelijckbefchreven in een geleert Tra(aaet, van de HeerCauda, Raetsheer des Staets van Savoyen Man-tiga een lufthuys, leght een mijl van Niffe, vanwaer men altijdt onder de oranjeboomen gaet,die byna het gantfche jaer deur vruchten, bloe-men , oft bladeren dragen. Het huys is verkiertmet fonteynen , en hoven, en met fchilderyenverrijckt. Het heele Graeffchap Niffe is meer als tweedaghreyfen lang, en een breet, en heeft meerals 100 vryheden of dorpen. Het leght tuffchenProvencé, de Middellandtfche zee, de ftrandtvan Savone naer Vintimiglia, col de Tende , colde l\'Agnel en de Alpen. De andere plaetfen vaadit Graeffchap zijn het kafteel van S. Albanus^welck de fchippers voor een Vuurtoren dient;Port S. Mauricius met een kafteel , S. Sofpir,Sofpel, een ftercke plaetfe , Breglio een kleyneftadt,Briga: Tende met een kafteel,welck is dehooftftadt van een Graeffchap des fèlven naems>welck men dat van Niffe toefchrijft S. Martin,een kleyn ftedeken , Lantofco Utello, welck deinwoonderen in\'t kort Vis noemen Blorametfijn valleye , daer eenige dorpen in leggen ; Bo-glio oft Bueil, een ftadc en kafteel • Comté, daernoch vier oft vijf ftercke kafteelen zijn; Cafburs,een ftadt en kafteel 3 Lefcarene , Dolceaqua,een groote valleye oft dal, die vol volck is j enandere. Behalveri \'t Graeffchap Niffe, befit de Her-togh op den zeekant, \'t Prinsdom Oneille, enMarro, welck bynae heel in den Staet van Ge-nua als vernagelt is, behalven in den ftreeck vanLenau en Pornas , door den welcken het paeltaeri \'t Märquifaet Geva, en \'t gebiet van Ormeo.Dit zijn twee rijcke valleyen, en vruchtbaer vangoede olie ,

oranje-appelen, citroenen, en la^moenen,foo dat men daer altijt de lenten fchijntte hebben. Daer zijn ontrent tfeftigh vryhedenen dorpen , behalven Oneille en Marro ^ rede-lijck groote fteden. Piemont heeft alle \'t gemack, en welluften Am de$die de zee en warme landen Voortbrengen, te wcten,olyvcn, oranje-appelen,citroenen,lamoe-nen , vijgen, meloenen, artechocken , gratiaet-appelen, amandelen, en diergelijcke vruchten.Het bouwlandt geeft foo veel granen , dat hetniet alleen de gantfche provincie daer mede be-forght , maer oock meer als de helft aen de na-buurige landen ftuert, met groot profijt der in-woonderen. Hier waft mede tarwe, wijnen , enandere vruchten. Sy leyden de wij ngaerden op H lange i E M O N T. 13 en heeft fijn eygen rechten. De haven is tot



? ?p I lange doeken vruchtbare boomen gemaekt,claer den meeften wijn op waft , en faeyen daertarwe tülTchen. De laege en vochtige lan-<ien, befonder in \'t gebiedt van Vercel, dragenmenighte rijs. De heuvelen hebben witten wijn,inulcadel, clairet, loeten en icherpen, en lulckeen overvloet van malvefey, van alle fborten&quot;bequaem elck op fijn tijdt het heel jaer door tedrincken , dat in Italien qaalijck diergelijckezijn, .en in Vranckrijck geen betere , als dieYan de ftrant van SalulTe, Montcallier, Gatti-nara , Carema, Canavefa , en val d\'Aofta. Opde bergen van Piemont zijn goede weyden , enhet gerief van de beeften komt tot in Lombar-dien , en de ftrant van Genua. De veldendragen veel moerbefiboomen , daer de zywor-men van leven , namentlijck te Carignan enKaccony , daer de Genuefen haer provifie ko-men halen. De landouw van Quiers geeft fekergrain , dat van alle plaetfen gefocht wordt, omdaer mede te verwen. Tuflchen den 1 aner ende Po naer de Langhes fiet men lülcken over-,vloedt van patryfen, dat de inwoonderen daermecft van leven, en de faiianten van Piemonthebben eenen befbnderen en beteren fmaeckals andere. De truyten van de rivieren Dora ,OrcuSjTaner, en van veel andere die defè fchoo-iic provincie bewateren , fèght men de fmake-lijckfte te wefen , welckde naerftigeonderloec-kers het goude fandt toefchrijvcn , daer defè viAfchen van leven, \'t welck de wateren uy t de groe-^ven der bergen ontfangen , daer de rivieren uyt-loopen. Canavez heeft veel peperboom.en ge-had , dat dae>- heel go et waft, welck niet moge-lij ck is in het befte landt van Italien, oft in Pro-Vénce. Het Graeffchap ISifTe heeft palmboo-nien , daer goede vruchten op fouden wailen ,waer\'t dat de ingefètenen de fèlfde niet ver-jfiiymden temeften , door de goede gelegent-heyt diefe hebben, om haer kaftanien en appe-len in Barbarien te ruylen. Het geel en wit was wierd eertijdts binnenPiemont gemaeckt, maer de oorlogen hebbendefe manufadure daer bedorven , gelijckmeerandere handtwercken. Daer waft vlas om lij-nen doeck , en hennep om touwen te maken,daer men tot Villa Franca koophandel mededrijft. Te Mondovi vindt men wit marmor, enfchoone jafpis op de ftrandt vanNiffa. De fil-vere mynen zijn gevonden in de valleye van Lu-cerne én Lans , als oock van kooperroot enaluyn , daer men voor eenige jaren naerfie-lijck in gearbeyt heeft, door ordre en feker con-trad: van fijn Hoogheyt met eenDuyts

Barongemaeckt, die \'er tot hondert vijftien ontdeckthadde in Piemont alleen, van gout, filver, ko-per, yfer , koperroot, waer onder de myrienvan koper en koperroot de overvloedighfte wa-ren , befonder in de valleye van Lans , daerhet koperroot tot boven aen de aerde quam.Wy hebben hier boven gelproken van \'t goudefant dat de rivierenStura, Taner en andere,uyt de bergen komende, mede nemen , daer dievan Piemont eenmerckelijckefomme winftuytkrijgen. De yfergroeven worden meeft bear-bey 13 ais tot Creveceur en elders, foo dat men M O H T. de nabuurigé landen daer mede kan gerievefi >behalven de klingen oft lemmers der rappieren,meffen , bufTchen , raderen , en diergelijckewercken die men op vericheyden plaetfenmaeckt. De oude Schrijvers gedencken van denarbeyt, die de Romeynen gedaen hebben, omgout te bekomen uyt de Vercelloifche mynen.Op fekere plaetfen der Alpen vindt men fèerfchoone bloemen, als peonen, martagonen ,narciffen , hyacinthen , anemones, en anderefborten, oock medicinale kruyden. Men plucktden Agaricum van fèkere boomen , die de huys-luyden Melles noemen , die uytermaten dickzijn , en geplant worden langs eenige lacken oftmeer en. Den lof der Allobrogefen , Salaffen , Tauri-nen , Alpinen, Val-d\'Aoftinen , Turinen en an-dere, is fèer groot in de hiftorien,om de heerlijc-ke daden der wapenen tegen de Romeynen,Hannibal, en andere. Soo veel den gemeenenman aengaet, deHiftoryfchrijvers, die daer ge-boren zijn, m^aken dit onderfcheyt, dat dienaeftde Po , Cottifche en Grieckfche Alpen woonen,openhartigh en ongeveynft zijn, en dat daertegens die by de Langhes, en naer den Apen-nin fich onthouden , loos en doortrapt zijn.De felve auteurs gevenfè noch andere verfchey-den manieren. Die van Bielle zijn loofe koop-lieden , die van Turin , Vercel en hare nabuu- \'ren, die veel met die van Lombardien verkee--ren, zijn hooghmoedigh, veel houdende vanharen Adel, en zijn wel te paerde. Daer zijnnoch eenige overblijffelen van de fadie derGuelphen en Gibellinen. Soo veel de kleedingeen fpraeck belangt, zijnfe louter Italianen. DievanNida fpreken bynae als die van Provence.Die op de Alperi woonen , fpreken en kleedenhaer wat rouwer. Het volck van Niffa is fcherp-fmnigh, net, en den koophandel toegedaen :d\'andere volckeren van Piemont zijn foonaer-ftigh niet, om de goede gelegentheydt, die fydoor de Po met de Milanefen enVenetianen heb-ben, te

gebruycken : daer en zijn niet vele am-bachtslieden j fy begeven haer meeft tot de oor-\'loge , letteren, en een welluftigh leven , to£welck de vruchtbaerheyt en overvloet des lantshaer treckt. Sy leven met malkanderen vrede-lijck,eeren haer overigheyt,en zijn haren Princcgehooriaem. Piemont is rijck, overmits dat het alle goede- ^i^^om.ren en koftelijckevruchten nac wenfch heeft, ,in groote overvloet. Het landt is heel bewoont,en is als een ftadt twee oft drie hondert mijlenin \'t rondt. Om de rijckdommen van Piemontte toonen, ftellen wy hier de filver-en gout-mynen niet, maer zijn vruchtbare oogften,die \'tde nabuuren mede deelt , de verfchevden enkoftelijcke wijnen, den koophandel der beeften,welcke die van Salucen in Provencen verkoo-pen , de wolle en lakenen van Pinerol en andere>laetfen,de wapenen die men tot Barges maeckt,iet lynen doeck, vlas en gennep. De olie vanNilfe, met haer andere vruchten, en koopman-fchappen, \'t papier, de abeelboomen, om demaften voor de galleyen en fchepen te makendie men aen de Genuefen verkoopt, brengen groot



? p N T. p ï Ë M O groot profijt aen dé inwoonders, die dit voor- Rekenkamers hebben geen bèionciere plaètfèrldeel oock hebben , datlè tulTchen Marfih\'en en van Rekenmèeflérs, Corredeurs en Auditeurs jGenua leggen, en daerom met de felve groo- maer fy worden al van de Compagnie géordi-ten handeldrijven j en voor hare waren , uyt neertom de rekeningen te doen. Onder de vierLanguedock, wolle lakenen , dekens en dierge- Prefidenten is \'er een, die men Prefident van délijcke ftofFen , en van Genua zyde lakenen krij^ Financien noemt. gen , en is als een rijcke fchuer oft proviant- Van\'t Aertzbifdom van Turin\', van deBif. ReRgêiplaetfe van bey die landen. De grootfte rijck- dommen van Niffe, Vercel, Aft , Mondovi,dom des.Hertoghdoms van Savoyen komt meeft Yvrée, Foffan, Albe en Saluffe met fijn exemptieuyt Piemont, die alleen genoeg is om den krijgh van alle Aertzbifïchoppen hebben wy hier vootte voeren. gefproken. De Biftchop van Niffe ftaet onder De fterckte van Piemont beftaet in vele den Aertzbiftchop van Ambrun. Met Bifdomftercke en welgelegen fteden, te weten, Turin, Fofïlm is onlangs opgerecht onder Hertogh Ca-Cavors, Vercel, Aft, Niffe, en Carm.agnole, en rel Emanuel. De inwoonderen der valleyen varialle de andere , die aen Lombardien penfen. Peroufe 3 S. Martin , Lucerne, en Angrogne zijnDe drinck-plaetfe des kafteels van Turin is foo eensdeels Catholijck, eensdeels van de relio-ie,groot, dat\'er vijf oftóoo paerden t\'famen kon- die men Gereformeertnoemt,dié van fijnHoog-nenin drincken , fonder eenigh beletfelin\'t in- heyt toegelaten worden om haer ftechtigheyt:komen oft uytgaen. De pas van \'t Graeffchap en eenvoudigheydt, en haer gehoorfaemheydtNiffa, en de enge wegen der Alpen zijn een na- in fchattingen te geven. Piemont heeft veéltuurlijck bolwerck, die oock met de bouwkonft oude Abdyen, als S. Michiel de la Clu/è , No-van veel fchanlTen en kafteelen geftijftis. De valefa, en andere. De Biffchoppen van Mon-veftingen en bolwercken van Niile zijn foo dovi,Yvrée, en andere van\'tHertoghdom Man-fterck > datfe in \'t jaer 1541 wederftonden het tuaen Montferrat, hooren onder den Aertzbif^groot geweldt van de Turckfche armade, die fchop van Turin, metdie van SalufTe, fbo verremet hondert oft tweehondert fchepen daer voor de exemptie oft vryheyt, die hy voorwerpt,geertquam, en fy is tegenwoordigh een der fterckfte plaetfe heeft. plaetfen van Europa. , Nae het huys van Vranckrijck, is

nu ter tijdt Af komji Piemont heeft geftaen onder de Romeynen, dat van Savoyen het oudtfle van alle de geftach-Gothen, Longobarden, Keyfers, en Marqui- ten der Souveraine of Opper-Chriftelijcke Prin-fen, foo genoemt van de marchen oft frontie- een , welck in een geduurigh eh ongebrokenren van Italien ^ die Carel de Groote eerft heeft vervolgh van wettige mans oiren oft erven ge-geftelt, na dat hy de landen cn fteden onder bleven is, en altijdt getrouwt aen huyfeiivanfijn Veldtoverften gedeelt hadde : de fteden groote Koningen en Princen. \'t Is oock feker,zijn oock in eenige vryheyt fekeren tijdt geble- dat het meefte deel der geflachten , die hedens-ven, als Vercel, Aft en andere. Maer de Gra- daeghs de Konitigrijcken van Europa befitten,ven en Hertogen van Savoyen zijn veel hondert lang nae dat van Savoyen , van Princelijckenjaren Princen van Piemont geweeft , en defe bloede èerftzijn gefproten. Dit huys vanSd-edele en machtige Provincie is den tytel des voyen heeft voor veel hondert jaren Keyfè-oudtften fbons van den Hertogh, gelijck het rinnen en Koninginnen aen\'t Chriftendom ge-Prinsdom Walles van den oudtftcn foon des Ko- geven. Alle de Koningen van Vranckrijck , erinings in Eogelaodt, en Dolphinaet des oudtften Princen van den bloede van meer als vijfhon-foons in Vranckrijck, en \'t Graeffchap Charlois dert jaren komen van Alix van Savoyen, moederdes oudtften fbons Van den Hertogh van Boi- van Louys deSevende, en diesgelijcks alle dégondien. Het Graeffchap Niife is aen Savoyen Koningen van Portugal van vijf hondert jaretigekomen, als \'t eerft over de twee hondert jaren tot onlen tijde toe hebbeii haer af komfte vattde Princen van Piemont toebehoort hadde, en Mathildis van Savoyen. Dit huys is daer-en-tevorendeGravenvanProvence, van de wekke tegen oock getrouwt metPrinceflen der grobt-het gekomen is aen de Graven van Savoyen oft fte Kroonen van Europa: negen dochters,fooaen de Princen van Piemont, van Keyfers als van Koningen , zijnder medé Alle de Baljoufchappen (behalven die van getrouwt geweeft.en men houd het voor een be-\'t Graeffchap Ni fte , welck fijn befondere ma- fonderegave, dat Mevrouwe Chriftina, fufternieren en rechters heeft, foo Veel de rechtfaken van Koning Louys de XIII, en dochter vaiien geldt-middelen aengaet) behooren onder Heririck de Groot, de vijfde koninglijckë doch-Turin, daer den Raedt en Rekenkamer is, als ter is, die met geduurigh vervolgh aen dit

ge-mede een vermaerde Academie of Univerfiteyt, flacht getrouwt is, welck in geen ander te vin-voornamelijck om de Rechten enVryekonften den is. En alwaer\'t dat dit geflacht geen an-te leeren. In den Raedt oftParlement van Sa- der eerè en hadde , als fbo menighmael aerivoyen en Piemont, zijn twee kamers in elcken Vranckrijck getrouwt te zijn, het behoorde fichRaedt, en van de vier Prefidenten is\'er eenen volkomelijck te genoegen en voor grooten lofdiefe Crimineel heeten , omdat hy in de hals te rekenen, dat het tot twintigh mael toe metfaken prefideert, voorfit, oft het meefte gefagh Vranckrijck door verfcheyden höuwelijckeriheeft, fbo nochtans, dat \'er otn defe faken geen vereenight is , gelijck de Hiftoryfchryver vaneyc^en kamer en is , gelijck de Tournelles in Savoyen toont in fijn boeck der alliancien variVranckrijck, maer wel befondere dagen , op de defè twee huyfen. Byna alle de oude en nieuwewelcke van de halsfaken gehandélt wordti De Schrijvers, foo Duytfche, Franfche, als ItaHaen- fehi Sterckic. Re^mni«.



? ? I O N T. M p 1 tó jfclie koa^n over een , dat het fijnen oor^rongöcemt van\'t keyferlijcke huys van Saxen, hoe-wel datfc in de tacken niet eens zijn. De waer-ichijnlijckfle opinie is, dat het voor fijn eerftebcginfèl Immedeum oft Amedeum van Saxenheeft, vermaert in de hiftorien van Duytflandt,<lie vader van Humbertus was,en defè van Hugo,Marquis van Italien (verfcheyden van eenen an-tieren Hugo , Marquis van Tofcanen, die in delèlfde tijdt leefde) daer Glaber, Silvefter de I I,€n de ty telen der kercke van Vercel af fpreken,gelijck de felve Hiftoryfchrijver van Savoyenbelooft te doen blijcken in fijn boeck van denkoninglij eken Ty tel. Van defen Hugo is Berakdus geboren, Lieutenantgenerael van Rodolfusde derde van dien naém , Koning van Arles enBorgondien, in wien het geflacht der Koningenvan Borgondien uytgeflorven is,en het Koning-rijck is daer na verdeelt onder veel groote Hee-ren , als die van Zeringen, Geneve, en Hoogh-Borgondien en de Dolfins van Vienne. Maurien-ne en Savoyen zijn ten deel geworden de kin-deren van Beraldus, met confent nochtans vanKeyfèr Conradus , die door de Salique wettencrfgenaem was van den voorfchreven Rudol-phus. Humbertus met de witte handen , föne vaftBeraldus. Amedeus, de eerfte van delen naem, geheeteatauda. Amedeus de tweede. Humbertus de tweede. Amedeus de derde. Humbertus de derde. Thomas. Amedeus de vierde, Bonifacius. Pie£cr,oom van Bonifacius. i!- t n i ; (t \' » ! M . li \\ if ! i\' r \'i i u ; \'1 I li\' 1 I 1il n 1 Philips, Pieters broeder. Amedeus foon van Thomas van Savoyen,Graefvan Vlaenderen, volghde fijn oom GraefPhilips. Defè verkreegh den naem van de Groo-te , niet om fijn lengte, maer fijn kloeckmoe-diglieyt. Eduardus de oudtfte fbon van Amedeus deGroote. Aymon quam in d\'e plaetfe van fijn broeder. Amedeus de fèfte, toegenaemt de Groene,om dat hy op den eerden dagh van Mey denprijs in een Tournoifj^el bekomen hadde. Amedeus de fevende, geheeten den RolTen. Amedeus de achtfle. Louys volghde fijn vader. Amedeus de negende , genoemt den Gelucki-gen, om fijn heyligh leven, en groote mirake-len^ die Godt door hem dede, foo in , als nae fijnleven, Hy gaf\'t al aen den armen, ja oock denhalsbandt van fijn Orden. Philibertus volghde fijn vader. Carel fijn broeder bekleede fijn plaetfe, dieden naem van Krijghsman voerde, om dat hyvan fijn jonckheyt af groote daden met de wape-nen dede. Carolus loannes Amadeus, lagh noch in deWiege toen fijn vader flurf. Philippus de tweede. Philibert de tweede, genaemt de Schoone. Carel de derde. Emanuel Philibert. Carel Emanuel,de elfde Hcrtogh van Savoyenwas achtien jaren oudt toen hy in fijn

vadersplaetfe quam. Viótor Amedeus quam in fijn vaders plaet/èin het jaer 1630, wiens fbne nu ter tijdt Her-toghis. \'i ff i- \' i: • fi i ^ I . i \'It.



? i7 Het Hertoghdom r F E R R A MOM T. Et landt van Montfer-rat, de tweede Provin-oievan Piemont, is lu-üigh en aengenaem.Het is gelegen in Lom-bardien aen dejfè zydévan de Po , en wordtMontferrat genoemt,al oftmen wilde feggenMons ferax , dat is , eenvruchtbaren bergh, om fijne kleyne heuvelen,die uyttermaten vruchtbaer fijn: oft defèn naemkomt van \'t woordt ferro , dat yfèr te feggen is :want gelijck het yfer alle andere metalen infferckte en hardigheydt te boven gaet, alfbooverwint dit landt alle de nabuurige landouwenin vruchtbaerheydt,overvloedt, en uytnemendegoedtheydt van alle vruchten , doch voorna-mentlijck van wijn.Marciui- In defè flreeck waren eertijdts feven Marqui-p«\' faetfchappen van Keyfèr Ottho dc II opge-recht, te weten,Montferrat, Ceva, Poncion, Bu-fcha, Saluffa, Savona,en Fricara,die gegeven fijnaen dc feven fbnen van Aleranus Hertogh vanSaxen. Het geflacht van Paleologus heeft Mont-ferrat befèten onder den titel van een Marquifaettot het jaer 1534; maer nae de doodt vanSaind George, de laetfle mans oir der Paleolo-gen, heeft Keyfer Carel de V den Hertogh vanMantua wettigh erfgenaem van Montferrat ver-Hertoghs klaert. In \'t jaer i j/y heeft Keyfèr Maximiliaende II ditMarquifaet tot een Hertoghdom ver-heven , en Guiliam de 111, Prince van Mantua,is d\'eerfie Hertogh van Montferrat geweeft.Merula befchrijft dit landt nae \'t leven, in \'t der-de boeck der Oudtheden van het Vicomre: Hetis een geberghte, fèydt hy,dat vol heuvelen is,altemael luftigh, altemael Vruchtbaer, en alte-mael wel bewoont, daer is geen duym landts on-bebout. Het begint ontrent een daghreyfe vandc Alpen, tuffchen welcke cn defe heuvelen eenCrenfen. pleyn light, datfè fcheydt. Aen de rechter zydeloopt de Po , en aen de flincker zyde de riviereTanarus, die als palen daer van fijn : want hetbuyten defe rivieren niet ftreckt. Men mochtedefè provincie met de Waerheydt wel Mefopota-miam noemen j want fy is tuffchen de rivierenaen bey dc zyden befloten.Steden. Niet vcrre van den uytgang van Tanaro ont-moetmen Bafïignana, daer eertijdts een houtebrugge was, over de welcke, als loannes de Me-dices Florentin, Cardinael en Legaet van Bolo-gnien , daer naë Paus gemaeckt, en Leo de Xcenoemt, op feeckeren tijdt paffeerde, is hy uytde handen der Fran^oyfèn verloft, (die hem inden bloedigen flagh voor Ravenna , in \'t jaerijii, gevangen hadden, en naer Vranckrijckleyden) en gevocrt naer de ftadt Bolonien, daerde ftoel van fijn Legactfchap was*Italien* l^Aim. Hier nae Volght de feer oude ftadt Valentia^van Plinio Valentinum genoemt, diemen oock Fo-rum Vuhii heet. Men fiet

mede op een heuvelPomaro met fijn kafteel. Niet verre van daer is Fraxineto en Cafale diS. Evafio. Paus Sixtus de IV heeft\'er in\'t jaer1474 een ftadt af gemaeckt: het is oock een Bif^dom. De Marquifen van Montferrat haddeneertijdts hier haer refidentie. Hier fijn twee ka-fteelen, het oudt, welck eertijts de wooninge derMarquifen was j en het nieu gemaeckt van Vin-centius Gonzaga, Hertogh van Mantua en Mont-ferrat , anno i ypo , welckmen la Citaddla noemt.Hier fijn veel voorname mannen geboren, alsOttho uyt het adelijcke geflacht van Aleranum,en Theodoras Paleologus , alle beyde Cardina-len ; Bernardinus Romanus, de eerfte Biffchopder felve ftadt, Georgius Catatopicus, Theolo-gant en Philofboph, en andere. Leeft daer vanPlatina, Blondus en Leander. Aen de rechter zyde van de riviere Tanarolight Burgeto. Voorby Bafliana, midden in \'t landt, fijn veelheuvelen, alle met fchoone fteden bebouwt, alsMonte Caftello , Pavon, S. Salvatore , daer eenfterck kafteel is j Cerella, Suizan, Caftelletto,Lugo, en Mo rite Magno. Als men van Cafal gaet,en fijnen wegh neemtlangs den kant van de Po, ontmoetmen vele fte-den, te weten Ponte di Stura, met een fterck ka-fteel j daer nae Camino op een heuvel, voortsGabiano : innewaerts boven Cafal is Fano di S.Georgio,item Occimiano, een oude woonplaetfèder Marquifèn van Montferrat. In den naeften ftreeck is Borgo di S. Martino^Mon-Calvo, Galliano, en veel meer andere. Daer de Bormia en Tanaro in malkanderenloopen , fietmen Alexandria di Paglia. Sy heeft ^^exafr.den naem van Paus Alexander de 111, en harentoenaem van het ^ooxdtpalea , dat ftroo beteyc-kent, om dat, foo eenige vérfieren , de gekorenKeyfèrs hier eertijdts een kroon van ftroo kre-gen. Sy is gebout in de maendt van Mey , in \'tjaer 1178 , van de Milanefen , Placentinen enCremonefen, gelijck Blondus, Merula, Volarer-ranus. Platina,en Corius eenpaerlijck getuygen.Sy light op een luftige plaetfe tuftchen twee ri-vieren, daer eertij dtsRoveredo was. De Tanarofcheydt de felve van de voorftadt. De inwoon-deren fijn van goedt verftandt, en groothartigh.Sy heeft langen tijdt onder de Vicecomites ge-ftaen , daer nae onder de Sfortien , en voorts on-der de Koningen van Vrankrijck, foo lange alflèHertogen van Milanen waren j nu befitfc de Ko-ning van Spanjen. Anno ijiz heeftfe veel ge-leden van de foldaten des Hertoghs van Mila-nen» Francifci Sfortia. Hier is een Biffchoplijckc:ftoel. Georgius Merula is \'er geboren. f 1 Aen d\'ander zyde van de Tanaro oft Tangro I
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? mÉrnJ . t I f- M O N T is Borgolio , welck als de voorftadt van Alcxan-drie is, want de riviere en brugh alleen icheydtfevan malkanderen. Sy heeft den naem behoudenvan het dorp Borgolio , dat daer was foor hetbouwen van de ftadt. Over de riviere Bormia, aen de flincker zydeis Bofcojop den wegh Emilia, \'tis een tamelijckfraeye ftadt, hoewel datfè den titel van Marqui-faet, diefè eertijdts hadde , verloren heeft. PausPius de V heeft hier een kloofter van de Pre-dickheeren gefticht. Bartholomeus de &quot;Berga-mo , veldtoverfte van de Milanefche armade,heeft de Fran^oyfèn hier verflagen. Wat hooger,tuftchen de Bormia en de Burda,light de ftadt Incifa, die Ptolemeus Lihorna, enVlinmsLihurnanocmt. Twee mylen van Alexandrien is een kleynftedeken, dat de geleerde Maricorum noemen,wiens ingefetenen de ft^dt Alexandria in \'t be-,ginfèl quamen bewoonen. Boven Alexandria is Nicea di Palea, en Felici-00, een fraey ftedeken. Ontrent de Tangro is oock een dorp Foro ge-jQoemt, daer nu weynigh menfchen woonen, alsmede tot Maricoro , welcke eertijdts wei be-woonde plaetfèn waren , doen men Alexandriaboude. Men fiet \'er noch eenige vervallen over-blijffelen en muuren van oude kercken, met eenvloer van koftelijcke fteenen, gemaeckt op demofaique, dat is, verciert met velerley verwen jdaer fijn oock marmorfteenen met vcrfcheydeopfchriften, die de oudtheydt van de plaetfe tekennen geven, gelijck oock doen de manierenen fpraeck der inwoonderen: want fy behoudennoch in veel woorden de oude pronuntiatie derRomeynen, als firena, tega,profa, 3cc. Het Graeffchap Afti inacckt de derde Pro-ïl ïl I- ,• • :f! \' ^ ri ! : . vincie van Piemont, en paelt aen \'t gebiedt vanAlexandrien en Montferrat. Afta oft Afti, de hooftftadt van dit Graef- Jfitfchap, is feer oudt, rijck,heerlijck en vol volcks,een colonie der Romeynen , nae \'t feggen vanPlinius en Ptolemeus. Sy light tuftchen de rivie^ren Tanero en Verfb , en heeft een goedt ka-fteel , en ftercke citadella , welcke HertoghVidor Amedeus onlangs daer heeft doen maec-ken, en den naem van S. Chriflina gegeven,nae fijn gemalinne , des Konings fufter vanVranckrijck. Defè ftadt is groot van begrijp,en is in vorige tijden een fchoone en vermaer-de Republijck geweeft, die 30000 gewapendemannen uytbracht. \'tis een oudt Bifdom , ver-ciert met veel fchoone foo mans als vrouwenkloofters, en feer heerlij cke huyfèn en paleyfen.Den adel tracht hier feer,om haer waerdigheydtte onderhouden. S. Secundus is hier patroon»Conradus Theologant der Predickheeren Or-den is hier geboren, wiens fchriften in der fèlvebibliotheca , oft boeck-kamer aldaer

bewaertworden. Dit Graeffchap heeft eerft de Vicecomitestoebehoort, daer nae is \'t aen de Fran9oyfendooreen houwelijck gekomen: nu befit het deHertogh van Savoyen uyt kracht van den vredetot Camerijck gemaeckt. Het gantfche Graeffchap is vol aengenameen vruchtbare heuvelen, meeftendeel van wijn.De voornaemfte plaetfen fijn Villeneuve, fterck,en met goede bolwercken verfien: Montechiar,Monteil, Corncillan,Baudifèr,Guarene,la Mon^ta, Maglian,Roviliafe, Canal, Ferrera, Caftelli^nard, vermaert om fijn witte wijnen, Montafia,Cortance, Calos,Tiola, Govon,Ruat, en anderemeer. A j, I ; i



? Het Graeffchap R G E L V E L I. RaeHchap Vercelligrenft aen \'t gebiedtvan Yvrée, Val d\'Ao-fte, Montferrat, eiiden Staet van Mila-nen. De hooftftadt vandit Graeffchap is Ver-celli , een oude ftadt,vanTacitus, Plinius jen Silius Vercelk genoemt. Van defè fchrijft Mar-tialis aen Domitius: MmilupnteSy ^Äpollineas VercellaS,E( PhaëthonUi qui petis arloa Padi; Ne wam, nifi te, Domiti, prdmitto lihenter;Grata licet firn te fit mihi nulla dies. Ten tijde van S. Hieronymus wasfè heel verval-len en van weynige bewoont, maer nu is \'t eenfchoone, heerlijcke en Biffchoplijcke ffedt. On-der het Keyfèrrijck vaii Romen wasfe vermaertom haer gout-mynen, daer noch eenige over-blijffelen by Ponderanum van zijn,foo miftchiengenoemt ah auroponderando, dat is, van \'t gout teWegen , dat daer gegraven wierd. Eertijdts isfe\'thooft geweeft van een fchoone Republijck,daer na isfe onder de Hertogen vati Milanen ge-kotnen , cn ten laetften , ontrent 200 jaren gele-den, aen de Hertogen van Savoyen. Sy is fterckVan gelegenheyt, mits datfe aen d\'een zyde vande riviere Sefia befpoelt wordt, en om datfè vanalle kanten met groote bolwercken en royaleforten verfien is. Daér is oock een goet kafteel,daer de Hertogh altijdt een fterck garnifben inheeft, om datfe de fteutel van fijn landen is, aende zyde van den Milaenfchen Staet. Nae dedoodt van Hertogh Vidor AmedeuS , alsfé metFranfche foldaten befet was, isfèvan de Spaen-fche belegert, en met accoort in \'t jaer 1640 in-genomen. Defe ftadt is tamelijck groot, volfchoone kercken, de voornaemfte is van S. Eufe-bias. De witte monicken, die men Camaldulen-fès noemt, hebben hier een rijcke Abdye, en eenvan de fchoonfte kercken in Italien: daer is nocheen ander rijcke Abdye onder den tytel van SintSteven. Alle de biddende Ordenen hebben hierhaer Conventen,en de lefiiiten een Collegie.HetGafthuys is een van de befte in Lombardien,daer de krancke wel gedient worden. Hier zij noock 7 oft 8 kloofters van andere Religieufen,veel fchoone huyfèn en paleyfen. Daer zijn tweejaermarckten^, in de welcke meeft vee en wolleverhandelt wort. Het witte broot en de vette ca-poenen van defè ftadt worden fèer geprefen.Hierzijn veel vermaerde mannen geboren, onderandere den H.Eufehii{s,een van de eerfte Biffchop-jen der felve ftadt, wiens lof in \'t Biftchops pa-\' eys gefchreven ftaet. In de kercke van S. MariaMagdalena tot Buda in Hongarien is mede een Italien, opfchrift, Welck gewagh maeckt van eenen L«-cius Valerius Crejcens Vercellenßs, en luydt aldus:D. M L (t> V alerivs L. Fani <t> crescens VercMil. leg. ii. adi P. F7. comini. P ayl ini ANN. XXXXStiïpendiorvm XVlItl t. f. i. h. f. g. h. s. e. Een ftuck Van een marmoren tafel,

welck teRomen bewaert wordt in den lufthof van Eu-ryalusRufinus, maeckt mede mentievan LAsL. F. Jnius Paullinus Vercellenßs. Hier zijn vele oude edele geflachten, onderwelcke de voornaemfte gehouden worden: A- Geflachten.jazza , Alciati, Alfei, Avogadri, Bolgari, Bon-doni, Birronzi, Cagnuoli, Centori, Confalonie-ri,Cipelli, Carefana,Guzani, Dionifi, Gattinara,Lanze, Langefchi, Lelia, Legnani, Pettenati,Ranzi, Rafpi, Roafènda, Salamoni, Sandri, San-digliani, Tiffoni, Vaffalli, Vialardi, en anderemeer. Dé voornaemfte plaetfèn in dit Graeffchap/ Éijn Ariglian, Stropiana, Carezana, Ie Rive, De-zana, Balfola, Mazin, Crefcentin , met fterckebolwercken verfien , en Verrucaen gene zijdevan de Po, beroemt om de bekgeringe diefè on-langs tegens de Spanjaerden uytgeftaen heeft:Ciglian een groot landt en Marquifaet, Tron-fan, Santia, oft S . Agatha, een ftercke plaetfè, envermaert in de hiftorien van dePiemontfche oor-logen: S. Germain, eertijdts een ftercke plaetfè ,maer geflecht van Hertogh Carel Emanuel • enandere mindere , gelegen in \'t pleyn tuffchen Y-vrée en Vercelli. Onder andere vruchten waft in\'tgebiedtvan Vercelli veel rijs, waer mede eendeel van Lombardien verfien wordt. Bieile: Bie l l e oft Bugeila en fijn gebiedt is een deelvan \'t Graeffchap Vercel.Het is een feer fchooneen rijcke ftadt, wel bewoont, verkiert met heer-lijcke kercken, en verfcheyde Religieufèn. Devermaertfte geflachten zijn Bertodana, Ferrara,Groma,Pozzo, en ScagUa. Haer befte vryhedenen vlecken zijn Andorno , \'t hooft van een Mar-quifaet , en van een groote en rijcke valleye:Chiavaffa, het Marquifaet Trinier , Roafenda,Mafferan, een Prinsdom, toebehoorende \'t ge-flacht Ferrera : Creveceur, een fort daer veel aengelegen is om den pas te bewaren: CeffalcjVal-dengo ,Ponderano , Gaglianio, Sandigliano , laMotte, vermaert door den veldtflagh aldaer ge-fchiet in\'t jaer 1(514: Saraval, Gattinare,Buron-zo, en meer andere op de riviere Sefia gelegen. Sijn qualiteyt oft hoedanigheyt, rijckdom,manieren der inwoonderen, 6cc. mach men fienin de generale befchrij vinge van Piemont. K Staet li



?



? m h : 1 y.\' i \' m f-. .. ~ ni



? s T A ET VAN E N O u A. E oudc Schrijvers ma-ken fbnderling ver-maen van Ligurien of\'t Ligurijfche deel vanItalien. Waer van devolckeren verdeelt fijngcweeft in verfcheyde-ne wooningen, die wynu fullen voorby gaen.Tegenwoordigh is \'tgenoemt de kufte van Genoua, oft Riyiera diGe-^ma j en de fladt van Genoua, daer van wy alhierfullen fpreken, geeft den naem aen den heelenStaet. De Etymologie oft oorfprong des naemsvan Ligurien beflaet in geene reden, maer fa-belen. De oude palen van Ligurien, die aen den oo-flen haer uytftreckten over de rivier Arne, (be-grijpende de fladt van Pifa, en aen \'t weflen paf^fêerden de Alpen tot in een deel van Gallia Nar-bonenfis , waer over fy Transalpmi gmoemt wier-den ,) fijn befloten binnen de rivieren de Var ende Magre, langs de zee, en den bergh Apennin,hebbende aen\'t weflen de Alpen die Provencenvan Italien fcheyden, aen \'t ooflen Tofcanen, deriviere de Magre tuffchen beyden loopende, aen\'t zuyden de Ligurifche zee, en aen \'t noord&den bergh Apennin. De lengde van de rivier oft kufl van Genoua,van Sarzane tot Monaco is idj mijlen, oft fesdaghreyfen langs de zee. Sy wordt meefl verdeelt in de Weflen Oofler-fche kufle,oft rivier. De hooftfladt is Genoua,Ïig^gende in \'t midden. De Weflkufl begrijpt Niffen,en Fiila Franca, toebehoorende den Hertogh vanSavoyen , en Monaco , befèten door den Koningvan Spanjen, Port m H.rculis, Monscm^ ArxMonmiPortpj Mcmm, een fèer bequame oude haven enkafleel,feven mijlen van Genoua,en foo veel vanVil/a franca, Torhia oft Turbia, TropM, Róquebnme,Menton, Vintimifliay een Biffchoplijcke fladt meteen kafteel, Jlbmmjntemelium, S. Remo, een fchoo-ne ftadt hebbende veel fchoone vruchten, Jahideen kafteel,daer Heffelijcke wijnen waffen,deoude haven genoemt Morljïo,oft van S. Mauritim,een plaetfe daer veel aen gelegen is, en wel be-woont , Luan fterckte van \'t huys van Doria,\'t ftedeken Bordïghiera, de ftadt Vintimiglia met fijnkafteel, S. Remoy La Vald\'OnegliayZQn den Hertoghvan Savoyen, Diano met een kafteel, luftiger alsfterck, hoewel feer groot en bequaem om eenheirleger toe te ftellen, Cer^o, Andoria, Alhmga, Al-hingaumm een oude ftadt, verciert met een Bif-dom en verfcheyden fchoone gebouwen,dan vanongefonde lucht, Cerïak met een kafteel,en ande-re meer. \'t Marquifaetfchap Final y befeten doorden Koning van Spanjen federt het jaer i6oi, isniet verre gelegen van de zee, fijnde een ftadtmet een kafteel, Philippus den derden namfe in,oft voor hem de Grave van Fuentes,GouverneurItalien* \'Faelen. Lenude- c> yeràeelin- gc. van Milanen, met de haven vaii M^dejïme oft Mille^fime. NoR y Naulum y CQn ftadt

met een havenenBifdom^ en Vadi oft Vaiy VadaSahata y tuffchend\'Alpen en den bergh Apenhin, Saipona oftSaroyeen fèer oude ftadt, wel gebouwt, daermen hechuys van den Paus lulius den tweeden fiet, heeftvijf poorten, twee fterckten, een kafteel met •groot guarnifoen, en menighte van gefchut: fesmijlen van Savonen is Courtemiglia, Curia JEmilianaygelegen op eenen kleynen bergh, aen den voecvan den welcken twee kleyne fteden liggen , deeene aen \'t kafteel,en d\'ander over de ander fijdevan een beexken , waer mede fy gefcheyden,maer met een fteenen brugge wederom t\'famengevoeght werden. Genua, Genoa oft Genoua en hare inwoonderenGenuenfes oft Genuates, Italia , lanua, is op de kantvan dc zee aen \'t zuyden, ten deele op \'t vlacke,ten deele op \'t heuveligh gelegen, in een fèerfchoone en welgelegen plaetfe , want fy is devoornaemfte en meeft aen gelegene poorte vanItalien naer \'t weften. Hare haven is groot enkonftigh gemaeckt, op de welcke voortij dts eenfort lagh, gemaeckt door Lodewijck de XIIin \'t jaer 1507 j genoemt Briglia, oft toom, dan isafgebroken. Daer is een toren genoemt C^/a^/iFaro, daer op twee mans ftaen om de fchepent\'ontdecken , die van den Ooften en Weften ko-men; en een hooft oft Hola met groote onkoften\'gebouwt, alfbo de haven niet geheel uyt de na-tuur is j maer is gemaeckt van een muur van 600paffen lang, waer op de zee by wijlen grootefchade doet, als mede aen de fchepen die in dehaven liggen. De ftadt heeft vijf mijlen om-gaens, met ftercke muuren, en de poorten welvoorfien met gefchut: de haven is omringt metde fchoonfte gebouwen van de ftadt, diemen alsd\'een op d\'ander fiet, nae dat den bergh fichverhooght , als uytbeeldende een fchouburghmet fijne trappen rondtom de haven. Het grootite en fchoonfte paleys is dat vanDoria, verheven van den oever tot op \'t hoogh-fte van den bergh, beneden heeft het eene gale-rye geplaveyt met wit en fwart, i zo paffen lang,en i6 breet, befloten met pilaren , fiende op dehaven,met fchoone hoven,daer nevens in \'t mid-den van de welcke is een fonteyn met twee wittemarmeren beckens, d\'een in d\'ander, en eeneaNeptunus op een fchelpe met fijn paerden , eatwaelf Serenen boven het becken. het andei\'becken dat het eerfte begrijpt, heeft feftigh pafi»fèn omgaens,met twaelf arenden daer boven op,fijnde de wapenen van\'t huys, en daer befijdeneen uytnemende vogelkouw,fijnde hondert paflfen lang. Achter het paleys ftaen noch luft-huy-fen en groote hoven, uytgeftreckt langs de heu-velen met marmeren pilaren, onderfteunendede bogen, prieelen galeryen en geplante welffelsvan de boomen gemaeckt, en t\'famen

gebondenmet teenen: de groote fale is jo paffen lang , eü L breedt;,
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? \' I\' \'STAET VAN genoua: 12 breedt, met een fchoiiwe aen ydef eyndt : heFwelflèl en de muur is met vergulde beelden ge-eiert,als oock het meefte deel van de ander falenen kamers: de BufFetten van Doria fijn in eengroote laege fale,in \'tgetal van twaelve,opgaen-de over beyde fijden , daer in verfcheyden Prin-cen gefchildert fijn , fijn vol goude, filvere, kri-ftaliijne,porcelleyne en ander glafe vaten, en-efmeraudenjCn een goude becken met menightevan diamanten ingefèt; d\'anderen huysraedt, fil-verwerck, bedden, gegraveerde tafels , daer vaneen alleen 14000 kroonen weeght, behalven dievan marmer, albaft, jafpes,agaet,met \'t opfchriftbuyten op de hoecken van\'t paleys te kennengevende , dat het alles den heere van \'t huys ey-gen toebehoort,vertoonen een fèer groote heer-iijckheydt,kloeckheyd,en rijckdommen van eenparticulier perfoon, gelijck de oude Romeynen,die machtigh gebleven fijn in de Republijcke,fonder haere vryheydt te befchadigen. De fèerdiepe vy ver gelegen op eenen hoogen bergh, dekonftige grotten en holen konnen van buytengefien werden. Het paleys van de Seigneuriedaer den Hertogh woont, is hoogh verheven, enbyna in\'t midden van de ftadt. Daer fijn oockverfcheyden ander paleyfèn , en wonderlijckegebouwen, en onder ander het huys dat mennoemt van den Monarch,in de nieuwe ftraet,be-hoorende aen Don Carlo Doria j het paleys ge-naemt Cafa del Imperiale^ dat het gefichte op de zeeheeft, en meer andere. De ftraten fijn fmal, en de huyfen vier en vijfvierkanten hoogh, foo dat de ftadt byna overalheel duyfter is. De voornaemfte en hooftkerckis S. Laurens, van buyten met wit en fwart mar-mer verciert, van voren hebbende drie poortenmet marmeren pilaren, waer op het dack van dekerck fteunt. Het binnenfte is gemaeckt metveel figueren , rijcke altaeren en uytnemendefchilderyen , met een efmerauden fchotel vooreen koftelijeke reliquie bewaert. De kercke vanS. lan Baptifte , die daer by is, fijn de muuren enwelffel met beftrijckfel, en vier porphiren co-lomnen , geftelt op den altaer. D\'ander aenfien-lijckfte kercken fijn die van S. Sixtus,S. Mathijs,van lefus , van de Sauls , de welcke die hebbendoen maken, S. Pieter d\'Arene, buyten de ftadt,S. François de Barbe, en de Iefuiten,behalven deandere Parochie-kercken fijnde in \'t getal van2p. De andere gebouwen fijn het huys en faleqpvan S .loris,de tien paleyfen van de nieuwe ftraet,aen elcke fijde vijf Het Arfenaël, daer degal-leyen en andere fchepen gemaeckt werden, en laDarfine, daer aen d\'een fijde de fchepen, en aend\'ander de

galleyen liggen met een keten geflo-ten : behalven het Arfenael en ander plaetfenvoor de galleyen,fijnder de packhuyfen voor hetgefchut, poeyer, en krijghsgereetfchap. Eynde-lijck alles is fèer heerlijck, en weerdigh den naemte dragen van Genua la fuperba. De ftadt heeft vijf poorten aen de landtfijde,alle van buyten gefterckt ,• haren acker is als eenvoorftadt om de menighte van fchoone gebou-wen , liggende vijf oft fes mijlen in \'t rondt, ver-ciert met marmer en gefchildert, feer hoogh ge-bouwt,en tot fès vierkanten hoogh, gedeckt met \' \\ Straeten^ Kercken. Arfenael, Teerten. fteenëhTgelijckèndè fchalien, maer grauwer enfonder glans. De naeftgelegen plaetfen door dievan Genouagebout, fijn Albano, Bifagni, Mifa^gno, Marafi, Maltade, Blacharina, Caftaletto,Carbonaro,Minuta,Montegallo,S.Michiel,Cor-neliano , Merui, wiens lucht, vruchten en landefèer geprefen werden, en verfcheyden andere. De Ooftkuft van Genoa begrijpt eenige plaet-fen , daer wy aireede van gefproken hebben , alsfeer nae by Genoua fijnde, daer by moet menvoegen Recca, Camoli,Porto Fino, Por^^ Delphi^ni, Chiaveri, Claiperum gebouwt en met muurenomringt, door de Genouefen , Levanto, Leva-gno , een Graeffchap toebehoorende de Gravenvan Fiefque,Seftri de Levante, Segefta, oft Tcguliayvolgens eenige,Caftello Levante, een aengenae-me en welgeboude plaetfe,Porto de Venere,metvier by gelegen kafteelen, Porto di Erice, daereen kafteel op de nieuwe maniere gebouwt, ende ruine van een oude ftadt fijn , genoemt Luna^waer van het omliggende landt Lunigiana ge-noemt is, en de Genouefèn toebehoort: van defèlve ruinen meent men oock dat Sarzana ge-bouwt geweeft hyS^QZzZySpedia^met muuren om-ringt,Arbien,Potentian, Ricon, Luciol, Vezza-no, en Malazzo. Sarzane behoorende onder Genoua, hoewel s^une^in Tofcanen gelegen, dat door de riviere de Ma-gre, als gefèyt is,van Genoua gefcheyden wordt,is een Bifdom , door het vervoeren van den ftoeldie eerft tot Luna was 5 het leyt twee mijlen vande zee, en feftigh van Genoua. Daer fijn nochveel andere fteden en treffelijcke heerlijckhedeiionder Genoua gelegen, te weten Taffarolo, eenkleyne ftadt en Prinfdom des huys Spinola,\'t fte-deken en Marquifaetfchap Pafturana, \'t Marqui-faetfchap Francaviila , Gavi wel gelegen en ge-fterckt , Movi een groote en welgelegen ftadtmet haer kafteel, Llttagio met een kafteel, Goa,Rofïiilon hooge en leege ftadt, Campo, Mazon,met een kafteel, Voutry, een groote plaetfè metverfcheyde paleyfèn, Coftry, S. Pierre d\'Arene,by Genoua, met

verfcheyden huyfen, en hoven,Pieve met het kafteel, Ville neufve op d\'Aroffe,Arulfe,Gandore, Cafanova, en menighte anderekafteelen, vlecken en aengename plaetfèn. Ligurien is berghachtigh , vol boffchen, rot- BeeiA-fen en diepten, tuffchen de welcke en de zee feerfmalle wegen en deurgangen fijn , van oudts is \'tvoor onvruchtbaer gehouden geweeft, alfbo\'tniet bebouwt en wierde als nu , fbo dat het nietvoortbracht als groote boomen om fchepen vante maken. Daer nae heeft het koren en fèer goe-de vruchten gedragen. De wijn iffer fèer aenge-naem en overvloedigh, te weten de mufcadel totTabia en Taggio: tot Vernaza , Rimaggio , enAndorie fijn fèer goede gemeyne wijnen. Deolie is tot Piano overvloedigh, en in het dal vanRapallo: van S. Remo af tot Genoua toe vindt-men de citroenen, oranje-appelen,limoenen,vij-gen , palmboomen, cedren, en alle vrucht-boo-men met rieckende bloemen. De plaetfen byGenoua gelegen, byfbnder Mervy y hebben eenfèer gefonde en getemperde lucht, en de aerdebedeckt met vruchten en bloemen, fbnder datfyvan de koude oft hitte befchadight werden 5 de ver-



? STAET VA vermaeckelijcke en trotfe huyfen aldaer ge-maeckt, ftrecken tot meerder vercieringe van deaengename plaets, door de groote onk^oflen enverfcheyden konflen daer aen befleedt. Alle de oude Schrijvers vermanen van de goe-de oft quade manieren der eerfler inwoonderendes landts, diefè gefèght hebben rouwe lieden tefijn, en gevoedt tot den arbeydt, foo mans alsvrouwen,barende hare kinderen,fbnder haer ge-woonelijck werck te verlaten. Die van Ligurienfijn veel eer zee-roovers als fbldaten geweeft,be-driegers, ydel, ftout,de Hetrufcen gelijck fijnde,als een deel van oudt Tofcanen.M^m-r&quot;» ^^ Genouefen fijn hedensdaeghs hoogh end^/fs ttjdts. fchoon van lichaem, wacker, levende met wey-nigh, en fuyverlijck binnen , en heerlijck buyten\'s huys. De kinderen gaen bloots hoofts tot haertwaelf j aren , en het mans volck in de ftadt, \'t zyedel oft anders,fijn al in \'t fwart gekleet,met lan-ge fwarte mantels, geborduurde, en fïlver laken,borftrocken met fatijn ge voert; doch op \'t landtkleeden fy haer meeft in \'t koleur. Sy gevengeen dochter uyt voor haer twintigh jaeren. Devrouwen fijn fèer wel gekleet, met groote geflo-ten kleedinge, in \'c fwart laeken, dan het onder-kleedt is van foodanige ftof als haer behaeght,\'van fluweel, geborduurt fatijn, oft met goudenpaflement, dat fy veel dragen: in huys kleedenfy haer koftelijcker , daer fy flioeren van peerlenen gefteente dragen. Den adel gebruycktermeeft goudt en koleur , hoewel de koopliedenoockin\'tgemeyn niet weynigh proncken. Syfijn gemeynlijck fchoon, en neerftigh om hethair te vercieren, dat fy geeren goudt-geel heb-ben, trachtende met alle forghvuldigheydt hetfelfde fbo te maecken door \'t waflTen met loogh,in de fbn te droogen , en met goudtdraet tevlechten. De voornaemfl:e gaen ièlden te voet,maer meeftendeel in koetfèn oft ros-baeren metglafèn gemaeckt, de andere gaen alleen fbnderdienftmeysjes : op de feeftdagen fitten fy welopgepronckt voor haer deuren,oft gaen door deftadt, twee , drie en vier t\'famen , met tuyltjensvan welrieckende bloemen in de handt oft in denboefem j fy leven wel nae de werelt fonder groottegenfèggen van haere mans , tot haer 35 oft 40jaeren , en daer nae is al haer doen niet alsGodtsdienft aelmoeffen aen arme dochters, enin haer doodt rijcke naelatingen en teftamen-ten. De vrouwen van \'t gemeyne volck werckenals haer mans, doen koopmanfchap, breyden fij-de kouffens, en ander waeren, gaen en komen al-leen,doende haer werck,fonder datmen daer ee-nigh quaet achterdencken van heeft. De boerenfijn feer plomp, en haer vrouwen fchoon, en vangoeden aert: dan die van eenige ftaet fijn, levengelijck die van Genoua j maer niet

met falckean-acht van huysraedt,en fïlverwerck,daer van fyleelefèrvicen hebben,- van tapijten, van damafl:,fluweel,fatij n en gouden borduurfèls in faelen enkamers, en van hoven op haer huyfen. De Edel-liedeniiouden , gelijck in Spanjen , veel Turck-fche flaven , niet alleen in haere byfbndere gal-leyen , maer oock tot gebruyck en dienft deshuys. De Genouefen fijn fi^ibtijl van geeft in alhaer doen, groote kooplieden , waer mede fy \'tItdim* Oi dt WA-nitrcn. N GENOUA. 33 leven en\'t landt onderhouden: fy fijn konftigewercklieden, ervaren ter zee j hooveerdigh entrots, wel te paerdt, \'t welck den adels oefïèningmeeft is, daer toe fy de goede Spaenfche en Na--pelfche paerden hebben, en pikeurs die hun on-derwijfen.-fy fijn meer gencyghttot koopman-fchap en profijt, daer in fy fèer fcherpfinnighfij n, als tot den oorlogh. De voornaemfte waeren daer de ftadt van Ge-noua mede koopmanfchapt, fijn fijde lakenen,taffet, fluweel en fatijn, die vervoert werden totin\'t Noorden , om hare deught en uytnement-heydt. Het landt, met bergen omringt, is on-vruchtbaer , heeft geen fijde wormen, foo dat fyalle haere fijde van Sicilien krijgen: Men gelooftdat binnen Genoua 18000 menfchen fijn , die indefè ftoffen en fijde kouffens wercken, behalvenalle de andere koopmanfchappen , die veel am-bachtslieden hebben. De wiflel,en de koopman-fchap die \'er te water en te landt gedreven wort,is feer groot, fbo dat de inwoonders fèer rijckfijn , en den adel groot inkomen en veel landt inden Staet van Milanen , en in \'t koningrijck vanNapels befit. Sy hebben haer galleyen in \'t by-fonder, geven haer geldt op wiffel, en doen felfsgroote profijten met den Koning van Spanjendoor \'t leenen van merckelijcke fommen. Deoranje-appelen,Hmoenen, citroenen en olye vande riviere oft kuft van Genua worden door gantsItalien en andere landen gebraclit. De inkomften van de Republijcke fijn gelijck i^kmßen,de gemeyne penningen , eenige toebehoorendevaftelijck aen de felve, de andere maer als fye-lings , die , hoewel fy door publijcke perfbonenbevordert werden,fijn niette min tot byfbnderedingen ge-eygent,als gafthuyfèn, broederichap-pen en diergelijcke : d\'eerfte worden door deHeeren der ftadt gegouverneert, genoemt Pro-cureurs,officiers van Corfica, van de galleyen,enVaders der gemeynte. De Procureurs ontfangen verfcheyden pen-ningen, komende van \'t offici van S. loris, voor \'tgemeyn , van de wijn accijs, van \'t beroepen vande fèntentien van de Rote,van de confifcatie,ge-bouwen,veróordeelingen,en ander rechten, methet inkomen van Sarzana, Gavi, Savone, Vinti-miglie en ander plaetfen, boflchen,foreeften,&c.bedragende in als vier hondert

achtentwintighduyfènt twee hondert vierenfeftigh guldens,daer mede betalen fy d\'onkoften van de haven,guarnifbenen,en foldaten^in verfcheyden wacht-plaetfen en kafteelen, gagie van den Hertogh,Gouverneurs, Capiteynen, en Ambaffadeurs byde Paus, Keyfèr, en Koning van Spanjen, enandere extraordinary onkoften , bedragende383172 guldens. De Vaders van de gemeynte ontfangen èenander inkomfte van andere renten, als \'t rechtvan inkomen, ancker en fchepen , ^c. die ge-bruyckt wordt tot onderhoudt van de poorten,muuren, wegen, en om de haven te fuyveren, enander gemeyne faken. d\'Officiers van Corficaen de galleyen hebben oock haer inkomften,be-dragende groote fommen,die gebruyckt werdentot geduerigh onderhoudt van acht galleyen,die fy voorfien met foldaten,bootsluyden,flaven, en M de
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? 34 STAET VA de fterckten en torens van Corfica met wacht endiergelijcke noodtdruft. De andere penningen,dienende tot byfbnderegodtvruchtigheydt, worden gebruyckt tot on-derhoudt van twee gafthuyfèn , het eene ge-noemt de groote Panmatton, \'t ander de kleyne,met twee ofïicien, d\'een van de Mifericorde, end\'ander van de armen die inkomen hebben. Het groot gafthuys heeft joooo guldens jaer-lijcks inkomen, dan d\'onkoften bedragenveelmeer , foo dat door andere middelen daer invoorfien werdt. Het officie van de Mifericordeheeft yoooo kroonen inkomen , beflaende uytverfcheyden naelatingen by teflament aen denarmen gemaeckt. Het officie van de arme heeftfoo vaflen en fekeren inkomen niet,als beflaendein aelmoeffen. De inkomflen beflaen in accijfèn,fchattingen,en gevingen. Het fout over zee gebracht,kooptde Republijcke,die het tot redelijcken prijs doetverkoopen. Het koren,dat daer gebracht word,mach door geen backers gekocht werden, alsvan die van de gemeynte, en de minfle dingen,komende inGenoua uyt dehovenen wijngaer-den , moeten aen den Prips en de Seigneurie\'t recht betalen. De fchattjlnge die fy Taffe noe-men , is drie guldens vijftien ftuyvers voor yderhuysgefin,daer van de Edele vry zijn : daerenbo-ven ontfangen de Heeren een byfbnderen tol, teweten,een beeft van yder kudde. Dan eyndelijckde geheele inkomfte van den Staet wort uytge-geven in \'t onderhouden van de fterckten, ja datmen dickwils te kort komt, foo dat den burgerfèer rijck en gierigh, de Staet arm en ten achte-ren is. Corfica koft meer als\'t geeft. Men heefthier foo geen Threfbor als te Venetien. De inftcllinge van de Compagnie en officie vanS. loris, gefchiedtin\'t jaer 1407, door goedtvin-den van de Republijcke,beftaendein acht van devoornaemfte, rijckfte, en aenfïenlïjckfte borgersmet hare affiftenten en participanten,die alle op-gefchreven zijn in een boeck daer toe gehou-den, is een goede middel tot onderhoudinge vanden Staet, door het bewindt haer in handen ge-fielt van alle de tollen en inkomften van deRe-publijcke, die alle vijfjaren verpacht werden j opconditie dat fy Corfica,Sar2ana,cn andere plaet-fèn, gehouden zijn t\'onderhouden, en alle onko-ften daer van te dragen, uytgefondert, foo heteylandt en de andere plaetfen beftreden mogenwerden, in welcke ge egentheyt de Republijckedie moet befchermen. Defè Compagnie helptde Staet in haer noodt,en heeft groot geloof: fyis geluckelijck ingeftelt om \'t verminderen vanden Staet, door het verkoopen van de plaetfendaer onder liggende,

en aen eenige particulierentoebehoorende, te beletten. De eerfte macht van defe Republijcke beftaetin\'t groot getal van hare inwoonders, bequaemom wapen te dragen, en goede Capiteynen tewater en te landt, daer van de twee aenmercke-lijcke exempelen van Andreas Doria, en denMarquis Spinola ons können verfèkeren , datterdiergelijcke noch uyt haer können voortkomen.Boven alle hare inwoonderen acht men fonder-hnge hare Edelen, befchreven en opgeteeckent Sterckte» N G E N O U A. onder den naem van 524 geflachtcn , in \'t getalvan 1124, en onder defè geflachten zijn de oud-fte en aenmerckelijckfte de Piccamigli,Catanei,Spinola,Malocelli,Mari,Megro,lIfodimar0, Do-ria,Cicala,Grillo,Serra,Marini,Grimaldi,Lerca-ri,Megroni, Gentili, Salvaghi, Lomellini,Calvi,FielfchijCibo, Pallavicini, Squarzafico, Vivaldi,en eenige andere. \'De andere geflachten, die\'tvoortijdts met de gemeynte gehouden hebben,zijn foo aenfienlijck niet, hoewel goedt, en heb-ben mede haer deel in de regeringe gehadt, en infeer groot getal, foo dat men\'er tot 487 telde.Het krijghsvolck te landt, fbnder de vremdelin-gen te rekenen , is onder tien Cornels, daer vantwee in Lombardien over \'t geberghte zijn, enacht over defè zijde : in Lombardien zijn deCornels van Wada en Nova j den eerften heefttwee compagnien, en den anderen elf, te wetentot Nova vier, tot Gavi twee, tot Voltabbiotwee,en d\'ander in verfcheyden plaetfèn,m.aken-de tTamen 2910 koppen. De Weftkuft heeft vierCornels, te weten, tot Vintimiglie, Porto Mauri-cio , Savone en Polcevera. Die van Vintimigliaheeft 22 compagnien, liggende in verfcheyden3laetfèn, in als 279<^ mannen. Porto Mauricioleeft 2 200fbldaten, Savone ipoo, Polcevera1081. De Ooftkuft heeft vier Cornels,te weten,tweetot Bifagno,d\'ander tot Sarzana en Spezza. Deneerften Cornel van Bifagno heeft 2445 foldaten,en den anderen 3212 , en by defe twee Cornelsvoegen haer twee ander nabuurigé, makende inals 5<557 foldaten. Sarzane heeft\'er 2130, enSpezza J5<57 in eenentwintigh compagnien , diealle hare Capiteynen en ander Officiers hebben.De compagnien onder de 10 Cornels zijn 127^en beftaen in 28740 koppen,alle eygen onderda-nen van de Republijcke , die beter zijn alffe on-der vremde Capiteynen flaen. Die van Sarzaneen Spezza worden voor de befte gehouden. Het vreem.t krijghsvolck beftaet in 500 Swit-fèrsvanFriburgh, 300 Italianen,en 100 Corfen.De Switfèrs hebben een Cornel van haer eygennatie, die twaelf Corporalen onder hem heeft,woonende op \'tpaleys, een

compagnie van hon-dert liggende aen Sint Thomas poort. Van detwaelf Corporalen gaen \'er alle morgen vier opde wacht, eenen in \'t paleys, d\'ander in de poor-ten van Molo , Carbonara , en Cazzola. De an-dere Switfèrs liggen aen de kleyne poorte van denieuwe fl:raet,aen den Steen, en Lazaretto. TotSavonen woonen\'er 100, en tot Sarzane oockfop veel. In \'t fort van S. Maria van Spezza, entot Vintimiglia 25: alle avonden doen fy rondebinnen Genoua: daer zijn \'er dagh en nacht achtaen de Lantaren oft Phare, en acht tot Darzena.Op \'t paleys waken \'er gewoonlijck 200. De 300Italianen zijn verdeelt, aen de poorte van denBoge 150 , en d\'andere in verfcheyden plaetfenen iterckten: hebbende haren Cornel, Capitey-nen en ander officiers van haer eygen natie. De100 Corfen worden by gelegentheyt gebruyckttegen de banditen , voor de galleyen, en om depaffen ofte doorgangen in\'t geberghte, en an-dere plaetfen, die door roovers gevaerlijck zijn,te bewaren i \'t en is geen landt voor de rüy tery. Indien ?hs^



? STAET VAN G E N O II A: jf indien de foldaten van \'t landt qualijck gewapent quaut) Maerfchalck van Vranckrijck, Voor wienwaren,foo heeft de Republijcke in tijdt van noot de Genouefèn daer na de poorten floten. Eitharnaifcn, en mufquetten, voor 20000 mannen quamen alföo in de macht Van lan Marie,Marck-te voet,die op\'tpaleys beWaert werden. Daer graef van Milanen , tot het jaer 143 j , alsfywe-en is oock geen gebreck van gefchut, ^ liggende derom, niet willende aen den Marckgraef Phi«600 ftucken in verfcheyden plaetfen op de poor- lippus onderdanigh zijn, acht Capiteynen , enten,op de Lantaren,tot Darzene,Savone, Sarza- Thomas Fregofe tot Hertogh kofen , en na hemne,en andere plaetfen. Daer ismede veel amuni- Raphael Adorni in \'t jaer 1444 , en verfcheydentie van oorloge in \'t paleys, en van het geoeffent andere, waer van \'er veel verworpen en gedoodckrijghsvolckfbude men altijt 80000 voetknech- wierden. Daer nawierdt Fran^oys Sfortia,Hér-iten konnen kiefèn, bequaem ominNederlant, togh van Milanen wederom meefter van dèoft in de Spaenfche vloot te dienen. fl^adt, en na hem Galeas, de welcke overleden Wy hebben vermaent van acht galleyen die de zijndein\'t jaer 1478 , wierpen fy haer op tegenRepublijcke gewoonelijck betaelt, behalven die de Milanefen,dan wierden geftilt door de Spino-van eenige particulieren, dan in den noot kan\'er las en Adornes: en foo wierden de Milanefenveel meer gewapent worden. De bergen brengen wederom van de heerfchappye verftooten vanhet hout voort om die te maken; hoewel fy de Profpero Adorni^ Baptiftin Fregofe,Hertogh gé-groote boomen tot maflen uyt Vranckrijck, en kofen zijnde,wierdt Verjaeght,en de koning Ka-het eylandt Corfica bekomen. Wy hebben ge- relden VHI, komende op den felfden tijdt irifproken van de plaetfen, daer defe voorfchreven Italien, bracht hun met geheel Lombardien on-galleyen binnen Genoua leggen, en van de be- der fijn macht. Louis de X11 was \'er oock heerquaemheyt en manhaftigheyt dér Genouefèn ter over, hebbende haer overwonnen, eh tot onder-zee; maer wy hebben vergeten te feggen, dat de danigheyt gebracht: dan liet de felve daer naSeigneurie maer in tijden van noodt een Gene- vry , en gaf haer het opperfte gebiedt weder, oprael over de felve vloot neemt, uyt een van de conditie,dat fijn beek o-> haer munt fbude flaen,doorluchtighfte geilachten van Genoua. De in plaets dat de Republijcke daer een galge opftercke plaetfen zijn fonder getal in \'t landt. Wy ftelde, gelijck fy noch doet, daér mede uytbeeUhebben gefproken Van de gelegenheyt

en by- dende de juftitie, die fy gebruyckt. Eyndelijckfottdere kracht van de hooftftadt 5 laet ons nu onder den koning Fran^oys den eerflen,in \'t jaeteens onderfbecken wat haer regeringe is. 1538) door afvallen van Andreas Doria,werdt de De ftadt van Genoua heeft eerft onder het ftadt in haren ouden ftaet herftelt, én begonRoomfche Rijck geweeft,wierd met gewelt inge- nieuwe wetten te maken , die daer na noch ver-nomen van Rotharis, Koning van Lombardien meerdert zijn. De groote verahderingè der hee-in\'t jaer (5(5o , de welcke door Karei de Groot ren defèr ftadt aen d\'een zijde geeft te kennenverflagen zijnde, is fy wederom aen \'t Rijk gege- hare fwackheyt,en aen d\'ander haer ongeftadig-ven, en eenigen tijdt door Graven geregeert ge- heyt,met de groote tweedracht der borgeren,enweeft. Onder Graef Ademar hebben de Genoue- beroerte des volcks. Benjamin Tudelenfis gc-fen het eylandt Corfica van de Sarafijnen geno- tuyght, dat in fijnen tijt yder eenen toren in hjnmen, en hare dapperheyt door ander wapen-da- huys hadde, daer uyt de gebuuren malkanderenden,in\'theylige Landt betoont in\'t jaer 1160 beftreden, foo dat men doen 10000 torens tel-onder Baldouin, Koning van lerufalem: fy heb- den: en om de weynigh fèkerheyt.die \'er was in \'tben mede verfcheyden reyfen oorlogh tegen die befitten van defe ftadt, is\'t antwoort van denvan Pifa én Venetien gehadt. Koning Louis den X I goet geweeft, aen de ge- In \'t jaer 1327 kofen fy tot Hertogh,gelijck de ne die hem bootfchapten, dat Genoua haer aertVenetianen,Dominico Fregofo,die Cyprus nam hem opdroegh, (eggende , dat hy de felfde aenvan Pieter de Lufignan, en bracht hem felf met veel perijckeleufer heeren gaf. Doch Kareide koninginne binnen Genoua gevangen. De de VI fijn groot-vader, Karei de V111, enHertoghNicolaes Guafco dede byftant aen Ca- Louis de XII fijnnafaten, hebben daer overlo-Iohannes, Keyfer van Conftantinopolen, en volkomen heerfchappye gehadt,gelijckde hifto-d\'overfte der felver troepen ontfing voor een ge- rie dat getuyght. fchenck het eylandt van Mytilene, dat zijn na- Van \'t gene hier boven verhaelt is, kan menkomelingen noch befeten hebben, tot in \'t jaer fien de gemeene regeringe defer heerfchappye^1453 , als de Turck Conftantinopolen innam, die feer verfcheyden geweeft is, door de heer-Men fchrijft Genoua verfcheyden andere over- fchinge en aenflagen van de machtighfte op denwinningen toe,tot aen de riviereTanais,hebben- vrydom van de ftadt, die oock door hare twee-de in de Taurifche Ctierfonefo in Thracien,, en dracht, en feer quade

overeenkomfte der edelenandere plaetfen, verfcheyden fteden befeten, als onder haer, en der edelen met het volck, grootelïiede eenige eylanden van de Middelandtfche veranderingen geleden heeft. Dan de particu-zee, behalven Corfica. Antoni Adorni fucce- üere regeringe is noch veranderlijcker geweeft,deerde aen Guafco in\'t jaer 1381 , dan na fijn enfooongewoonlijck,dat\'ergeen Staetingantsoverlijden, door de tweedracht der Guelfenen Italienis,diein gelijckeonftantvaftigheyt,licht-Gibellins,al de macht der overighcy t te niet zijn- veerdighey t, en onverduldighey t fijner inwoon-de wierder niet in voorfien, foo dat in \'t jaer deren geweeft is. Men heeft \'er gefien, Graven,1592 en 1de ftadt haer begaf onder de be- Confuls, Podeftas, Capiteynen , Gouverneurs,icherminge van Karei de VI, die haer rege- Lieutenants, Redeurs des volcks. Abten desringe ftelde in handen van den heer van Bouci- volcks,Reformccrders,Hertogen/oo uyt het ge-Kal/e». ^ incene Be^ingi e.
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? JS s T A I T VA mttnt &quot;voÏck, als uyt dtn Add op eèa tijdt, foofedert het jaer 1494 tot het jaer 1528, de\'ftadt twaelFfoorten van regeringen gehad heeft.ïnhetJfèlve jaer wierden \'er wetten gemaeckt,onder de welcke (hoewel die in \'t jaer 1547 > entïoor de beroerte en nieuwe tweedraght van \'tJaer i^Tó , een weynigh verandert zijn) dele Re-publij cke (die noch Democratie, noch Oligar-chiej maer Ariftocratie,oft Timocratie van Ari-ftoteles, daer de rijckfte gebieden , is) hedens-daeghs leeft, en haer regeert. Dele wetten wier-den gemaeckt door twaelf Citadins oft burgers,daer toe door eenen gemeenen Raedt van dèiladt gekofen. De wetten zijn defe : 1 Sal de tweedracht der Edelen, en des vqlckste niet zijn. 2 Sal \'er eenen Staet gemaeckt werden vangeflachten. 3 Sal \'t getal van defe 28 geflachten genomenwerden uyt die tegenwoordigh fes opene huyiènin Genoua hebben. 4 Sal al den adel begrepen zijn onder dele 28geflachten, om tot de regeringe te mogen ko-men. j Sal\'er i^en Hertogh en twaelf Gouverneursgekofèn werden, die geen uytlpraeck füllen mo-gen doen over gewichtige faken, voordaeghsdaerna datfè voorgeftelt zijn. 6 Sullen de felve vermogen wetten te maken,en tc veranderen die aireede gemaeckt zijn. 7 Sullen in \'t begin van yder j aer tien perfbo-nen geftelt werden , te weten, acht inwoondersvan Genoua,en twee van de rivieren oft kuften. 8 Sullen de acht van de ftadt door de eene ende andere gekofen werden. 9 Sal de opteeckeninge en kiefinge gefchie-den van perfbonen van goeden naem en faem,en die in toekomende geen ambachts-oeffenin^ge fiillen mogen doen. 10 Sal den grooten Raedt door het lot ge-maeckt werden, en de ander officiers en oVerig-heyt, oock meer door het lot als by verkiefïnge. Den grooten Raçdt oft Senaet beftaet in vierhondert perfbonen, en wort alle jaren gemaecktdoor 30 kiefèrs te voren geloot, daer zijn 8 Pro-cureurs en 5 opperfte Syndici ,.dic met den Her-togh en de Gouverneurs deRepublijckerepre-fenteren. Den Hertogh wert alle twee jaren ge-kofèn , en de twaelf Gouverneurs zijn alle fesmaenden verandert door de kiefinge van detwee, de andere blijven twee jaren in hun dienft.De kleyne Raedt is van 100 edelen gekofèn uytde vier hondert, tot min gewichtige faken. Den Hertogh woont op \'tpaleys,niet können-de van wooninge veranderen, fbnder toeftaenvan\'t Senaet, is met root karmofijn fluweel be-kleet, met een vierkante muts, byna gelijck depriefters dragen : op de feeften en in de procef-üen draeght hy eenen gekroonden mijter vanroot fluweel : men draeght voor hem een fweertin een vergulde fchee, verfelfchapt

met 24 Sena-teurs, gekleet met fwarte fluweelen tabbaerts. Als fijn tijdt üyt is, wort hy in fijn huys geleytdoor de voornaemfte Edellieden , blijvende fijn: geheel leven in \'t Senaet, en in de rekenkamer :ly wort uyt de Edelen van de 28 geflachten ge- G E N O Ü Â. nomen, uyt de welcke fwintigh perfbneïi geko-lèn worden van hondert Sénateurs, daer van d^ékleyne Raedt fès kieft, en van deès fes neemt deSenaet den genen, die de meefte ftemmen heeft. De tWaelf gouverneurs fitten op de felve banckmet hem, als fijnen Raedt : dan om gewichtigefaken,wort het Senaet oft Raedt van de 400 ver-gadert. Sy worden een voor een door\'t lot ge-nomen , en elck byfonder oyt een feker getaldoor 28 van de Edele geflachten gekofen, blij-vende twee van haer met den Hertogh op \'t pa-leys. Den Hertogh afgaende, blijft voor altijdtsProcureur van de Republijcke. Voor fbo veel aengaet de juftitie, foo heeft dêftadt van Genoua eenen Prêteur en AffeflfeursVan de Rote, voor de criminele faken : de ftedenen plaetfen daer onder behoorende , hebbenoock harè Prêteurs en heeren tot de fèlve faken,van de welcke men hiet kan appelleren , danftrafFende met de doodt : oft aen \'t lichaem , oftop de galleyen bantiende,wort de fententie,in dèbepalinge van Genoua, drie dagen opgehouden,en in Corfica twintigh dagen, en in andere fte-den en plaetfen vijftien dagen : foo nochtans,datde Rote eerft daer van onderricht zijnde, haergoetduncken en confènt geve tot het volbren-gen der felver fèntentien. De Preteur van Ge-noua wort uyt de Auditeurs vandeRotegeno^men, die drie jaren in dienft zijn, en zijn driévreemde Rechtsgeleerden. Defè Preteur blijftéen jaer in dienft, en boven de Auditeurs. Nadefe ofïicien worden fy beroepen ^ door perfbo-nen daer toe geftelt, om t*onderfbecken en déklachten tegen de rechters aen te hooren, by dewelcke een Advocaet Fifcael,en een Fifcael voorde Republijcke en gemeynte geftelt zijn. Deféwerden Syndici ofte Majoren geheeten, die oockmacht hebben om den Hertogh felfs na fijn be-diening t\'onderfoecken en te ftraffen. Indietihaer fententie veroordeelt ter doot, beroovingévan eer , oft onbequaemheyt tot de regeringe,kan men daer van in den kleynen Raedt appe le-ren.De civile faken worden door d\'andere Rech-ters en Dodoren verhandelt, beftaende in eenRote van vijf Affeffeurs , gebruyckende \'t ge-fchreven recht, dat men gemeenlijck in de ftadtgebruyckt. Daerenboven zijnder Cenfèurs enConfuls van groot vermogen, om de poHcie enorder in alle koophandel t\'onderhouden, en by-fbnderlijckvan de zijde. De Republijcke heefthaer Capiteynen die voor de ftadt

onderhoudenwerden ,een Commiffaris voor \'t lant,onder wiende 100 Corfèn, en de Gouverneurs van Corfica*Savone,en ander plaetfen ftaen j en een Generaelvan de galeyen. De Gouverneurs en Procureursworden Magnifichi, en den Hertogh Illuftriffimoen Excellentifïimo genoemt. De wetten van dele Republijcke wierden over-fien, en nieuwe ordonnantiën gemaeckt, doordri\'e Commiffariffen, van den Paus, Keyfer, enden Koning van Spanjen, aen de welcke de Re-publijcke daer toe volle macht gegeven hadde,en tot Genoua gepubliceert den 17 Meert ien te Milanen in \'t fèlve jaer gedruckt, en met denieuwe by voegingen, en verklaringen tot in \'tjaer 1616 te Genoua, in\'t jaer 1^17. Oock zijn daer /



? daer vierfcheyde andere ordonnantiën,tot meer^der verfèkerthey t en ruft van de ftadt, te weten,dat het niemant geoorloft en is zijdt-geweer oftandere wapenen te dragen, noch den omgangvan de muuren te doen,&c. De boecken van denadel en borgers zijn forghvuldigh onderhoudenen belchreven,om yders bequaemheyt te weten. De Seigneurie heeft verfcheyde andere offi-ciers,als verforgers van de wij nen,en olyen,Mee-fters van eenige ofÏicien, van de poften, Secreta-riffen, onderhouders van vrede, opfienders derwetten, der zee, Procureurs en Prefeden overde eetwaren, Notariffen en andere officiers vande Rote. Boven\'t gene gefèyt is van\'toffici van Sintloris, ontftaen door verfcheyden verkoopingenenvervreemtvan\'tgemeyne inkomen, oft vanplaetfen die van particulieren van Genoua, oftevan vreemden eygen gemaeckt zijn, welcke ver-vreemdingen oft verkoopingen men Comparasnoemden, en alleen tot het offici van S. loris ge-bruyckt zijn , fbo moet men noch acht nemen,dat de acht Protedeurs oft befchermers daervan mede Rechters zijn met de criminele Roteoft Rechtkamer, te weten, in faken van over-daet oft mifdaet begaen tegen haer knechts enhuurlingen , oft in de plaetfèn genoemt Cotnpercyhet offici toebehoorende,en in\'t huys van S.loristot veroordeelinge ter doodt toe, doch volgensde wetten en ordonnantiën van de ftadt, en fon-der de authoriteyt van de Seigneurie, Raden,bovengenoemde Collégien, en fèlfs van de cri-minele Rote te quetfen, \'t en zy door voorko-minge in de bovcn^gefèyde faken. De Gouver-neurs, Protedeurs , oft Heeren van dit officiworden gekofèn uyt alle degene die crediteuren s T A Ë zijn van de Republijck, en eenigen itttereft byhaer hebben. Defe Compagnie heeft grootêprivilegiën genoten van Paufen, Keyfers, en an-^dere die over Genoua geheerfcht hebben : fy isals eenen Staet en gemeente van de Republijckeafgefcheyden, als konnende uyt haer felfs be^ftaen, al quam \'er veranderinge in het ander deeïvan den Staet. Wy hebben mentie gemaecktvan\'tkafteel en haven van Monaco, gegevendoor den Keyfer aen de Republijck van Genouain\'t jaer 1x14, dan door den oproer eèöigerEdelen, en onder de troubelen van den Staet,nam het huys van Grimaldi het felfde in, en be-fat het als Souverain, fbnder de Seigneurie tekennen,tot Honorato Grimaldi toe, die het felveweder befèten heeft, hoewel daer Spaens guarni-fben in gekomen was ten tijde van Keyfer Kareide V , die aen den Heer van de plaets het Mar-quifaetfchap van Campagne in \'t koningrijck vanNapels gaf,hem latende niettemin de inkomftenvan Monaco genieten, en de juftitie die altij ts infijnen naem gefchiede. Roccabruna en Mentonhooren

onder het felve. \'t Aertzbifdom van Genoua is ingeftelt m \'t Religti;jaer 1130, oft daer ontrent, door den Paus Inno-cent de 11, de Bifdommen van defe Republijckefijn Albenga, ingeftelt in\'t jaer 1175? door denPaus Alexander de Hl, Briguale, NoH,Savone,Vintimiglie en Sarzane, de drie eerfte ftaen on-der den Aertzbiffchop van Genoua ; Savone, eaVintimiglie zijn onder den Aertzbiffchop vanMilanen, en Sarzane onder Florencen j Marianaen Nebio in Corfica, en dat van Bobi in deaStaet van Milanen zijn oock onder den Aertz-biffchop van Genoua. ^ VAN G Ê N D U À. O C



? I . iiSiM 3m ifÄiyufciiu&quot; Et Eylandt Corfica isdoor de Griccken kü^-5 en Latijnen Corficagenoemt , van Ovi-dius Therapne, volgensVillanovanus Corfis ,gelegen in de Midde-landtlche zee , onderde heerfchappye vanGenoua. Aen \'t weften en noorden is\'t met de Ligufti-fcheoft Genouefche zee bepaeltj aen\'t©oftcnmet de Tofcaenfche zee, in \'t zuyden heeft hetSardinien, het leght in\'t begin van\'t 8 climat,onder de 13 paralelle, fbo dat haren langftendagh van 15 uren is, oft daer ontrent, is 160 mij-len lang, en 70 breet^ hebbende ontrent 325-mijlen in fijn omgang, een uur varens van Sardi-nien gelegen. Den bergh Gradaccio fcheyt het in\'t midden,,en en hetfchoon pleyn op den bergh gelegen,heeft? twee meiren, het eene genoemt d\'Iyo, en \'t an-der Crena. Uyt het eerfte dat een halve mijleomgaens heeft, komt de rivier de Guol, en uyt\'t ander nemen die van Liamon en TaYignan harenoorfprong. Defe zijn de voornaemfte rivierenvan\'t eylandt, de Gï^o/bevochtight het landten Graeffchap van Mariana , de tardgnan paf-feert door Aleria, en Liamon door Sagone. Debergen ftrecken haer veer en wijt, en zijn fèerhoogh, met verfcheyden naeuwe wegen. Opdefe bergen, die haer ontrent 70 mijlen uyt-ftrecken, fijn groote boffchen met pijnboomen,maftboomen, beucken, eycken,en kaftanien be-deckt. ir i,1 > 1 [.? i ! > \'\'1 L \' r i ! I \' \'ll Ml \' i! NAsm. •-IIil 1 Tak^i, ! f Bergen ?fivicrenhcjfchcn Het eylandt is verdeelt in vier deelen, hetoofterdeel is door de inwoonders genoemt BW^di dentro, het zuyder, ftreckende naer het fortvan Bonifacio, Di la da\' monti j het wefter, Banda difuora I het noorder, zijnde de Cap Corfo,Sacr urn Pro-montorium,Di qua da\' monti-, zijnde een fiuck landtsdat 40 oft 50 mijlen omgaens heeft, gefcheydeniu fijn lengte door eenen bergh die de inwoon-dersS^rr^ noemen. Dit landt heeft voortijdts feer bewoont ge-weeft, en heeft, gelijck d\'oude Schrijvers ver-halen, drie-en-dertigh fteden oft kafteelen ge-had, hebbende hedensdaeghs niet meer als Ba^ftie, dat aènmerckelijck is, als zijnde een Bifdomen wooninge van de Gouverneurs, en twee be-quame havenen voor groote fchepen, S. Floren-tio en Bonifacio, waer van Ptolemeus vermaent.Van dedrie-en-dertigh fteden door d\'oude be-kent , waren \'er twee Romeynfche colonien , teweten, Mariana gebouwt door C. Marius, enAleria door Sylla. De fteden en ruinen, daer vanovergebleven, zijn, Nehbio, Cerfunum, een vervalleftadt , en eertijdts op eenen feer welgelegenheuvel gebouwt : het kafteel van S. Florentfchijnt in haer plaets gebouwt te zijn, leggendemaervier oft vijf hondert paffen daer van, envijf

mijlen van de zee j eertijdts hadde defèplaets eenen tooren , om de Salines, oft plaetfendaer het fout gemaeckt werdt, daer by gelegen,te bewaren , die federt eenige jaren gedeftrueercis. Aleria leydtop een berghsken, daer nu deOpper-kerck en Bifdom is, gelegen langs eenenhoogen bergh. Adjazze is min vervallen , enomringt met breede ftercke muuren , daer de zee
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? c O r s ï c a: zeé aen drie zijden op fpeelt, zijnde byna als een aen \'t geberghte, nae de welcke het dal ï^olo is ^Eylandt, met fchoone gebouwen wel bewoont, hebbende achtien mijlen omgaens, gedeelt dooren eenen goeden acker. Het kafleel van Boni- de Guol in twee gelijcke deelen. Nolo is eer-»^facio leydt aen drie zijden in de zee, hebbende tij dts een dorp geweefl, meer bewoont als\'t nueen Teer groote en goede haven, zijnde om hare is. Daer na vindt men Colpajine, een groot dorp ^gelegenheyt een van de befte plaetfen van Eu- met Ventijari, Solagio en Sorna^o, Cor/o, Prunelles^ >ropa geacht. Het heeft vijf-en-twintigh water- daer de goede baden van Pietra Pola zijn, Vcnaco^pujten. Rogne , een dorp met acht hondert en vijftigh Lalgagiola is een kleyn ftedeken , aen de zee huysgefinnen , en in tweên gefcheyden door degelegen, met twee fchoone torens. Corfo is fon- Tavignan. Hier na volgender muuren, en in \'t midden en fchoonfte van \'t De vijf Parochiën, genoemt Cinqu€pieye, te we-eylandt, met een fterck kafteel verre van de zee. ten, Vailiruftie, Ore^^e, dat duyfènt huysgefmnen.De ftadt Baftea is genoemt Terra J^ue^a , heeft en acht-en-vijftigh dorpen heeft, met konftigheen kafteel, en ftercke muuren oft bolwercken ,• volck bewoont, die veel linnen en wolle lakenhet deel gelegen aen d\'ander zijde op het vlack, verkoopen , Ampugnani met twintigh dorpen ,is genoemt Terra Vecchia, en is fonder fteden. daer van Cajahianca \'t vermaertfte is , daer deDaer zijn verfcheyden andere torens , plaetfen , tweedraght Van deRoode en Swarte eerft ont-kleyne eylanden oft drooghten, als Centuri, FoJ- ftaen is, die noch duert, en een groot deel van \'tfa d\'Are, Baccano, Chiraggiay Marinajo , S. Solperatan, eylandt gefcheyden hout, Rojlin en Ca/acconi metmet een haven en toren, Lanpuglie, Fefla di Sacro, negentien dorpen. Herhalunga, Villa di Brando, nae de welcke men De Parochiën van Ajaz^e zijn Catceri, Me^ana,komt aen de rivierede Lavafma: daerdeCaep Wo, dat fonderlinge goede wijnen voortbrengt,Corfo eyndight aen de binnen zijde. Centuri kyt Ornano met dertigh dorpen , Talaho, Crujcaglia ^in een wel bewoont dal met vier dorpen, fonder Attda , en Sartena met muuren befloten tegen deCannellen te reeckenen. Nae Centuri volght zeeroovers. Alorfe/i^ met eenige kleyne plaetfen, \'t ftedeken Dit eylandt heeft over al geen goede lucht, Hoedanig^Pino, Minerbio, Barrettali , dat tien dorpen be- \'t is een fteenachtigh landt, vol boflchagien, nietgrijp\'t, C^w^ri twaelf, en is de fchoonfte plaets voortbrengende als door grooten arbeydt. DevanC^Lp Corfo jOgliaftrOy terra diNone^a, uyt de boomen zijn feer

hoogh en wel gevoedt. Heeftnatuur fterck, begrijpende de ftedekens Olchimi feer goede vruchten , en aengename wijnen, dieen 0!i-ï>eta, Arfia , Rogliano , Colomhano ^ Ameria, tot Romen feer geacht zijn. De kaftanien zijn-^\'t groot dorp en valleye Luni, Occa^ndno.Pietra Cor- der op verfcheyden plaetfèn overvloedigh, vij-de valleye Fifco met 18 dorpen, oock in de gen , amandelen , kerfen en olie, byfbnder-binnen-zijde van de Caep gelegen, daer de La- lijck tot Balagne. Op de befte plaetfen,daer hetvafïna door vloeyt, als gefeyt is. Het landt van landt open , en met rivieren bevochtight is ,Nebio begint nae de Cap Corfo, en heeft by draeght het koren,met eenige boonen, erten, ende feventigh mijlen omgaens,en onder den berg diergelijcke vruchten. De goede weyden ont- /. -Tende , is farimie verdeelt in elf dorpen. Nebio breken tot Nolo én op fommige andere plaetfenbegrijpt feer veel plaetfèn, als Murato, AJi^lian, oock niet. Men jaeght \'er herten , fwynen , enmet de kerck van S. Nicolas, feer konftigh ge- hinden ofc geyten , diefè Meufles noemen, enbouwt: S. Pietro gewoonlijck Pö^/o^/iCrf//^ ge- oock in het landt van Nebio faifanten. Daer isnoemt en andere. De Golf van S. Florentj oft van mede goede vifch. Daer zijn goede yfèr-mynenS. Mark de Nebio, 14 mijlen groot, wordt begre- tot Monza , in \'t Graeffchap van Nebio, cn aenpen door de punt La MorteHc de Cannelles. gene zijde van S. Florent. Sy hebben oock Aen de buytekantvan het eylandt isderivie- honigh, fpiegelherft, en was, in dit eylandt,re dVftricon, gevende de naem een vlackte cn volgens de getuygeniffe van de oude : de ho^valleye met feven dorpen daer hy door vloeyt. nigh is \'er bitter, uyt oorfaeck van de palmbloe-Balagne volght daer nae, vermaerder als Ne- men,maer\'t was is feer goet. Tuffchen Corficabio, overvloedigh in olie, alwaer de Compagnie en Sardinien vindt men veel korael. Daer zijnvan S. loris eenen byfonderen Officier heeft, ftercke en weeldrige paerden , goede honden ygenoemt Lieutenant overdees zijde van\'t ge- cn alle fborten van dieren: gefonde, koudeenberghte , en doet juftitie over al het landt daer warme wateren zijnder by Vico a Pietra Pola, Ajeo^onder gelegen, beftaende in vijf parochiën, oft in het dal van Caroggia, en tot Campo Cardeto, onderjurifdiétien, te weten Tö^^m, met feven dorpen, Nebio hoorende. Aregno feftien, S.Andries met vijf, Giu[fani met De Corfen hebben eertijdts groote leeïöo^ ö^demê*feven,en Caccia, Noch verder leyt S-i^wlro/o, het vers geweeft, ongemaniert, hielden de vrou-eylandt Spana, en Cahi, foo dat aen den mondt wen gemeen , en de kinderen oock tot fekerenvan de rivier de Mucate , de

Balagne eyndight. ouderdom, die fy door de gelijckeniffe desaen^^Calri is een van de voornaemfte fteden van Cor- fichts meenden te kennen , wie de felvige toe^fica, door fijnoudtheytenfchoonheytvange- quamen. Sy aten wilde en tamme honden, waetbouwen, \'t is met goede muuren en ftercke bol- van fy wreedt, toornigh, ftout, fnel en fterckwercken gefloten , en heeft een goede haven , wierden, gelijck de natuur der honden is. Haregenoemt S. Maria de Cahi.. Daer na volgen LilPO^ vermaertheydt van zeerooven is foo groot ge-^^^^ foet het eylandt, enGbolato met een goede weeft, dat\'er onder de oude een fpreeckwoorihaven een vertreck der zeeroovers. Van den van was. Diodorus vermaent van een manier bymondt van Calvi tot Uontfanninco, zijn hondert haer onderhouden, dat daer de andere natiëntien mijlen , zijnde het gene dat de buyten zijde forge droegen, ontrent hare kraem-vrouwen |van \'t eylandt aengaet, van de Caep Corfo tot by haer de mans fich in \'t bedt leydèn ^ als of fy fieek
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? A N V T E S T A 44 Cremonefe genoemt, zijnde een deel van denStaet van Milanen, palende in\'t noorden aenBergamafco en Brefle: in\'t weflen aen\'t landtvan Crema onder de Venetianen, en aen datvan Lodi onder Milanen r in \'t zuyden aen Play-fance , de riviere de Po tuflchen beyden , en in\'t ooflen aen Mantoua: \'t heeft een-en-veertigh,fbo fleden, dorpen , als kafteelen, die verfchey-den Edelen in leen befitten, en eenige gelegenin \'t zuyden van de Po zijn onder het Hertogh-domvanParma: de riviere d\'Oglio loopt daerdoor, tuffchen ooften en noorden; en aen \'t we-ften over de andere zijde van de riviere de Adde,die dit lant fcheyt van dat van Lodi, is\'t bevoch-tight van de riviere Serio , die van de bergen van\'tlergamafco afkoomt, en de rivier de Po paflfeert oock by Cremona, dat vijf mijlen omgaensheeft: heeft genoeghfaem goede grachten, eneenige bolwercken , met een goet oud fort vankareelfleen gemaeckt aen d\'eene zijde,een boge-fchoot van de ftadt. Daer komt een loopendwater nyt de Po in de veften , en \'t heefteen gar-nifben van ontrent hondert Spanjaerden : in deftadt fiet men vele fchoone palleyfen, daer vande voornaemfte die van de Affaita zijn , van deHeeren Tretti, van \'t Bifdom, van de Podefta,van de gemeente, van de rekening, daer men deïuftitie doet. De fchoone groote plaets, die fyPiazs^ct maggior del Capitanio noemen, is oock feeraengenaem om fien; als oock de Vifchmerckt,en Beeftemerckt: de toren is de hooghftc vanItalien. Daer zijn fchoone kercken, voorname-lijck de Domkercke , van S. Dominicus oft derPreeckheeren, en die van S. Peeter, daermenhet heyligh lichaem van S. Maria van ^\'^gyptenbewaert. Daer zijn vijf poorten,fchoone breedeftraten , en fraeye hoven, veel molens binnenen buyten : daer worden fchoone meffen ge-maeckt. D\'ander voornaemfte fteden van \'t landt vanCremone zijn Pi^zjghiton , by het Cremafco derVenetianen , hebbende om een deel van fijnmuuren de rivier Serio , die in de Adde vloeyt,die voorby haer fterck kafteel loopt: Cafalmag-giore^ een genoeghfame ftercke ftadt, gelegen opden oever van de Po, by\'t gebiedt van Mantoua;en Soncino, gelegen op de Oglio. D\'andere plaetfèn van den Staet van Milanendie geen fteden zijn,buyten \'t lant vanCremona,zijn Mon^a, tien mijlen van Milanen , genoemtdoor deLatijnfche Modoetia, daermen deyfèrekroon bewaert, daer mede de Keyfers komendein Italien gekroont werden ; hoewel eenige totMilanen hebben willen gekroont zijn, daer dievan Monze de felve droegen: defe ftadt is op deriviere de Lambro gelegen, beneden het

meirvanComo, hebbende aen de flincker zijde debergen van Brianze. Tre^^p is mede op d\'Adde,op de frontieren van \'t Bergamafco, gelegen, alsoock Caravaggio oft Caraya^^o, hooftftadt van\'t landt genoemt Ghiarad\'Adda cn Airono, by deAdde en\'t Bergamafco. Daer is oock Biagrajf), gelegen op den kantvan de NaviliOjdie uyt de Tefin vloeyt,komendetot Milanen: Sefio, op de Tefin daer uyt het meirMajor vloeyt: Lecco, op de kant van \'t meir Co-mo : de fèer oude ftadt Angiera, in\'t Latijn ge-noemt Angleria, gelegen op den kant van \'t meirMajor : als oock de ftercke ftadt Arona, met eenfterck kafteel, gelegen op den hoogen bergh dieop \'t meh\' komt,- daer by kan m.en voegen Canobiomet hare haven op\'t meir, die door haer hoogetorens en fchoone huyfen eer een goede ftadtals een dorp gelijck is. !l In \'t landt van Pavien leght Landrian^Marignan,door eenige Malignan en Melignan genoemt, zijn-de een Marc]uifaetfchap,toebehoorende aen hethuys van Medici, gelegen op de riviere Lambro,negen mijlen van Lodi, daer den Koning Fran-çois den Eerften feftienduyfent Switfèrs verfloeg:Valen^a, door Plinius Valmtium genoemt, feer naby de Po en Montferrat, en niet ver van Cafal :SerrayalyCQn ftercke plaets by de riviere Scrivia enden Staet van Genoua : Voghera, door AntoninusVicus Iru genoemt, en door eenige Vicheria, is ge-legen op het rivierken de StafFora, by \'t landtvan Plaifance : het ftedeken Trui, daer Spaenfchgarnifoen in leght, vijf mijlen van\'t Bergamafco:Mortara, alfbo genoemt nae dat Karei de Grootaldaer groote menighte Lombarden hadde doenfterven, was te voren Sebd Bella genoemt : Ortaop het felve meir : Varal oft Varallo leght op deriviere de Sefia, een plaets van groote devotie,vermaert door de bevaerden die men daer doetaen onfè Lievevrouwe : en eenige andere plaet-fèn genoegh aenfienlijck. Byde fèlve rivierede Sefia fiet men het veelaengelegen fort van Borgo, gelegen omtrent eenquartier mijls van Vercel, daer by een kleyn aen-genaem dorp is Jaer de Spanjaerden van \'tgar-nifoen haer gaen vermaken. Op de frontieren van de Grifbns by het meyrComo drie mijlen van Gerre op het meyr, fietmen het fort Fuentes, met vijf bolwercken, ge-maeckt door den Grave van Fuentes in\'t jaeri6oy, leggende op eenen bergh byde Valte-line en\'t dal van Chiavenne , en dient de Mila-nefen als oock het fort Fedette, dat defè dalenfchijnt tedreygen. Milanen befit oock verfcheyden dalen van de Daïe».oude Lepontinen, daer van de Switfèrs eenigeverovert hebben, als Bellin^one, het dal door deLatijnfche Brennia genoemt, en

door de Swit-fèrs Palenferthal: de dalen van Liipkiy Maynthal^ enLugano, met haer geheele meyr van Locarne, eneenige andere plaetfen, \'t overblijvende zijndenoch aen defèn Staet, daer is het dal Sejiaytheruyt de rivier van den felven naem vloeyt, haervoornaemfte dorp is Prefmello , daer van d\'in-woonders meeft metfèlaers zijn, die heel Italiendoorreyfen. By dit dal fiet men een ander , genoemt Magi^niaca, met de plaetsCandia, daermen ftratenvan wit en fwart marber vindt, als mede een ge-mackelijcke wegh om in\'t landt van Valais tegaen. Niet verre van hier is Domo dVJcella, ver-maert voor eene goede fchoone ftadt, door deDuytfchen genoemt, is de hooftftadt vandit dal, leggende op de Tofe, daer van het leegedeel genoemt is Val di Formaggia, en \'t ander Vdde Antigorio, Daer zijn vele wegen van dit dal naerhet landt van Valais; door den eerften gaet men over Mém



? N. N A M E 4J over den bergh Griez, tot het dal dat de Vale-fanen Eginenthal noemen : en door eenen anderentotdat van Einenhal, en door den derden doorCrevola op den bergh Sampion, door de Latijn-fche Möns Sempronius genoemt, daer men uyt hetlandt van Valais tot Brig komt. Boven dit dal, vindt men dat van Vgogna, vol-gens Tfchud, eertijdts Vallis Agonum genoemt, alsdoor de Agones voor defen bewoont, daer vanPolybius fchrijft : is voor een groote fchoonefladt vermaert,leggende fèven mijlen van Domod\'OfceIla,op de 1 ofè als d\'ander. Nae dit dal volght dat van Luferno, oft Lufer^nono, en dat van Cento Valk, dat van het dorp Ca-nobio , gelegen op het meyr Major , fich is uyt-flreckende in \'t noorden tot aen de Alpen: daerby leght oock dat van Vegetia, daer de riviereLamiezza door paffeert, wekkers inwoondersgrof van verflant zijn, reyfende over al om deichouwen fchoon te maken. By defè plaetfèn moet men voegen dé fladt enflerckte van Pontremoli, door Antoninus Apua ge-noemt , gelegen in Lugiana dat een deel vanToskanen is, by den Staet van den grooten Her-togh, Parmeni, en Genoua, op eenen mocyelijc-ken doorganck: en hoewel het geheel van datlant afgefcheyden fchijnt,fo hoort het nochtansonder den Staet van Milanen, die de felve metguarnifoen en alle noodigheyt voorfiet, gelijckoock aen de fladt en flerckte van Final, die Lean-der Finario noemt, zijnde een Marquifaetfchap,gelegen op de kufl van Genoua een mijl van dezee,tegenwoordigh door den Koning van Span-jen befeten. De wegen flrecken midden door defèn Staetlijn-recht met een beecxken over weer zijden,met fèer breede fleenen beleyt, en meeft metgevlochten hagen, en een rye groote boomenoveryder zijde van de groote wegen, die fèerbreet zijn beplant, met een voet-wegh tuffchenbeyden, de ryen van dé boomen en hagen door. De groote wegen zijn oock met vele kareel-fteenen bruggengemaeckt, hebbende verfchey-den huyfen, en groote fchoone herbergen , diemen bynae alle mijlen vindt. Dit landt heeft een feer getemperde lucht, alszijnde gelegen op de hooghte van 45 en 46 gra-den , zijnde als in \'t midden tuffchen den Equi-iiodiael en denPolus, foo dat het géén grootehitte noch koude onderworpen is. \'t Heeft aen alle zijden groote oft kleyne rivie-ren met oneyndelijcke kanalen, die de inwoon-ders maken om haer landt te bevochtigen. Van Cremonen tot Milanen , en vorders totVercel, is veel koren-landt, als oock van alleander zaet: heeft oock goede wijnen en allefoorten van fbnderlinge goede vruchten, befbn-derlijck meloenen in foo grooten menigte dat\'erheele velden vol zijn: de bergen, als die vanBrianze,geven oock flercke

wijnen. In de contreye van Lomelline wafl veel vlas ^Novare met het omleggende landt van Tortoneaen \'t zuyden van de riviere de Po, geven veel weedt, koren en wijn. Het landt van Lodi, overvloedigh in koren,wijn en andere vruchten, heeft oock feer grooteItalien» Tbetfenhm Toska-iisn en vande hß^van Ge-mna onder4ejen Staet, mg. en. P^ed: nig\'heyt desImhts. Water. [Ackers,kpren envruchten\' Vieren, Weyen voor \'t vee, met veel gegraven waterley-dingen om die te bevochtigen en veel gras tedoen waffen , fbo dat d\'inwoonderen ongeloof-felijcke menighte melck van de koeyen krijgen :daerfe fbo groote kafèn van maken, dat mendaer over verwondert gewecil is , hoe foo veelmelck t\'famen kan geperft werden , en Leanderis befonder verwondert, feggende gefien te heb-ben in \'t jaer 1J31 vier kafèn, door bevel vanden Grave van Somaglie gemaeckt , die yderjoo pondt woegen. De Milanefen, woonende in een getempert Scden deslandt, zijn fchoon van lichaem en middelmatige ^sUc^&quot;&quot;\'groote, matigh, feer verflandigh , en vriende- hm, enlijck, konnende beter den arbeyt uytftaen als deFlorentinen, om dat Milanen meer in het noord-weflen leght als Florencen^ fy zijn getrouw inharen handel, houden hare beloften, en beterom andere te raden, als haer felven j zijn tegende vreemden beleeft en doenfe gaeren vriendt-fchap, geheel anders als die van Pavien ; zijnflout om te vechten, fy zijn gaeren wel gekleet,foo dat een groot deel van d\'hdelen van Milanenmeer fchijn als middelen hebben^ oock grooteeeters, foecken middelen om appetijt te maken,trachten de luffrouwen met maeltijden te belie-ven , vergeven lichtelijck de mifdaedt, als menhaér daer om bid en vrientfchap bewijfl, verge-ten felden eenige ontfangen weldaet, zijn minjalours als eenige andere Italianen, beminnen devrouwen niet feer flerck , hebben die gaerengroot en vollyvigh, maer niet feer vet. De Milaenfche vrouwen zijn niet fèer fchoon,maer groot van perfoon en vafl, en alfbo kloeckvan verftant als eenige vrouwen van Italien, diehaer met gaven weynigh laten omfetten 5 makenfèer konflige wercken met de naelde meefl bor-durende , zijn fparigh en nochtans vrolijck enaengenaem, liefhebbende de gene die door harevroomhey t oft verflant in achtinge zijn. Die van Pavien worden licht gram, zijn haeïlwederom wel te vreden, en vergeven lichtelijck,vluchten niet als in den uyterflen noodt, vervol-gen hart de gene die vluchten , voeden haer gae-ren met krop-falaet, radijs, en loock 3 de vrou-wen laten haer met gaven omkoopén , fonder dewelcke fy fl:antvafligh zij n. Die van Como vergeven lichtelijck, bemin-nen de vreemdelingen, dan helpenfe niet alsfein noot

zijn, flamelen in\'t fpreken, flellen veelfpijs op hare tafel,blyven daer lang aen,en drinc-ken flerck: en hare vrouwen zijn tot onkuys-heytgeneyght. Die van Lodi vergeven Ucht als men fich voorhaer vernedert, zijn wreet tegen hare vyanden,nutten veel fpijs. Die van Novara haten een ge-veynfde fpraeck, en hare vrouwen vol kloeckfin-nighey t beminnen de vromen meeft:. Het volck van Cremonen is heerlijck en netover de fpijfè, haten opentlijck, beminnen devrouwen die fwarte oogen hebben, die wel fin-gen en op inflrumenten fpeelenj hare vrouwenzijneen weynigh onkuyfch^ fy zijn natuurlijckkonftigh en fcherpfinnigh , men meent dat defede manier van fluyers te maken van cattoene gae-ren cn linnen eerft gevonden hebben, alsmedeR de
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? \\ H :\' li ^ mm 4Ö S T A E ^ de fayen,en de ftoffe die ly Mezanala oft half wolnoemen, en grove pyen. Eenige houden dat den Koning van Spanjenjaerlijcks van den Staet van Milanen iniomenheeft 300 millioenen maravadifen, bedragendeacht hondert en twee duyfènt en negen-en-der-tigh Spaenfche ducaten , yder van les realen:of fèven millioenen , vijf-en-dertigh duyfènt,twee hondert, drie-en-negentighkroonen, entwee-en-twintigh ftuyvers Frans geit: en de re-keninge van den Secretaris van den Grave vanFuentes maeckt de felve tot negenhondert duy-fènt Italiaenfche kroonen. Dan de ftaet van d\'officien , gedruckt in hetjaer duyfent fès hondert twintigh te Milanen,totonderrichtinge van die voor deTèn Staet in Span-jen moeften gaen, om verlichtinge te verloec-ken, geeft befbnderlijcker te kennen d\'inkom-ften , en waer uyt fy komen, met alle de laftendes landts. En niet tegenftaende alle defe tollen en laften,foo gewoonlijcke als ongewoonlijcke, weet mendat den Gouverneur van den Staet, de Kafte-leyn, de Gouverneurs van de plaetfen, de Capi-teynen van \'t paerde-volck en voet-volck methare compagnien , de onderhoudinge van deguarnilbenen,felfs buyten den Staet,de verfterc-kinge en lichtinge van krijghs-volck, alle defèinkomften infwelgen, en dat fy noch dickmaelsniet toereycken mogen. De rijckdommen van \'t landt , daer van degroote deucht niet ten vollen kan geprefen wer-den, fouden groot zijn fbnder de laften, fbnderde wraeck die dickmael aen de befondere veelkoft, en de genegentheydt van extraordinarifèkoftlijckheyt, die dit volck fèer gemeen is, endat fich in koftelijckheyt verderft. Milanen isovervloedigli in koopmanfchappen die daer vanalle plaetfen gebracht werden, meeft van Duyts-landt, Vranckrijck, Spanjen en Genoua; heeftveel ambachts- en werck-volck, makende bynaalle dingen, als fchoone ftoffen van zijde, gout,en filver, en zijde kouffens die bynae door heelEuropa fèer geacht zijn, paffement, geveftenvan degens, die oock feer goet zijn, ftegelree-pen, toombuffen, paerde-gewaet, gegraveerde ,en alle andere foorten van wapenen,filverwerck,en alles wat konftigh is, daer defe ftadt veel geitvoor geniet van alle plaetfèn van Europa, daer-om d\'Italianen in een gemeen fpreeckwoort fèg-gen, ch To/eß raffet ar Italia, hifognarebbe ruinar Mila^no j dat is, die Italien wilde koopen, moft Mila-nen verderven. Daer zijn maer twee oft drieedele huyfen die twintigh oft vijf-en-twintighduyfent kroonen, en weynigh die tien duyfentkroonen, maer feer veel die twee en drie duyfentkroonen, inkomen hebben ^ fbnder de koopluy-den die feer rijck zijn: maer te

Cremonen zijndeAfiPaitatidie voorde rijckfte vandengehee-ien Staet gehouden werden. Die van Cremonenfènden groote menighte fuft^nen, bokralen,wollen laken,lijnwaet, vlas, fafiraen, koren,boo-nen, erten, en diergelijcke van alle foorten naerVenetien: fufteynen en bokralen worden oockdoor heel Italien en verder gevoert. De kaesvan Lodi wordt door ganfch Italien en in andere Hh \'.li i ; ? » r ; : \'{ Inkomenvan den ^ ! : I ! i) ! >i ^ \'U\' \' »« f Jifjckdotff\'men va»het landten TJAft be-fondereverfoonen* -?li r VAN landen gebracht: boven het Voorfeyde wordennoch naer Conftantinopolen van Milanen ge-bracht , naelden, koperdraet, vertint yfer, vin-gerhoeden, kopere knoopen, en fchrijf-papier. In den Staet van Milanen is veel gefchut, want wapene»,Keyfer Karei de Vijfde bracht, al \'t gene hy inDuytslandt genomen had, in defe ftadt, als oockin het Koningrijck van Napels, die wel 800 ingetal waren: daer wordt noch dagelijcksoockveel gegoten in \'t kafteel van Milanen^ lbo dat\'erby avonturen geen landt is van dit begrijp datbeter voorfien is. Van andere wapenen boven | de packhuyfèn van\'t kafteel, is de ftadt alleenmachtigh te wapenen niet alleen defen Staet,maer oock byna heel Italien. Den Staet van Milanen kan ontrent de dertigh ^^^^^duyfent mannen te voet in \'t velt brengen, dan ^te\'^oeVin eenen grooten noot kan fy met \'er haeft 12000foldaten byeen brengen j fy hebben oock eenRegiment Spanjaerden van drie duyfent man-nen , die in verfcheyden guarnifbenen leggen,die daer fbmwijlen ten deele u\'ytgenomen wer-den , om elders te gebruycken : defe guarnifoe-nen werden betaelt door de Koninglijcke enHertoghs Kameren 5 hun wort huys en huysraecgegeven van de burgers daer fy leggen, de eet-waren worden haer op prijs geftelt , ten koftenvan de Gemeente,daer zijn vierhondert mannenin elf compagnien gedeelt, daer van de Gene-rael, Capiteyn over een is, en verfcheyden Prin-cen en Heeren over d\'andere, daer zijn oock vijfhondert lichte paerden , ten deele roers, tendeele lancien, gedeelt in acht compagnien, daérvan twee geordonneert zijn om den Gouverneurte bewaren , de eene met lancien de ander metroers, en een compagnie Hooghduytfche helle-baerdiers te voet, alle welcke foldaten en lichtepaerden betaelt moeten werden door de Ko-ninglijcke Hertoghs kamer, dan zijn by wijlenoft meeft qualijck betaelt, fbmtijdts in langentijdt niet hebbende als de koft, dan van\'teen,dan van \'t ander dorp, daer fy geleyt Worden. Oock gelooft men dat Milanen in noot tegenden vyant voor yder van hare poorten kan ftel-len elf duyfent mannen, zijnde in als twee

hon-dert twee-en-veertigh duyfènt mannen , fbnderde vreemdelingen en keurlingen te rekenen,- datfbmmige qualijck willen gelooven, en niet waer^fchijnlijckdunckt. De Sterckten defes Staets zijn Cremonen Pa>kft} Éterckte»:Lodi, Tortone, Somno, Como, Noyara, Akxandrïa,Pit\'zjghitony Tre^^^o, Btagraffo, Lecco^ Valence, Mortare,en Pontrimoli, alle gefterckte plaetfèn, oft metkafteelen voorfien: boven de forten fuentes^ San-doyalen Borgo, daer veel aengelegen is. Aengaen-de Milanen, is feer fterck van muuren, met ver-fcheyden bolwercken, dan zijn niet al volmaektjdaer zijn veel gebreken: men acht de onderhou-*dinge van de Sterckten niet; te meer,om dat detwee kanalen van de rivieren de Tefin en de Ad;-de,daer door overvloet van alle dingen komt,af-gefiieden zijnde,de ftadt niet lang fbude konnenhouden, door de groote menighte des volcks ;boven dat de vyant de molens, die fy daer metmenighte op \'t water hebben , lichtlijck beder-ven kan, \'t welck de ftadt fèer fbude benauwen. Het h



? MILANEN. 47 V KaJfaL Het kafteel woit by de verftandighfte foo on- vyant brengen. De fteden kofen oock alle jaren Winbaer niet geacht als men dat houdt,- en dat eenige Confuls, die de Podeftas Raedt waren in men feghc, dat \'er qualijck iets op te attenteren de regeringe van \'t gemeen, met macht den vre- is, om dat daer altijdts iets aen vernieuwt en by- de oft oorlogh te befluyten. Maer te Milan had- gevoeght wertj \'t is feker, dat daer foo veel aerde den de Confuls noch een fècreten Raedt,- en de niet meer bygevoeght werdt als\'t placht, foo Bilfchop eenen ftadthouder, genoemtMarck- door d\'onkoften die op andere plaetfen gebruykt graef, die \'t gefchil des volcks verrichte, en de worden , door den oorlogh , als om dat het voor mifdadigers ftrafte. De Trefbriers waren over volmaeckt gehouden werdt j daer over Mauri- \'t inkomen van de ftadt, die hun Kapiteynen en tius Prince van Oranjen feyde, foo de gront daer knechts, en andere genoemt de fa Mof a, hadden , van waer gelijck die van\'t kafteel van Antwer- die de armen en fwacken befchermden tegen de pen,dat hy achte het in drie maenden te konnen wreedtheyt en macht der quaden, en meer ver-, veroveren: en den Heer Conneftabel Defdiguie- mogende. res, die men \'t ontwerp daer van getoont hadde, De Koning van Spanjen houdt defen Staet en geloofde het ten langften in fes maenden te kon- die van Final van den Keyfèr in leen. nen winnen. Hy houd daer een Opper-gouverneur,die deti Heden- \'Verfchey- De Galli Infubres, hebbende langen tijdt dit eerften Officier van den Staet is, genoemt Lieu- ff^^fj\'&quot; den Heeren i^^dt bcfcten, wierden eerft onder de Romey- tenant, oft Kapiteyn generael van den Koning Zlm&quot; nen gebracht, omtrent het jaer 460 nae de bou- van Spanjen in ltalien,alfbo ingeftelt in den tijdc winge van Romen j daér nae gerebelleert zijn- van Duc d\'Alba. Defe heeft de volkomen dilpo- de, werden geflagen met Amilcar van Carthago, jfitien van alle de faken van Staet, uytgenomen en eyndelijk door Marcellus heel onder de macht die de luftitie en den Raedt aengaen. \'t Staet aen der Romeynen gebracht: fèdert bleven de in- den opperften Gouverneur de mifdaden te ver- woondersomtrentd^ vijf hondert jaren vreedt- geven, die eerft door den Raedt vergevelijck faem onder dees heerfchappye; ja Milanen dien- geoordeelt zijn , volgens d\'ordonnantien van de verfcheyden malen tet een aengename ver- Worms, gemaeckt door Keyfer Karei dé Vijfde^ treck-plaets voor de Roomfche Keyfers, van uyt de welcke de rebellen, moordenaers, vergif- Trajanus tot Valentinianus. Dan de Arriaenfche tigers, en

diergelijcke gefloten zijn. Hy geeft ketteryeberoerdefe ten tijde van Ambrofius, en oock de tweejarige officien van den Staet, als Attila Koning der Hunnen ruineerde de ftadt, Podeftas, Stadthouders,Kapiteynen,Rechters, die daer na haeft wederom opgerecht werdt; en Commiffariffen, Voordragers en Fiskaels, difpo- federt beroert door de oorlogen van de Gotthen, tierende tenminftenvan vijf hondert officien. en Capiteynen van den Keyfer luftinianus, en Hy heeft by hem boven de twee compagnien grootelijcks befchadight van de Longobarden 5 lichte paerden , en die van de helbardiers, twin- wekker heerfchappye geeyndight zijnde, flo- tigh Edellieden, die den Koning van Spanjen reerde fy weder onder de Keyfers oft Koningen hem geeft, dan meeft aen de verkiefinge van den van Italien, tot den tijdt vanFrederick Barba- Gouverneur felfs; en defe Edellieden zijn van roifa, diefè ruineerde j dan d\'inwoonders bouw- \'fc gemeen betaelt : de Kafteleyn oft Gouver- den de felve eenige tijdt daer na weder, en hiel- neur van \'t kafteel van Milanen ftaet alleen onder den fich in vrydom, hun felven vermeerderende den Koning van Spanjen. den tijdt van hondert vijftigh jaren, tot in \'t jaer Den Raedt oft Seriaet van Milanen beftaet in duyfent twee hondert feven-en-twintigh,in wek- éen Prefident, en twaelf rechtsgeleerde Raedts- ken tijdt de Vifconti,hebbende de Turriaris ver- heeren, onder de welcke gewoonli jck drie Span- dreven, behielden daer van de heerfchappye: jaerden zijn, en d\'andere zijn uyt yder voor- daer na zijn de Sforcen de machtighfte geweeft, naemfte plaets van den Staet een. Men kieft ge- tot LodewijckSforce, die door de Fran^oyfen meenlijck uyt alle defe Racdtsheeren een Re- gevangen wierd. Nae defe heerfchappye was gent, die in \'t hof van den Koning van Spanjen Keyfer Karei de Vijfde daer Heer over, en fe- gaet woonen , en fijn plaetfe heeft in den Raedt dert is defen Staet altijdts onder fijne erfgena- van Italien. Men kan van de fententien van \'t Se- men, de Koningen van Spanjen, gebleven. naet niet appelleren, maer alleen revifie verfoec- Ten tijde van de Keyfers wierden\'er Kapi- ken na het arreft. De Koning van Spanjen kieft óffckrs. teynen en ander Officiers te Milanen door het de Raedtsheeren, en hun officien zijn voor haer volck gekofen, die de juftitie adminiftreerden j leven^daer die van dePodeftas,Rechters,en dier- dan de Aertzbiffchop, door het volck gekofen, gelijcke maer voor twee jaren zijn. was altijdts d.en opperften van de ftadt: en als \'er Men kan appelleren van de fententien van de Fodefias; op een felven tijdt verfcheyde Aertzbiffchoppen Podeftais aen \'t Collegie

van de Rechtsgeleerde, door het volck gekofen waren,dan fonden fy aen die dertigh oft veertigh in yder ftadt zijn, die te Jcün, ^^^ den Keyfer, die\'er een koos die\'t hem beliefde, voren den tijdt van drie oft vier jaren in eenige Maer Frederick Barbaroffa, hebbende de muu- bedieninge geweeft zijn ; dan appelleert men te i-en van Milanen afgeworpen, verdeelde het Milanen, daer het Senaet de Partyen fomtijdts landt in les deelen oft Graeffchappen, ftellende voor Rechters van andere fteden fendt: daer-en- jn yder eenen Hooghduytfchen Graef, en over boven is in yder ftadt oft gerechte de gemeente alle fes eenen Overften , die tot Milanen moeft geregeert door twaelf Decurioni, geloot van de woonen; de Podeftas in de fteden, die de felve in Raedtsheeren die gewoonlijck 60 in yder ftadt tijdt van vrede en oorlogh moeften verfbrgen, zijn. de juftitie doen, volck aennêmen, entegen den Daer zijn twee koninglijcke rekenkamers, or- Italien, S dinaria !; n&quot;:\' <11 1 T



? 201 Cernt^fritr^ ^^ Ca/ma^ hütnca- ^ \'XfocandfW O ) S.IetnM CoßlSH P J o \'Betc.ftc, \'^omhitto a^o „ :Priianiina Carma-z O AntLn^a o \\ ^, > n Cafäecchic ocJbiftuma. Garjarer^o . \\ ^ I Camura ° C/d£^kra.fno ^-Zfeiro ^ O.^ JLpmanMno C-ittTtZitruf oXa^yMna. Merline ° N/-» • Gmxa- JS Zotß TTrihan. Dpucra, Ci^nt! Cru^na- \\ O RUwliä. VccchU C^alloyZX \'Brmn ^ „ XrlirtJca. C ° S.Dpmibt C.Leoliu! Ceriana O Comora. ^erzana CltrhelbL ^a^a-mlLv K e , ÜW&X , O Jiofca.za>u, o\'\\ O ^ \\ &>ml,ctb> Ca/alMi> o ^Uniita. J^ \'J^ianp ° ZeL) ° SHpimjß &quot; C^oreui o ^S.GraJp C^ayi«*\' o CrnnerlanP O \\ TsToitSri-a Z,umdtinjli Caftitrtff o Irccitta ^anzuna^ ZthJi Xodi Ca-nrw ^^airano O O XatMXZonc OUmit» O o C 0 , o ^ - „ Cshttrimo VUerUnc 1 Ter» V &quot;X. C.o jemupccff o O >> ?liltri.iijllli,^^ i\'^iatinp Vjrlancüm. o V &quot; ^^^^^ O 1 J^tU^na JÜratnonJ^ O o oaJww o^l .o „ o \\ W&quot; iS*. Aaria^ ttl h^oo V^euano 11 &quot; O ^J^ O ^a^utna. CraUPiLtna\' CrpUa tu^ra S^ifuulcfco^ AlipUfp l^ttrpna- CiL P ViUajvzpno ^ic^hifioTUt CjeZah-p Oterra. fluimO\' O -remoiia ZarUscp ^ Cafal It^f : o ! 0 \\s.Chr-^ t.^ X/W/W^--4-. ^ -Ma^ca Storno. Greu^nzatu)Soztno O &quot;T.J-\'fpU. S.Sq^ia. t / ci o CimfMn Gwi^nxa^a 11 O^^idaLttPo yt!- o o Camjro V-inaUo \\\\ Gii^twh) ^ ß-irp^jml-ttit\'O ^lliraJpta. \'XrimteUa Gro^eUo Orte o _ ii o ^ ^tradct \'PiUo\' Nuou^i\' J^-Giwtafco X^ene O CarcUiui- I: • ;? ° \\ / La. fno^a. fff CattMa^ - - ohttutno O Zcmo O ^VilLbv / ^S^ Lumclb \'Cattzianjt o C./lopup Jji^ia Aezana di -A^/^^^^^onliccUp, o mArtetlp ^ o o 0 ^Coiojno o o Carhpna.rti. O RiucBalspU. ^ ScoIUSPL ^?J^icLJettpo j.y. &quot; Jletejw oJ.Zepna.rJp J.GiacpniP ^^ , ixi •? \'\' &quot;n^ diTprte ^ GuariUnujliP ^ ^.Zanpne » X „ \'S Caf^icca o P o Sefe^nanc 1 Vaitoic o ,0 &quot; ° V Cä.nt^ium<! \'T.iiSoma^ O ..Mi^Cö &quot; o CotUvrh / XpnofoXZ^L, l^erAtm S^ O O O -IT ^ X \\ n ^ /f . x<miu % ° o\\ ^ \\ , ^ T A L TT &quot; oLzc -yt ^ MkJII^ ° ^aren^o \' ? C.Dmia Urcaiui ^uflaficco olo S-\'ViUorc Henzanc O Miccn^O Zacotto.O Ar/iia ^ •Rho \'^srra\'XüO\'o V O Js O Her^ano O ° S.Jl MU Croce^?Zf^pßd^lh, \\ f^\'-&quot;\'«\' o Cnaa^Uo oTitfO. o Mila O O CanhUna. »w O O Cl\'nfytluoU.o o Saluarus\'hi. UmiJi\'^ ......................0..........O J^ pr GaUiatwU O o Xa. Gratt^ia, p So-rhrana. Js o S .^AZAra Scti ® Xä. Ca.wt ^HvuUA&quot; Cj/a-JUißa. Peccaria.lizzpß-cdda Frt^neUo Äle ^ o Gua^äa. O \'iWiiuaftL ^tttarpio O Gafttffara.nO\'P J^ancaritna. s Jital^cp A.R T E - jtfl C: iC Gratia. ^ora-noy Giarpli. ^\'?^enp J/an^o s \'Va.l&nza.\' Jlpim ^^J^ami\' ^ecci ^zami C.^XuruP\'Jirtpn^ / ZKuuerone Ö&quot; CpriicslU. Schiazei-z&quot; ?iL^,., 4 ^irahelle T,a.za,rpnp \'RcuelUnp o ; Zemuretta,Caltü^tianp ^ ^ \'V{ih{ano A- D E Cticaro .a.. V Za. JlaJ.\'i\' ^ümero- . ? ?\'i Caluiattarw S-Saluabyre t ]^Ca/kllp / La.\'Srzda. ö / o dcUa, N^ta. ^^iimJjidinie Iletorlrip CertJjLj M! O \'Bertondino 1 /AJ futina J^attpm o i ^?.y J^ S.vTicptp s \\ o cdU Ipfcp ^^ CaftUcchiv ^ y ---- Piacenza ° Otturticiota Ao^hp yaliano C ƒ• OkauetLf JJalofenM\'0 \' Ireheccp rsb -O J^ecPfv^a. ----Ö J}it(.zaneüi \\ Xiaxatip .MpmeUano o TEE-RITOUIODI P A V I A,X O D I,il^OVARR A, torto:n A^ IALESSAN-DRIA Ibrtoni R L H - O Jfya^xanti^^ S- . Gtuhanp Ca0cttai \'Bprjo .Tatcpnj: ^ O _ . ___________ , ^ Y Searpxanp M-Uta. dj. ]ipccad4rriO Ji.iua.tta. ApliaiiP ^ Sote.rio Qrauetipftpp MettpL Cmiu\'.ntp dct Jfo/cp SA^ &quot; \'I\'r^nara,nctprta. ^, ipzzpia o J^izsc d / Cf p«^ o Sork Se.zi -l-\'r^nanp ^ BprphcltoO inota. et altri vicinidello Sta±o di Incifi m Setza GrandonnO f&quot; ÄrgiialaJ^/^ _ Ca0ini •Tptrz hörtano \'-^-&quot;isan Anna, di^/y^^.^ | Ji^pr^ ano Gaui Mil - \'^önta.nih . T O. Rü:a.tlomn Canlu O &quot;v- Xincelb! O ,\'i.Oro I O C.VJd^OrtZ ^rhia-na. C.Tuinp o ..^flonteca. &quot;Sircu y - XÄ rt\'edo\' t 3 3 __ \\ St^r lia. ItaUche Scala^ ii ncn>e mi^ Ö\'olta^ii MeridieT™^^ 20\\ 28



? M A E dinarie en extraordinarie: yder heeft eenen Pre-ßdenty en fes Ontfangers, drie geefteÜjcke, endrie andere j fes Fiskaels, drie geefirelijcke, endrie die Procureurs geweeft zijn. Deordinariekamer draeght gewoonelijcke Ibrge voor \'t inko-men en uytgeven van den Staet j de extraordina-rie heeft de lèlve macht wel, maer verfchilt al-leen van d\'ander, datfyop de confifcatien let 5en alle extraordinarie dingen belbrght. De Gouverneur heeft eenen fècreten Raed, inden wekken zijn de overfte van de ruy terye, degroote Cancelier, de Prefident oft Magiftraetvan de extraordinarie kamer, de Trefbrier en deCollaterael generael. Daer zijn oock eenige an-dere, die door haer verdienften van den Koningvan Spanjen verkrijgen in defen Raedt te mogenkomen ; dat haer nochtans niet als met grootbedencken toegelaten wert. In defen Raedt wor-den alle de faken van Staet verhandelt, behal-ven die \'t Senaet oft de twee kamers aengaen , dewelcke dickmaels door appel , oft door bevelvan \'t hof van Spanjen alhier mede verricht wor-den: in welcke gelegentheyt de geeftelijke Raets-heeren alleen hare ftem daer hebben. De Koning van Spanjen heeft in defen Staetverfcheyde Leenheeren; als den Marquis Tri-vulci, den Graef Borromeo , den Marquis vanMarignan van \'t huys van Medicis , den Marquisvan Caravaggio van \'t huys van Sforce, die denStaet van Müanen, als voren gefeght is, befetenhebben, den Graef Vilconti, en eenige andere. Fberf 5 van de Graven van Angeria , die haerVilconti, oft Marckgraven deden noemen, alsverminderende hun Tytel, toen fy verjaeght envervolght wierden door den Keyfer FrederickBarbaroffa, leefde in \'t jaer i iio met fijn vrouwBerte, by de welcke hy Othon hadde, naderhantAertzbiffchop van Milanen, lacob, anders An-driot, Ubert, en lafper. lacoby de man van Anaftafia van Pirovano, ge-nereerde Teobald, en leefde ontrent het jaer12yo: dan Odof^ fijn broeder, zijnde gewordenAertzbiffchop van Milanen in het jaer izóz,maeckte zijn huys fterck met Napo Turrian tedooden, die fich Heer van Milanen noemde in \'tjaer 1277 ihyverjoegh fijnen foon Caffonmedemet al de Turrianen,waer door hy de heerfchap-pye behield tot in \'t jaer 1284, die hy aen Mat-thias fijnen neef overgaf,en ffierfin \'t jaer 1295. Matthias, door fijn dapperheyt de Groote ge-noemt , was fbon van Teobald, fbon van lacob,broeder van den Aertzbiffchop Othon ,• hy wasftadthouder des Keyfers gemaeckt over Milanenen heel Lombardyen door den Keyfèr Arnoldusin \'t jaer 1294 • won Como, en Novara, en wasHeer van Milanen, Cremona, Bergamo, Lodi,Pavien , Plaifancen, Novare, Vercel, Acqui,Alexandrie en Tor tone: fijn kinderen

waren Ga-leas die hem fuccedeerde, lan Aertzbiffchop vanMilanen , Luchin die oock Prins van Milanengeweeft is, Marcus die fbnder kinderen fturfjSteven die niet regeerde, dan won by Valentina,docker van Barnabas Doria, Matthijs, Barna-bas en Galeas de Tweede , Heeren van defenStaet, etZacherine huysvrouw van den Tiranvan Como, hy fturf in\'t jaer 1322. fi ? !! ^^^ ^ .: ? r ? \' -M . ?? i.?1.1 ? \' -?;i ^ - il I . f! >!-r i - . S SecretenRaedt, ÎAtntn, [ ? \'k Jlfkomße^an deHeere» enHertoge» I Î 1 i ir T VAN Galeas, zijn foon, tweede Prins van Milanen,trouwde Beatrix d\'Eft , dochter van Azzon,Marquis van Ferrare , by de welcke hy Azzon hadde die hem in de regeringe fuccedeerde, en Richarde, vrouwe van Thomas , Marqüis vanSaluffen, en moeder van Frederick ; hy overleedin\'t jaer 1328. Az^on fijn foon trouwde Catharina, dochtervan Louys Graef van Savoyen, daer hy geen kin-deren by hadde, en fturf in \'t jaer 1335?, oudt31jaren. Luchin fijn oom , broeder van Galeas den Eer-ften,was na hem Heer van Milanen, en regeèrdöden Staet met den Aertzbiffchop lan fijn broe-der j hadde onder hem Milanen , Breffe, Cre-mone , Plaifance , Parma, Lodi, Aft, Alexan-drie, Albe, Vercel, Novare, Bobbio , Bergamo,en Crema : hy trouwde Ifabella de Fiefctd vanGenoua, een onkuyffche vrouwe, die hem ver--gaf in \'t jaer 1349 > hebbende by hem , oft eenander, eenen fbon genoemt Luchin Novello,dieover Milanen niet geregeert heeft. lan Aertzbiffchop van Milanen, fuccedeerdefijnen broeder , en was den vijfden Prins vanMilanen en alle de andere plaetfen, naelatendètwee baftaerden, lan d\'Oleggio , en Lenaerd ,overleed in \'t jaer 13 H > deelende den Staet aenfijn neven Matthijs, Barnabas, en Galeas, fonenvan fijn broeder Steven: aen Matthijs, Bolo^nien , Lodi, Plaifance, Lugo, Mafte , Bobbio ,Pontremoli, en Burgo de Sint Domin ; aen Bar-nabas , Crem.onen , Sancino, Bergamo , Breffe,la val Camonica, Luni, de kuft van Lago di Gar-da , Rivolte, Carazzo , en Ponte de Vavaro ; enaen Galeas Como, Novare , Vercel, Aft , Albe,Alexandrie, Tortone,Caftel Nuova,Baflignana,Vigevano, Ponte del Tefin, Sint Angel, MonteBuono, en Mairano ,• wilde dat fy alle drie overMilanen fouden heerichen, dies fy te famen ee-nen Podefta kofèn om de juftitie te doen, en deftadt te regeeren. Matthijs,, fbon van\'Steven , trouwde ZilioleGonzague, dochter van Philipin, het geen kin-deren na, en overleedin\'t jaer 13 5(5, fbo dat fijntwee broeders fijn Heerlijckheden deelden. Galeas de Typeede, broeder van Matthijs, befatden Staet van Milanen met fijnen broeder, trou-de Blanche,dochter van den Graef Amedeus vanSavoyen , wan by haer lan Galeas, en

Violante,en fturf in\'t jaer 1378. Barnabas, broeder van Galeas, befittende Mi-lanen met fijnen broeder, hadde by Regina dela Scale , Marcus, die voor fijn vader ftierf,Louys, Karei, en Rodolf, die gevangen geno-men wierden met hun vader door Tan Galeas,en daer nae vergeven : Maftin was de man vanPolixene de la Scale, en vader van Barnabas deTweede : Verde, vrouwe van Leopoldus Her^togh van Ooftenrijck, hebbende hondert duy-.fent goutguldens ten houwelijk; Thaddee,vrou-we van Steven Hertogh van Bey eren ; Valentinevrouwe van Peeter Koning van Cypers -, Agneetvrouw van François dé GonfaguePrins van Man-toua ; Catharina, vrouwe van lan Galeas Marck-graef, fy wierd verworght door bevel van haerkinderen^Antonette vrouw van Coenraed Grave van



? M I L A N E N. 4P van Wirtembergîi j Lnce vrouw van Edmont, Hertogh van Orleans, als föne van Valentine,broeder van Hendrick Koning van Engelandt; dochter van lan Galeas Grave van Vértü , enMagdalena vrouw van Frederick Hertogh van Hertogh van Milanen. Hy hadde by fijn vrouwe\' BeyerenjAnglefiegetroüwt aen Frederick Grave Blanche Marie , Galeas , die hem fuccedeerde,van Wirtemberg j en Elizabeth vrouwe van Er- Louys,den Cardinael Afcanio,Odavian die jongneft,Hertogh van Beyeren j daér na wierd hy ge- fturf, Hippolyte vrouw van Alfonfe Hertogh vanvangen door fijnen neve lan Galeas, Grave van Calabrien , en Elizabeth vrouwe van Willem,Vertu in\'t jaer 13B5, tn fturf den 18 Auguftus Marquis van Montferrat : hy oveiieedt in hetdes felven jaers op\'t kafteel van Trezzo. jaer van Galeas de Tweede, futcc- Galeas Marie fijn Ibne , vijfden Hertogh Vanderende in de Heerlijckheden van fijnen vader, Milanen , trouwde Bonne , dochter van Louysnam fijn oom gevangen en fijn landt na fich, en Hertogh van Savoyen, by de welcke hy haddewierd door den KeyferWenceftaus in\'t jaer 13 95 lan Galeas, die hem friccedeerde,Blanche Marie,Bmogh Dan Milanen gemaeckt,en daer na in \'t jaer eerfte vrouwe van Philibert Hertogh van Savo-Î 397 Grave van Pavien, Angiera en alle het lant yen , en daer na van den Keyfer Maximiliaenj engelegen aen \'t Lago Major. Hy trouwde Eliza- Anna Maria, vrouwe van Alfonfus Hertogh vanbeth dochter van lan Koning van Vranckrijck, Ferrare,foon van Hercules. Hy wierd in de Miffeen fufter van Karei de Vijfde j en daer na Cathe- in de kercke van S. Steven in \'t jaer 1470, om fijnrine Vifconti, daer by had hy lan Marie, en Phi- onkuysheyt, vermoort. lips Marie, die beyde na hem Hertogen geweeft lan Galeas fijn foon , fèfte Hertogh van Mila-zijn j en Valentine getrouwt in \'t jaer 13 87 aen nen, trouwde Ifabella dochter van Alfonfus Ko-Louys Hertogh van Orleans , broeder van Karei ning van Napels, by de welcke hy François had-Koning van Vranckrijck ^ hy overleedt in het de, die in Vranckrijck gebracht zijnde fturf, enjaer 1402. Bonne. Hy wierd vergeven in\'t jaer 1494. lan Marie, fijn foon, tweeden Hertogh van Mi- Louys Sforza fijn oom , genoemt IIMora, dielanen, onder welcken byna de heele Staet rebel- hem hadde doen vergeven , wierd in \'t Hertogh-ieerde, trouwde Antonette Malatefté, en werdt dom geftelt door den Keyfer Maximiliaen, enom fijn wreetheyt gedoodt in de kerck van Sint trouwde Beatrix dochter van Hercules HertoghGotard, foo hy de Mis hoorde in \'t jaer 1412. van Ferrare , moeder van Maximiliaen en Fran-Philippe Marie, fijn broeder,

fuccedeerde hem, çois Sforza. Hy wierd ontbloot van fijn gantfcheen was de derde Hertogh van Milanen, trouwde Staet door Louys den Twaelfden, Koning vaneerft Beatrix,dochter van den Graef van Tende, Vranckrijck, waer hy oock, gevangen zijnde inen daer nae Maria, dochter van Amedeus Her- \'tjaer ijoö, fturf in\'t jaer ijo8.togh van Savoyen , daer hy geen kinderen by Maximiliaen fijn foon werdt daer na oock bele-hadde ,• maer hy wan alleen by een moye byflaep gert in \'t kafteel van Milanen door den KoningBlanche Maria, vrouwe van François Sforza, die. François den Eerften in \'t jaer i ji j, die , fichmet gewelt Hertogh van Milanen wierd. Hy wan overgevende, in Vranckrijck gebracht wierd, enbynadenheelen Staet van fijn vader in Lombar- fturf daer in\'t jaer 1530. ~ dyen, en fturfin \'t jaer 1447. François fijn broeder werdt daer nae weder in François Sforza, baftaert-foon van Mutio de Co- den Staet fijns vaders geftelt door Keyfèr Kareitignola, eenvan de vermaertfte Kapiteynen van deVijfde,en fturffonder kinderen in\'t jaer 1535:£ijn tijdt, was eerft Kapiteyn gekofèn van die foo dat Keyfèr Karei de Vijfde meeftervandenvan Milanen, en daer tiae, door de goede gene- Staet van Milanen bleef, die de Koningen vangentheyt des volcks,tot Hertogh geftelt in \'t jaer Spanjen federtWtijts befeten hebben,145 O, niet tegenftaende de pretenfien van Karei Italien,
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? \\ HÈRTOGHDOM O U A A Ahtoua is ten deel gè- befloten quartier hebben. In de Domkerck,daer legen in Lombardyen van het welffel heel verguit eh gewaterverft is, over defe zijde van de bewaertmen het lichaemvan S. Anfelmus BiA riviere de Po, ten deele fchop van Luca; en \'t bloet van onfen Salighma- over de ander zijde van ker in S. Andries kerck, daer men feght dat het de felve rivier, \'t leght lichaem van S. Longin begraven leght, die men in \'t noorden by \'t Ve- gelooft de droppelen aldaer gebracht te hebben,ronois , dat onder de Het paleys van den Hertogh is het rijckfte en nte^jm^ Venctianen is, daer het meeft met huysraet voorfien van al die in Italien oock in\'t ooften aen zijn, gerioeghfaem Om vijf Koningen te logee- Cmm» MantciM. paelt, als mede aen Ferraren, dat onder den ren met haer huysgefinnen: \'t leght aen d\'eenPaus is i aen\'t weften heeft het\'t Breffan, oock zijde op\'t meer, en op d\'ander het het op deonder de Venetianen , en \'t Cremonois zijnde ftadt,en het oud kafteel, dat met water omringt,een deel van den Staet van Milanen, en in \'t zuy- en nu aen \'t paleys gehecht, en, na \'t gemeenden leggen de Hertoghdommen Van Modena, geloof, voor Romen gebouwt is.en Mirandola, en het Prinsdom van Correggio. D\'andere voornaemfte paleyfen en lufthuyfenDan boven defe aenpalende landen heeft het van den Hertogh buyten Mantoua, zijnde Té,voor gebuuren eenige leen-heerlij ckheden van buyten de poort die menPifterla oft deTé noemt:den Keyfer van \'t huys van Gonfagues,als Sabio- Mamirol, la Fayoritefioito en Virgillana. Het pa-nete, Guaftalle, S.Martin, en Bozzolo, Nuvolare leys van de Té is hondert palfen buyten de ftadtsen Caftiglion dalle Stivere. poorte, tuffchen de dijcken van \'t meer met feer Sijne lengte genomen van Viadané, by Cre- ^Ichoone hoven, daer in veel groote Oranje enmonois, tot aen\'t landt van Veronen, is feven- Citroenboomén ftaeti , een kaetsbaen op detigh mijlen, en de meefte breette van \'t ooften Franfche manier gemaeckt, en\'een fale daer intot in\'t weften veertigh. de Reufen, die den Hemel beklimmen, vertoont Daer is in dit landt geen andere ftadt als Man- ftaen. Marmirol is ontrent twee mijlen van Man-toua , die haren naem met dien van \'t landt ge- toua, by een dorp van den felven naem is eenmeen heeft, zijnde het felve oock Mantouati koftelijkpaleysnaer\'twelckmehgaetdooreenengenoemt. Defe ftadt door d\'oude Manttia ge- wegh over weerzijden met boomen op een linienoemt, en door d\'Italianen Mantoua, is gelegen geplant: \'t heeft 280 kamers, met uytnemendétülïchen de vuyle wateren van een miCer dat de Ichilderyen , en veel

gout 5 zijnde alles fbo welrivier de Mince maeckt, die, komende van het geftelt, dat wat grooten Prins dat het zy, na demeer de Garde, door de ftadt paffeert, en daer tyden des jaers , daer wel gélogeert kan werden,na in de riviere de Po vloeyt. Defè wateren,heb- \'t Heeft fèer fchoone hoven, met verfcheydenbende in haren omloop twintigh rnijlen, maken vruchtboomen, en verfcheyden konftige en feerdefè ftadt wonderlijck fterck, met de bolwerc- aengename waterwercken.ken die haer befchermen. Daer is onder ander Het nieuw gebouw, la Fat)orite genoemt, heefteen brugge van gehouwen fteen meer als een ontrent hondert fchoone kamers, en leght aenhalf mijl lang , onderfteunt met verfcheyde den oever van \'t meer: \'t is uytnemende kofte-fchoone pylaren: om in de ftadt te komen gaet lijck , dan noch niet volbouwt 5 doch als het namen op dijcken met veel bruggen aen weder zy- \'t voornemen gedaen lal zijn , gelooft men datden daer de wateren onder deur loopen, komen- het wel 500 duyfent kroonen koften fal.de d\'een in d\'ander. Op\'t felve water zijn vele Te Goiro, een ftercke ftadt met bolwerckenkoren- en zijde-meulens, dan byfonder die men op de manier van trecktahgen gemaeckt, gele-de twaelf Apoftelen noemt, daer van den Her- gen op den kant van de riviere de Mince , heefttogh groot inkomen treckt. Men fiet daer oock den Hertogh een fchoon paleys oft kafteel metin\'\'t water,dat door de ftadt palfeert,in een huys veel huysraet en koftelijcke fchilderyen, ondei:drie zijde-meulens,die een man alleen kan waer- de welcke de conterfey tièls van de Heeren vannemen , alfoo het water de zijde doet fpinneri, Mantoua zijn, en de ftagen, die om \'t felve Her-fcheyden , dobbeleren, en drayen: foo dat de toghdom te verkrijgen, gefchiet zijn. Boven alman alleenlijck de lege plaetfen vült,\'t gebroken is feer aengenaem om fien het groote Parck,daerknoopt, en in ftaet ftelt om die te gebruycken. in veel herten en hinden zijn, en \'t pleyn dat volDe ftraten van defe ftadt zijn feer breet, recht hafèn is. en fuyver , fbo dat\'er weynigh aengenamer Fir^ito^ is een fchoon huys van den Prins metplaetfen in Italien zijn. \'t Heeft ontrent vier mij- een weyde voor meer als hondert koeyen , enlen omgaens, acht poorten, achtien prochien, veel fchapen, \'t is nae Virgilius genoemt, wiensveertigh fbo mans als vrouwen kloofters, en on- geboorteplaets voortijdts Andes géüoemt, nutrent vijftigh duyfen^t zielen, onder de welcke Pg^/^/^, oft Pi^^o/^, dat maer een dorp is, geheetenvier oft vijfduyfènt loden zijn,die inde ftadt een wordt. Italien, , ? &quot; \' Y \' I
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? •À. N Als men bayten Mantoua komt, vint men eendiepe en breede graft van ontrent 30 mijlen, be-fluy tend€ een deel van \'t Hertoghdom, dat ge-noemt is Serraglio , oft befluyt, in eenen drie-hoeck,begonnen temaken door die vanMantouatot verfefcringe van hare ftadt in\'t jaer iiii)envoleyndin\'tfaer 1249. De voornaemfte plaetfen van dit Hertoghdom,behalven Mantoua en Goito , zijn de ftadt Via-dana, by Cafal Maggior van \'t Cremonois, en dePo. Eor^öforte op de felve riviere, daer van meneertijdts het canael konde ftuyten met een yfe-ren keten , die ftreckte van dees plaets tot hettegen-overgelegen fort op d\'ander zijde : Reyer^en Oßia , anders Ofliglia oft Oßegia genoemt, ge-legen over weer zijden van de Po , bynae rechttegen over den anderen ; Sermido, oft Sermito, inde reyfe van Antoninus Semin geheeten, en C^-fleldöjolo : en by den oever van de Oglio Canedooft Camto, by \'t Cremonois ^ en Marcaria, en nietverre van daer Redoldefco oft Rodondefco, vermaertdoor haren koophandel, lakenen en fayen j Ma-riand: Gon-^aga^ daer van de Heeren van Mantouaharen naem voeren ^Goipermleen befloten en ge-fterckte plaets, gelegen daer de Mince in de Povloeyt. Medoli by la Volta y en Cauriana by \'t Bref-fan, cn \'t Veronois , Luz^ara by de riviere deCroftolo , en niet verre van daer Su^ara, Cerez^ara,Solferino, Ga^oldo, dicht by Mantoua, als oock Ca-flion, oft Cafliglion Mantoua j en eenige andere. \'t Mantouan is een vochtigh landt, en koren-rijck , lbo dat een goet gewas het landt vijfjarenkan /pyfèn, en fbude noch vruchtbaerder zijnfbnder de overvloeyinge van de Po : \'t heeft veelwijn, dan onrijp en onaengenaem. \'t Is overvloe-digh in groot en kleyn vee, en \'t meer in viffchen,als fnoecken, karpers, ftéur, en andere. Die van Mantoua zijn door eenige niet fèergeeftigh geacht,maer zijn nochtans tot deftudie\' iilfoo bequaem als tot de wapenen, en koophan-del , zijnde voor kloecke krijghslieden gehou-den. Sy zijn beter te paert als te voet: fy willenge-eert zijn: en zijn geeftigh genoegh om degoede gratie van de vrouwen te winnen.kijckdom. De rijckdom van de inwoonderen van \'t landtbeftaet in koren , erten , boonen , vlas , en dier-gelijcke dingen , die tot Venetien gebracht wer-den : de fijne lakenen van Mantoua worden veelnaer Conftantinopelen gefonden ; fy fèndengroote menighte van zijde die aldaer gemaecktwert, als oock zijde kouffens, met fèer veel tapy-ten, en verfcheyden aengename ftoffen , halfzijde en halfpren, naer Milanen. De Prins Heeft fijn Gouverneurs in de voor-naemfte plaetfèn van\'t landt: en om de juftitiete vorderen, is binnen

Mantoua een Rechts-ge^ M &quot; i I ?> ! I ? k H ? i|H -i ^ i! ! I \'Anätvefieden enplaetfin. fi ^^ • ! i:! Hoedanigheji. \'i - \'ï ? ;? Manieren, Kegeringe* T O . tï À. leerde, votrehdè den tytel Van ÏPodefla, die ovècwat faeck het zy, oordeelt, doch niet min als vantien kroonen,alfbo defe mindere faken voor denRechter van \'t Paradijs komen , dat oock eenRechtsgeleerde is. De Hertogh is overfte Van de ordre van dèRiddeisvan\'t bloet Chrifli, ingeftelt in\'t jaer1608, door den Hertogh Vincent, toen fij neûfbon en nafaet François met de Princes Margrie-ca van Savoyen trouwde. De Staet van den Hertogh van Mantoua fbude Wtfeer machtigh zijn , indien die niet gedeelt ge-weeft waer, Voornaemlijck door Lodewijck, detweede Marquis Van Mantoua, foo dat nu deHertoghdommen van Guaftalle, en Sabionete,het Prinfdom van Bozzolo, het Graeffchap vanNuvolare, en het Marquifaetfchap van Cafti-glion, en de heerlijckheyt van Solfarino daer vanontleet zijnde, \'t fèlve feer verfwackt hebben. \'t Hertoghdom van Sabioneta, oft Sabioneda, Sabmets.is gelegen op dé grenfèn van \'t Cremonois,Man^touan , en \'t Parmefan, begrijpende met fevendorpen , een goede ftadt van den felven naemmet haer kafteel en fterckte, daer den Herroghvan dit landt gewoonelijck groot garnifoen inhoudt. Het Prinfdom van Guaftalla is gelegen op de Gmpïia,grenfen van den Staet van den Hertogh van Mo- ,dena, en \'t xMantouan. Dit landt is maer een mijllanck, hebbende in\'t Mantouan geen ander ftadtals Guaftalle , leggende ontrent twee mijlen vande Po. De Prins Scipion de Gonzague, fbne van Fer-rand de Gonzague , Heere van Bozolo , heeftmaer de ftadt van Bozolo, met een kleyn fortmet drie bolwercken , en fes bygelegene kaftee-len oft dorpen. De riviere d\'Oglio paffeert eenmijl van de voornaemfte plaets. Het landt is viermijlen lanck, en ten hooghften twee breet. Hetheeft\'t kafteel en goet dorp van S. Martin, Voe-renile den tytel van Graeffchap, aen een van fijrieynden betaelt men tol van alles dat men nieuwsdraeght, als oock tot Bozoli. De Prins doet allefborten van geit munten gelijck d\'andere mede. De Grave Camillo de Gonzague is Héere van NuvoUra,Nuvolarâ, een genoeghfaem bewoonde ftadt. De Marquis de Cafliglion dalle Stivere heeft Cafiigimieen ftercke ftadt, wel bewoont, en met een fèerfterck kafteel ^ aen \'t noorden leght fïjn landt bydat van de Venetianen by Lonado van \'t Bref^fan, en by den Staet van den Hertogh van Man-toua, erkent den Keyfèr alleen, als leenheer,befit oock de ftadt Caftelzifre, byAfolavan\'tBreffan, die hy feer heeft doen verflercken doorverfoeck

van de Spanjaerden. ï-r



? n De Hertoghdommen ODEN E N G G I M A, R E O. E Staet van den Her-togh van Modena lightin \'t noorden aen dievan de Hertogen vanMirandola en Man-toua,en de Princen vanGuaftalle en Nuvolare,van \'t huys van de Gon-zagues: aen \'t ooftenheeft het Bolonien enFerraren, \'t landt van den Paus, begrepen in Ro-manien : in \'t zuyden den Staet van den grootenHertogh van Tofcanen en de Republijcken vanLuca en Genoua, en in \'t weften \'t landt van denHertogh van Parma,boven dat aen \'t ooften,we-ften,en zuyden beftuyt het\'t Prinsdom van Cor-reggio : en aen \'t noorden,ooften^ en zuyden hetkleyne landt van de Graven vanRoly, depende-rende van den Keyfer. In de lengte genomen van de riviere de Po totaen die van Lune , op de frontieren van Tofca-nen , begrijpt het meer als acht mijlen, en fijnebreedte veertigh, genomen van \'t weften nae\'tooften , dat is te verftaen van\'t Parmefan totRomanien. Dit landt omhelft de Hertoghdommen vanlanden daer Modeüa cn Reggio , het Prinsdom van Carpi,l^en,^ Cï^ Frignan, al gelegen in Lombardyen over deeszijde de Po, met het meefte deel van Carfagna-ne onder Tofcanen, daer van Luca en de groote Hertogh het overigh befitten. Modena. \'t Heeft maer twee Biffchoppelijcke fteden,ModenaewRcggio. Modena door d\'oudefchrijversMutina genoemt, is de hooftftadt van den Staet,en de gewoonlijcke woonplaets en hof van denPrins, \'t light tuffchen de rivieren dc Secchia ende Panara, op den wegh Emilia, twintigh mijlenvan\'tgeberghte: \'tis omringt met muuren engrachten met water , gefterckt met bolwerckenop d\'oude manier j gebout met eenige galeryenvoor de huyfen , onder de welcke men gaet: isbewoont van meer als vijfendertigh duyTènt zie-len , daer onder zijn de doorluchtige geflachrenvan de Rangons en Bofchetti, en van verfchey-den Graven en Marquifen , die volkomen heer-fchappye hebben over eenige plaetfen. Maerde ftadt heeft fmalle ftraten. Defe ftadt heeft onder haer, foo in\'t plattelandt als in\'t geberghte,ontrent vijftigh foo fte-den als dorpen, mtt haer kafteelen, daer vaneenige aenfienlijck zijn , als Saftollo, een fterckeplaets , niet eenen Gouverneur en garnifoen,• thien mijlen van Modena. Carpi dat den tytelvan Prinsdom voert, voortijts een Graeffchap, iseen groote en ftercke ftadt , en oudt, omringt Italien^ Faltn. Gmtte, Steden en met muuren en grachten met water, heeft eenenGouverneur en garnifoen, liggende met het lantdat daer van dependeert, by dat van den Prinsvan Correggio, van de Graven van RoU, Leen-heeren van den Keyfer , Mantoua en den Her-togh van Mirandola: het Marquifaetfchap vanScandiano , met verfcheyden

plaetfen die daeronder behooren: Finael is een feer groot dorp,daer groote koophandel is,4an Hght open, vijf-entwintigh mijlen van Modena,op het groot ka-nael dat daer midden door paffeert en in de Povloeyt: het Marquifaetfchap van Vignola,aen\'thuys van Boncompagnp,onderfaet van den Her-togh van Modena; \'t is een groote ftadt, ftercken wel bewoont: de ftadt Gaya, voerende dentijtel van een Marquifaetfchap, met verfcheydenplaetfen daer aen behoorende, op de frontierenvan Bolonien^ de ftadt van Spilimbergo, die ookden tytel van een Marquifaetfchap voert, toebe-hoorende de heeren Rangons, onderfaten vanden Hertogh, die op de riviere Panara oock be-fitten de goede plaetfen Stofione, Bavarino enBonport, liggende op de palen van Ferraren,Bolonien en \'t landt van den Hertogh van Mi-randola. De Hertogh befit oock de ftadt vanNonan-tola , omringt met ftercke muuren en grachtenmet water,liggende op de grenfen van Bolonien,hebbende in haer groote kerck in een kas fevenheylige lichamen. Hy heeft oock S. Felice, eengroote ftadt met een kafteel, hebbende eenenGouverneur : en de ftadt Rubiera , die uytne-mende fterck is, gelegen op de riviere Secchia,met hare bolwercken en goede grachten, zijndeeen van de fleutelen van den Staet,en Ught fevenmij len van Modena. \'t Hertoghdom van Modena begrijpt oockhet landt van Frignano , daer in ontrent vijfen-twintigh plaetfèn zijn, van de welcke eenige aen-fienlijck zijn,liggende byna alle in de bergen, opde frontieren van Bolonien en het landt van dengrooten Hertogh. De voornaemfte plaetfen zijn Seftola , eengroote cn ftercke ftadt, op de grenfen van Bolo-nien en den grooten Hertogh, daer in garnifoenen eenen Gouverneur is: en S. André,oock grooten fterck, op de frontieren van Bolonien. Aengaende Carfagnane begrepen in Tofca^nen , en daer de Prins het befte deel van befit, isontrent vijfentwintigh mijlen lang , en thienbreet. Haer voornaemfte plaets is Caftelnovomet een onwinnelijcke fterckte , aen de welckemen den naem gegeven heeft van Mont-Alfon-fo , daer den Hertogh akijdt groot garnifoenhoudt,light feftigh mijlen van Modena,en op de X frc tron-
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? MODENA en R E G G I O. frontieren van den S taet van Luca: daer is noch ten van vruchten: \'t heeft oock veel Albaenfe Terrazano, een wei-bewoonde plaets en fterck wij nen,even gelijck Reggio, wiens Trebiaenfche met goet garnifoen,op de frontieren van Tofca- wijnen oock feer geacht zijn: \'t heeft yfer-my- nen; S. Donino, oock met garnifoen, op de fron- nen in Carfagnana,en in \'t geberghp veel often, tieren van\'t Lunigiano en den Staet van den koeyen,fèhapen,en verckens,en defe laefte meeft grooten Hertogh: en de Sterckte Verrucola, in\'t landt van Reggio. men fiet daer oock op den bergh Apennin de Die van Modena zijn krijghslieden , manhaf- Zeden. plaetfèn van Metello , Rocca , Vila, Brucoen tigh en getrouw aen hun Prins, van edel gemoet Campogrande, en al dit landt is begrepen in \'t en goet verftant: foo dat hun raedt meeft goede Hertoghdom van Modena. \' uy tkomft heeft,om dat fy feer fcherpfinnigh zijn \'t Hertoghdom van Reggio is genoemt nae en van goeden wil.fijn hooftftadt, voortijts Regium Lepldi geheeten, Defe Prins is Leenheer van den Keyfer , aen Regermge.een groote en ftercke ftadt met een kafteel, be- den welcken hy jaerlijcks tot erkentenifte be-woont met twintigh duyfent zielen , waer onder taelt vier duyfent kroonen. Hy houdt van denverfcheyde doorluchtige huyfen. Daer zijn ver- feiven Modena,Reggio,Carpi,Frignano en Car-icheyden reliquien , onder de welcke zijn de lig- fagnana , en ftaet mede onder de proteétie vanhamen van S. Profper en S. Maximus Biffchop- den Koning van Spanjen , van den welcken hypen,van S Chryfanthus en fijn vrouweDaria,van Penfionaris is; hy draeght het gulden Vlies, enBeata lohanna, en meer andere: \'t heeft fchoo- heeft een compagnie krijghsvoick die in \'t ko-ne en breede ftraten, en de riviere de Tarve paf^ ninckrijck van Napels onderhouden wort,hy be-feert \'er door, \'t light vijfthien mijlen van Mo- fit oock Befello , leenheerlijckheyt van den Her-dena. In dit Hertoghdom, fbo op \'t geberghte togh van Mantoua,aen wien hy alleen tot erken-als vlackte , zijn ontrent fèventigh fteden oft teniffe een paerfporen geeft,dorpen met haer kafteelen : onder de welcke TotSeftola woont eenen Gouverneur van denmen in de vlackte fiet de ftadt van Berfello , ge- Hertogh geftelt over heel Frignano, daer zijnfterckt met torens en bolwercken, met goet gar- oock Gouverneurs in de voornaemfte plaetfen :nifoen en een Gouverneur,met ontrent drie duy- Sy volgen in \'t wyfèn der proceffen het Civilfent zielen bewoont: Caftelnovo, een ander als recht, oft de Keyferlijcke wetten, t\'famen ge-dat van Carfagnane,gelegen in \'t midden van de voeght nochtans met de wetten der plaetfèn.Po, tien mijlen van Bercello: enGualtieri, een De Hertogh houdt gewoonlijck

in fijn hofgroote en fchoone plaets,en wel bewoont, op de drie Rechters,die driejaren in hun ampt blijven,palen van Guaftalla van\'t Mantouan , en feer na voor de welcke de appellatien komen van denby Bercello. heelen Staet, en voor \'t uyterfte appel heeft menDaer is het Marquifae\'tfchap van Carpenete, toevlucht tot den Hertogh : in de voornaemftemede genoemt na fijn voornaemfte plaetfe, ge- fteden zijn Podeftas oft Rechters , en in denoechfaem groot en wel bewoont, hebbende ee- fterckten Gouverneurs en andere officiers: dannige andere onder haer. alle de fententien van bloedt geeft den Hertogh \'t Heeft oock het Graeffchap van Canoffa, en de Rechters van fijn hof ^ zijnde een goede en ftercke ftadt, op de frontie- Het Prinsdom van Correggio , genoemt naer > Frirsdom ren van Parma 5 als oock het Marquiiaetfchap de ftadt, heeft aen \'t ooften , weften, en zuyden van Montechino , genoemt na een groote en den Staet van den Hertogh van Modena, en aen ftercke ftadt: daer is oock Montalto, met ver- \'t noorden dien van Mantoua ^ zijnde maer een icheyden dorpen daer aen behoorende, zijnde feer nauwe engte en niet feer aenfienlijck. De aen de Graven vanRangon enCanofte, op de Prins van dit kleyn landt heeft ontrent veertigh grenfen van Parma : noch is \'er het Marquifaet- duyfent kroonen inkomen. In fijn ftadt is Spaens fchap van S. Marten met eenige plaetfèn daer garnifoen, betaelt door den Koning van Span- onder ftaende, op de grenfen van Parma. jen, onder wiens pro tediehy fich geftelt heeft. De lucht van Reggio is de befte niet geacht, Hy dependeert alleen van den Keyfèr, zijnde ^^^ in\'t geberght vanZibio komt uyt de rots volmachtighHeer in fijn landt, met vermoeden des mters. ecn vochtigheyt, gelijckende olie met water ge- van goudt en filver te munten. Dan om dat\\y mengt, feer bequaem om de wonden te genelen. verre van \'t Keyferrijck gelegen is,erkent hy den « In\'tModenois waft groote menighte koren en Koning van Spanjen , en heeft een compagnie anderegranen, alsoockfoeteen liefïèlijckewij- krijghsvoick, die in\'tkoninckrijck vanNapels nen, voornemelijck Trebiaenfche i en alle foor- onderhouden werdt. i n hii fl-l Ihedamg\'heydt desIftchts en Karen envruchten 0



? R M E N SAN yj P A A> P L A I C E, En Staet van Parma en door den Hertogh Ramüccio, de ftadt fèer aen*Playfance grenft in\'t fienlijckmaeckt. Deftadtheeftontrentvierlta- ooften aen \'t Hartogh- liaenfche mijlen in den omgang,dom van Modena, in De voornaemfte plaetfen van Parma,zijn Bör^o\'t noorden aen \'t Man- 5. Dönim^ daer een groote fterckte van ièven bol-touan, Gremonois en wercken placht te zijn, die den Hartogh vanMilanois in \'t weften Parma dede afwerpen , om d\'onkoften van dcaen een deel van Mila- onderhoudinge der foldaten te vermyden, alsnen , en eenige landen oock om dat het, overrompelt zijnde, hem feervan Genoua: in\'tzuy- fbude konnen befchadigen, alfoo het middenden aen \'t landt van den grooten Hartogh van in fijn landt is ^ foo dat het nu een open dorp is,Tofcanen, de Republijcken van Genoua, en hoewel het federt eenige tijdt tot ecn BifdomLuca, en de Marquis dc Malefpine, de heerlijck- gemaeckt is,en in \'t getal der fteden ge ftelt doorheydt van Pontremoli onder den Koning van den Paus Clement den Achtften.Spanjen, en een deel van den Staet van Milanen. Colorno is een ftadt in \'t noorden van Parma, Coimêi De lengte van defè Staet is ontrent defèven- voortijdts toebehoorende aen de Sant Vitals.tigh mijlen: de meefte breette vijf-en-vijftigh, S. Second is oock een goede ftadt met een kafteelen den omganck ontrent twee hondert. met muuren omringt door de Rofli Horiella, So-^ - In defe Staet zijn drie Biffchoplijcke fteden , ragna, Bujfeto, voortijdts aen de Palaviers, Ber^^eto,als Parma, Plaifance, Borgo S. Donin •, en vijf- Caflelguelfo, Torchiara, Sala, Cortemaggior, MonUlugo^tigh fieden oft groote dorpen. De gemeene Bqfano, en Chiarugolo. woonplaets van den Prins, fijn hof en opperfte D\'ander hooftftadt van ^t Plaifantin isPlaifan- fUtJknct^juftitie is in de hooftftadt Parma, door de oude ce , door d\'oude Schrijvers Placentia genoemt,Schrijvers als oock door d\'Italianen foo ge- en door d\'Italianen Piacen^a, leght by dc Po,noemt,gelegen op de rivier van den feiven naem heeft vijf mijlen omgaens,is gefterkt met breededie daer door paftèert, op de welcke drie brug- grachten, veftenen kleyne bolwercken, befètgen zijn , leght vijf mijlen van de Tar. Deftadt metkareel-fteen, en een kafteel dat fèer fterck isis gefterckt met breede grachten, ftercke bol- met fijn bolwercken, boven het oudt kafteel datwercken,en feer breede veften, en meeft met het fbnder bolwercken is. In dc ftadtis een fchoonekafteel met vijf bolwercken, als van Antwerpen, plaets, daer het paleys van de juftitie is. De Hei-hebbende boven en aen de zijden veel gefchuts togen hebben daer een feer groot en

fchoon pa-*daer van der vijftigh in twee gaelderyen zijn , leys doen bouwen met vier huyfingen, yder metmet al haer gereetfchap. In dit kafteel zijn acht feven verdiepingen. Dc ftraten cn fpcelhuyfenlogien , voor de foldaten en amonitie van oorlo- fijn feer fchoon, het kloofter van S. Auguftijn isge, en voor fes duyfent mannen fwarte wapenen, feer koftelijck Sy is vermaert door hare Uni-fbo geftelt dat yder fich kan wapenen fbnder dat verfiteyt. D\'inwoonders zijn ontrent acht-cn-d\'een d\'ander belette. De grachten zijn over twintighduyfèntzielen,onder de fèlve twee duy-beyde zijden droogh, dan hebben in \'t midden fent geeftelijcke , en dc doorluchtige edele huy«een canael vol water, \'t Is een van de beft ge- fen van de Scoti, Landi, Angufcioli, en Fontane*fterckte plaetfen, in de welcke alle de regelen By Plaifance is dc riviere de Trebia ^ vermaertvan de kunft wel waergenomen zijn. d\'Andere door den ftagh die de Romeynen daer tegen An-aenfienlijckedingen zijn de hoven van den Hei- nibal verloren j cn om dat d\'oude palen daer wa-togh met fonteynen, groote waterwercken, en ren van \'t GalliaTogata aen die zijde, gelijckeen lang padt met vele ryen Oranje-appelboo- aen de riviere Rubricon aen d\'ander zijde. Inmen , die in den winter met een dack overdeckt defe ftadt begon voortijdts de wegh EmiÜa, enzijn, boven dat werdt daer vuur van kolen in ftrcckte fich tot in de ftadt Rimini.verfcheyden plaetfèn gemaeckt: de kamerenen ^ D\'ander voorsaemftc plaetfen vanPlacentin Mrefalen zijn fèerrijckelijck toegemaeckt met veel zijn Jrquato, vermaert om fijn goede wijnen ;marmer, jafpis cn porphyr, en verfcheyden feer Valditaro, Zizj, oft Zi%e, Compiano-, Ponteftura, S, Ste^konftige fchilderyen. De Domkercke is fchoon fano, by den berg Apennin, als oock S. Giouanni^^en rijckelijck gebouwt, en de Capucynen kerck en CafletS. Giouanni by dc Po, cn \'t landt van Mi-is verkiert met het graf van AlexanderFarnefius lanen. Hertogh van Parma, een van de grootfte Capi- De lucht van Parma is foo fbet, cn gefont j medoHi^:^teynen van die tijdt, cn van Maria van Portu- dat ten tijde van den Keyfer Vefpafiaen daer lare rael fijn gemalin. In defè ftadt zijnontrent de tweemans waren yder 123 jaren oudt. De lucht 2Z000 menfchen, en verfcheyden doorluchtige van Plaifance is oock niet min getempert. Daer frellachten , boven dat hare Univerfiteyt met zijn veel rivieren en oorfprongen van levende Leeraers in alle wetenfchappen,gefondeert wateren, die haer velden bevochtigen, boven Italien, &quot; ^ eenigs Groene. Steden, VarfKA.
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? ÜIBj ? PARMA E N P L A I S A N C E. eenige wateren bequaem om verfcheyden fieck- de Spanjaerts feggen, dat Plailance een deel vanten tc genefen , voornamelijck onder Parma, den Staet van Milanen is: en foo het geflacht\'tLandt van beyde landen is feer vruchtbaer , vandeFarnefenquamt\'ontbreken, de Paus, envoottbrengende groote menighte koren en an- de Koning van Spanjen als Hertogh van Mila-dere granen , foete en aengename wijnen, foo nen, fouden daer over tweedrachtigh werden switte als roode : olie , en alle fborten van vruch- en hoewel defè Prins leenheer is van den Paus ,ten: en befonderlijck veel kaftanien , en veel foo heeft hy nochtans volkomen heerlchappyegroote viffchen die fyTruten noemen. in fijn Staet, gelijck oock verfcheyden andere In Plaifance zijn oock yfer-mynen , en federt, Princen, leenheeren van den Paus oft Keyfer ,eenige jaren heeft defen Hertogh in de Alpen vermogen gout en filver-geldt te doen munten:by de bergen van Genoua eenige koper- en yfer- hy is Erf-ftandaert-drager van de Kercke.mynen gevonden, als mede eenige van filver. In De Hertogh heeft fijnen Raedt van Staet en Rade»,enPlaifance zijn oock putten van fout water, daer van oorlogh,enRechters van \'t hof,die de Civileuyt fy wonder wit fbut fieden. en Criminele faken afdoen,behoudende aen fijn De fchoone velden, en vette Weyden foo van fèlven de macht te ftraffen oft genade te doenParma als Plaifance , voeden een ongelooffe- nae fijnen wil. Hy houd in al fijn plaetfen eenenlijcke menighte koeyen, daer van fbo veel melck Podefta , die hy kieft , als oock de cafteleynen ,komt dat d\'inwoonders daer groote menighte capiteynen, en alle officiers van yder plaets: engoeden kaes van maken , die in ïtalien groote- de Gouverneurs, die binnen Parma gebieden inlijcks geacht werdt, als oock dien van Plaifance, fijn afwefen ^ maer als de Hertogh daer felfs isdie fomtijdts twee en een half voeten in de dia- doen fy na fijn bevel. metergroot zijn, wegende tot twee hondert van In\'t oordeelen volgen fy de Civile wetten, wette»*hare gemeene ponden. Daer zijn oock veel fcha- hebbende nochtans opficht op de ordonnantiënpen, geyten, verekens,en gevogelt. Daer is oock der plaetfen , en wetten die fy mimidpaks noe-ièer veel wild venefben.\' men. De erffenis van Staten komt aen d\'eerftge- De Univerfiteyten van Parma en Plaifance, boren, dan\'tander wordt gelijckelijck gedeelt.genietende vele vryheden en hebbende veel ftu- Niet tegenftaende verfcheyden confifcatien Letnhee-Za7Xfon- denten, geven d\'inwoonderen van defe fteden van de leenheerlijckheden gedaen door de

Her-dere ferfoo- aenmerckcHjcke profijten: als oock de marckten togen onder verfcheyden deckmantels, op datvan Plaifance, daer vlas, koren, boonen, crten , fy wat meer macht fouden hebben, en hun na-en diergelijcke gewas , cn fchoone kafen aen de buuren niet onderworpen zijn met hun fterckevreemde, en fonderlinge aen die van Venetien, plaetfèn, door de welcke de vyandt een ingangverkoft worden, die &quot;er groote menighte naer foude hebben , foo hebben fy nochtans eenio&quot;eConftantinopolen fcnden , meeft om aen de Vi- leenheeren , die niet gehouden zijn iet te beta-fiers en Baffas te fchencken, als oock aen den len, dan alleen in gelegenthey t hun ten dienft tegrooten Turck , om datfe die daer feer achten, ftaen : als de Grave van S.Second van\'t huys vanSy verkoopen oock aen de vreemde veel offen , de Rofïi, Heer van S. Second, Berzet, Fornovokalveren , fchapen, verekens, en gevogelt, daer Roccalanzon, en andere plaetfen van den Staetfy een deel van Genoua, een deel van Toskanen, van Parma, als oock in den Staet van Milanen,den Staet van Venetien, en andere nabuurigc gaende vijf-en-twintigh mijlen op fijn eygealanden mede verfien. Daer worden oock veel landt,daer vanhyjaerlijcksfeftighduyfentkroo-zijde kouffens gemaeckt, die tot Venetien, Ge- nen inkomen ontfangt.De Marquis van Rangon,noua, Modena, den Staet des Paus, en andere de Grave Sint Vital heer van Fontanellato: denplaetfen gevoert werden; als oock vellen, wolle Marquis van Soragna van \'t huys van Lupi: denen vet, dan bekomen befbnderlijck veel geldt Grave van Montefèlli: de Cardinael Sforza: devan de mufcaet wijn, Vernazzes, Trebians, en Grave van Seffa van \'t huys van de Terzi, en deandere die feer lieffelijck zijn , die fy tendeele Marquis Pepoli. naer Romen, Genoua,Venetien en andere plaet- De Reguliere Canonicken van S. Auguftijnfen fenden. van Plaifance hebben oock de Heerlijckheyt van Regerirtge. Defen Prins ftaet onderden Paus, aen den Cade, waerdachtduyfentducatenjaerlijcksin-wekken hy jaerlijcks betaelt tien duyfènt kroo- komen, daer van fy middelbaer en leege juftitie ^nen tot erkenteniffe , federt dat den Paus Paulus hebben, maer de hooge nietj fy befitten oock deden Derden Peeter Lodewijck Farnefe in \'t Her- heerlijckheyt vanBerdenegio, en hebben daertoghdom van Parma en Plaifance ftelde. Dan juftitie. \'j^clers ,granen enwuchten. Mynen ree. Rijcldont\'men desUndts, en : : >3 ?\'1 i: i; i ii-\'i I if. I i .\' I;; ï : V n 4 - ? l i! \'il m ï- i\'ill / pï



? De Republijck van V E N E T I N ITALIEN. I E N Haer voornaemfte lacken in ïtalien zijn ïfeo,Idro, en de Garde, gelegen in Bergamafcy Breßan,en Veronoisy e n Anguillare, gelegen in Padouan. Enhaer voornaemfte rivieren in Italien zijn d\'OgliOy Rivieren.Mela, Nayilio, Adige, Bacchigliom, Brenta, la PiaVe ,Liipen^ay TagliamentOj en Li/on^. Behalven het inkomen van de tollen en accij-fèn, foo is \'er noch de fchat oft fchatkamer vanSint Marcojdie van wegen haer groote rijckdom ^vckéom*en fbrghvuldige beftieringe niet uytgeput kanworden, als zijnde gegouverneert door fiilckeluyden, wiens welvaren t\'eenemael beftaet in debehoudinge des felven. Soo dat eenAmbaffadeurmet recht gefeyt heeft, aen een feker Prins, datS. Marco nimmermeer gebrek foude hebben vanSequinsy niet meer als Vranckrijck van foldaten. De rijckdommen van de particulieren van Ve^netien zijn bykans als onwaerdeerlijck,als zijndeverfamelt in dele ftadt langer als voor 1200 ja-ren , die nimmermeer berooft ofte geplondercis geweeft ,• maer die daer en tegen fich verrijcktheeft met de roovinge van de Levant, en ver-vult met menighte van gout, filver, paerlen, ko-ftelijcke gefteenten, en veelderley meubelen, endat voor vele honderden van jaren herwaerts,fbo dat het als onmogelijck is, dat die fèlfdet eenemael gewaerdeert en uytgeput foude kön-nen worden. De Venetianen hebben een lange tijdt geno-ten twee duyfent millioenen ducaten alle jaren ,en dat alleenigh van dekoopmanfchappen vanAleppen : en men houd voor feker,datfè nu eensfbo veel fouden genieten. Mede foo hebbenfenoch andere profijten, en magafijns in Alexan-drette, Tripoli de Surie, en Alexandrieri vanEgypten, die feer groot zijn. Sy hebben oock degelegentheyt van vele groote en fchoone have-nen , bequaem tot verfekering van hare koop-manfchappen, die fy veel van daer verfèndenaen de vreemdelingen, wederom brengende vanhaer\'t gene koftelijckft en dierbaerft is. Hetmeeftendeel van de fpeceryen , was, zijde , leer,tapijten en andere dingen meer, komende vanSurie, Egypten, en de zee^fajor moetalles doorhaer handen paffeeren, het welcke fy daer naemede deelen aen velé en verfcheydeplaetfèn vanïtalien en Duytslandt. Aengaende haer Heerfchappye van \'t vaftelandt, het is vol rivieren, ftaende vVateren, be-quaem om bevaren te werden, en tot vervoe^ringe van koopmanfchappen , behalven dat hetdaer-en-boven doorgaens meeft effen en plat is,feer bequaem voor laftdragende heeften , wage-nen, karren, en tot verfendinge van goederen, Z van E

Republijck van Ve-netien in ïtalien, heeftvoor gebuuren in hecnoorden de Grilbns ,die van Trenten en deAertzher togen vanOo-flenrijck j in\'t weftenhet Hertoghdom vanMilanen, \'t welck haermede ten deele bepaelt F^le». in \'t zuyden, gelijck oock doen het Hertoghdomvan Mantoua, de landen van de Paus, en de Golfvan Venetien j in \'t ooften werdt fy mede tendeele bepaelt van de felfde Golf, en ten deelevan de felfde Aertzhertogen van Ooftenrijck,fèlfs tot buyten ïtalien, in \'t beginfel van Dalma-tien , en des fèlfs eylanden. Aengaende de reftevan defè Republijck, wordt bepaelt van de lan-den des Turcks,van de Republijck van Ragoufe,en de zee. Sy verdeelen ordinaris al \'t gene fy befitten ineen Heerfchappy van\'t vafte landt, en de zee-plaetfèn, begrijpende in \'t eerfte het Hertoghdomyan Venetien met des fèlfs eylanden, alhoewel ge-legen in de zee, \'t welck Ïj noemen Dogado : LaMarche TreiPiJane, dat in fich vervat (fbo vele feg-gen ) behalven Venetien en fijn eylanden , Pa-douan, Vkentin en Veronois, niet tegenftaende deVenetianen het ftellen onder haer Staet van Lom-bardyen , dat oock in fich vervat Brefan, Berga^ma/co, en Pokjm di Royigo, zijnde een deel van \'toude Ferrarien , alhoewel gelegen, nae\'t feggenvan eenige, in \'t landt van Trevifane en Friul. Aengaende haer Heerlchappye van de zee-plaetfen, defè verdeelenfè in vaft landt, en eylan-den, de Heerlchappye des zees, van \'t vafte lant,begrijpt in fich de zeeplaetfen van Jflria, en \'t ge-ne fy befitten in Dalmatien en Albanie, ofte \'Epire ;en de eylanden die haer onderdanigh zijn, on-der welcke de voornaemfte van de Golf zijn Cher^fi, Offero, Seggia, Ark, Pago, Bra^i^a, Lefina, en Cur-ç^la, en buyten haer Golf Corfou, Paxu, en Anti-,paxuy Cefalonie, Zante, Cerigo, Candie,Tine, enUicone,welcke alle te fàmen worden vervat onder denaem van Levant. Doch al foo wy gefprokenhebben op een andere plaets van de landen gele-gen buyten ïtalien , füllen wy nu alleenlijck han-delen van de plaetfèn van ïtalien, vervattendedaer beneffens Jßria. Defè Republijck is wel duyfent mijlen lang,ofte meer , doch op verre nae niet foo breedt,als zijnde in haer breedte op vele plaetfen onge-lijck en ingetogen, voornamentiijck daerfe fichpaelt aen den TurcLItalien. Deelinge, I Grootte.
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? m T! : DE REPVBL. VAN VENETÏEN. van «3e eene plaets op de ander j lbo zijn ly medeoverften over de valleyen, pafïagien, doorgan-gen , van de Alpes Rheties, lulies en Carniques,door de wekken alle goederen van ïtalien naerDuytslandt moeten paffeeren. De Venetiaenfche Staet is beter vooriien vangrof gelchut en andere gereetfchappen van oor-logh, als eenige Republijck van geheel Europa,aengelien, dat behalven meerder dan i joo velt-ftucken, diefe hebben in haer Arlênael, en daneen groote menighte van anderen behoorendetot de galleyen, foo houdenfe noch daer-en-bo-ven alle haere fterckten en plaetfen op \'t beftvoorlien met diergelijcke wapenen : aengaendede andere wapenen , die hebbenfe mede in haerArfènael , om wel 170000 mannen te wapenen,behalven de gene, de welcke gemaeckt werdentot Brelfe, en in Brelfan, alwaer \'t wapen-huys al-leenigh alle dagen jfoude können uytleverenmeerder dan 200 mulquetten. Sy houden alleswel gewapent, foo wel haer garnifbenen, alsvolck te water en te landt,ja lèlfs meeft alle hareonderdanen zijn voorfien met alle fborten vannootwendige wapenen. ^ qh; : n i; , StercJ(te.Wapnen» H-i \\ \' : • ;! »H De Venetianen,die rekeninge houden van allehare onderdanen,ter oorfake van haer inkomen,maken ftaet te hebben in al haer landt, omtrentdrie millioenen zielen, behalven Priefters, mon-nicken, bagijnen, en foldaten. Doch dit getalcn vindt fich niet altijdt gelijck j aengefien fyeens in een generale tellinge gevonden hebben,twee millioenen 808 duyfent, en 3 j B zielen, on-der welcke fy hielden te wefen wel 386582 man-nen,bequaem tot den oorlogh en in een anderetellinge hebbenfe maer gevonden i millioenen401 duyfent, en zielen , fonder de priefters,monnicken, nonnen en alle geeftelijcke perfbo-beneffens oock de foldaten leggende in Zkkn, !i Ir \'i li:: ! ? \'li I ^ 15i i i i 11 Ü Hl Uni i! & ?? \'ii r yA \\ f 1 ! U-i i ; nen i^uarnifben ,• makende ftaet hier uyt te können, defèn 30p duyfènt weerbare mannen.Jfeyr- Sy hebben een ordinaris heyrkracht, \'t welckrmvókk, fy noemen Cernide, beftaende in 3 jooo mannente voet, en verdeelt in arcquebufiers, mufque-tiers en piqueniers, doende alle maenden exer-citie , fbnder te genieten in tijdt van vrede eeni-ge foldye ofte vergeldinge , als alleenigh de pri-vilegie van de wapenen te mogen dragen, \'t Iswaer, datlè verfekert zijn, van in tijden van oor-logh geemployeert te werden, en foldye te ge-nieten,het welcke de Capiteynen, Vaendragers,en andere bevelhebbers, die haer in oorloghs-faken exerceren, altijdt genieten. Onder defèfoldaten zijnder omtrent jooo, diefe noemenBomhardiers, ofte Buffchieters, het

puyck van dejongelingen, uytgekofèn in alle fteden, oudt van16 tot 20 jaren, die fich exerceren, de eerfteSondagh van alle maenden, fchietende met hetroer en mufquet om prijs die daer toe geftelt is.Defè worden mede gelijck de andere in tijdt vanvrede niet betaelt, genietende de privilegie vande wapenen temogen dragen, en daer-en-bo-Ven vry accijs van broot en wijn , voor fbo veelfy van noode hebben, tot onderhoudt van haerlichaem. Defe hebben fomtijdts de Republijckdapper wel gedient,als onder andere in den flaghvan Lepante. Aengaende \'t voetvolck, dat fy jaerlijcks on-derhouden, en is\'er geen ander als die van deguarnifbenen, in tijdt van vrede, beftaende in8677 koppen, foo in \'t vafte landt, als eylanden,behalven dat alle fteden daer-en-boven nochonderhouden yder ftadt 12 a i j mannen, bewa-rende alle heeren plaetfen dagh en nacht, midtshebbende alle maenden ontrent vijftien gulden 5maer in tijdt van oorlogh hebbenfe haer heyr-kracht , waer van de meeftendeel bequamer istot defenfie van de plaetfen , als om gebruycktte worden in \'t vlacke veldt, defe zijn het meeftedeel Fransen, Hollanders, Grifons en Corfèn,dienende foo wel te water als te landt: mede lboonderhoudenlè meeft doorgaens veel grooteHeeren , fbo Italianen als vreemdelingen , totoverftenvan haer heyrlegers , en om in tijdenvan noot fc>ldaten door haer te können werven,mede veel Capiteynen j defe alle te famenzijnfbo wel onderhouden en betaelt in tijden vanvrede als oorlogh, alhoewel fy in tijden van vre-de geen troepen hebben. Niet tegenftaende deRepublijk fich dient van uytheemlche overften,fbo gevenfè haer nochtans twee compagnons,zijnde Venetiaenfche edelluyden, voerende detytel van Proipeditori, ofte Opfienders, fbnderwiens toelatingede Generael van\'t leger geenmacht heeft, eenige faken daer veel aen gelegenis, te beginnen. Aengaende de Ruytery,de Republijck onder- Rfi^hhoudt ordinaris op\'t vafle landt eenige compa-nien Capeleten van Dalmatien en Albanien,om\'t lant te fiiyveren , en vry te houden vanalderhande boeven en Banditen en om in denoorlogh te gebruycken tot lichte paerden encouriers, zijnde t\'eenemael daer toe bequaem ,midts haer onverfaeghtheyt en dapperheyt vancouragie. Doch \'t getal van defè ruyters is d\'eenetijdt grooter, en d\'andere tijdt kleynder, na datde noot het felfde vereyfcht. Sy hebben mede noch andere ftradiots, oftelichte paerden en Capeiets, in de guarnifbenenvan Dalmatien, en de eylanden van Zante, Ce-falonie en Corfou, makende met die van \'t vafteLandt ontrent het getal van 900, behalven veelandere lichte paerden in Candie, die fy

hebbenverobligeert tot wacht en tocht , fonder ietsdaer voor te genieten, als alleenlijck eenige vry-heden. Doch haer voornaemfte ruytery beftaet infware paerden, en in \'t getal van veertien com-pagnien , geregeert door overften van de Re-publijck , waer van de voornaemfte compagniegenoemt werdt, de groote compagnie, hebben-de hondert koppen, en de andere maer vijftigh.Defè ruy ters zijn voor defen gehouden geweeftte onderhouden yder drie paerden ^ maer daerna is goet gevonden, datfè mochten voldoenmet twee paerden, hebbende voor haer onder-houdinge alle maenden tien ducaten in tijdt vanvrede, behalven de privilegie van de wapenen temogen dragen , dat de edelheden meerder ach-ten als geit. Want niemant onder defe ruyteryaengenomen mochte worden,\'t en zy hy beweeste zijn van adelijcke afkomfte, en begoedightjaerlijcks met hondert kroonen inkomen. Doch fèdert [i. :



? D E R E P V B L. V A N V E N E T I E R ^^ iedert defe laetfte oorlogen zijnfè vermindert, ven van de kafteelen, die recht over de ftadt is >en verandert geworden in cuiraftiers, hebbende cn können de groote fchepen niet inkomen , het yder maer een groot paert, en tien ducaten ter zy met hoogh water en groote vloeden. Want maent in tijdt van vrede, en vijftien ducaten in foo drae de zee door de windt beweeght is, wort tijdt van oorlogh, en tien worden betaelt van het Zant foo herwaerts en derwaerts gefïneten ^ de Republijck, en de refterende vijf, ter plaetfen dat het nu de ingang van de haven opent, en dan daerfe logeeren, uyt\'t gemeen, wederom toefluyt, foo dat men dieshalven al- Sy hebben in haer heerfchappye van \'t vafte tijdt piloten onderhoudt, die, foo drae de tem^ Landt, behalven veel groote rivieren, bequaem peeft ophoudt,de plaets,waer dat dc paffagie ge=- om den vyandt te ftutten, veel geberghten, en bleven is, fbecken te ontdecken, toonende als feer quade paffagien , mede de ftercke ftadt van dan de felfde aen de barcquen die gaen en ko- Bergamo , om voor te komen en te beletten men. d\'aenflagen des Spanjaerts, aen de zijde van den Sy hebben daer-en-boven het Arfenael fboStaet van Milanen j en aen de zijde van de Gri- vol van allerley materialen, bequaem om brug-fons hebbenfe de ftadt Crema, uytermaten feer gen te maken , kafteelen , palifaden en dierge-verfterckt tegens de Milaenfchen , ofte Span- lijcke, oock foo wel voorfien van galeyen, aller-jaerden,vangelijckede ftercke fortereffen d\'Orfi hande materie om fchepen te bouwen, kanonsNuovi, en Ponte Vigo , om de felfde te ftutten en inftrumenten van oorlogh, behalven dat deaen de zijde van Cremonefè, zijnde een deel van ftadt fèer groot is , vol volck en inwoonders, foo\'t Hertoghdom van Milanen. Mede foo heb- geoeffent en ervaren in \'t loopen van de ftroo-benfè de fèer ftercke plaets van Chiufa, gelegen men , verandering van gronden, en alles wat dein \'t geberghte van Veronois , op een paffagie J^enniffe van de zee meerder vereyfcht, dat hetfeer dienftigh tot tegenftandt tegens die van onmogelijckis,dathaervyanden, dies aengaen-Trente , en de Aertzhertogen van Ooftenrijck 3 de, foo machtigh fouden können zijn als zy. Invan gelijcken de plaetfèn van Breffe en Verone, maniere, dat de fterckheydt defès ftadts niet al-zijnde mede fèer wel gefortificeert met haer ka- leenlijck capabel is van-haer te onderhoudenfteelen^ oock befittenfè de Sterckte van Pefchie- fbnder troublen ,• maer daer-en-boven oock be-ra gelegen in \'t fèlfde landt, aen de grenfen van quaem tot de

confèrvatien des Staets van \'t vafte\'t gebiedt van Mantoua ; met de Sterckte van Landt, en zee-plaetfen , als konnende macke-Legnano op de frontieren van Mantouan , van lijck enhaeftelijckfecoureren d\'een en d\'andere.de Hertogh van Mirandole, Ferrarois ofte ge- Maer is \'t fake , dat wy confidereren haerbiedt des Paus, tegens \'t welck fy hebben de for- macht te water , füllen wy bevinden die felfdetificatien van Padoua; gelijck die van Afbla, te- veel grooter te wefen als die van \'t landt, alsgens Mantouan. zijnde oock\'t meefte by haer in achtinge,en oor-Sy befitten oock de ftadt van Trevife om^in- faeck van haer grootheyt. Mede zijnfè veel be-geh in haer gebiedt, dienende in\'t noorden, en ter geoeffent in den oorlogh te water als te lantde zijde van \'t valfe Landt, als tot een bol werck daer beneffens foo machtigh in de Middelandt-voor die van Venetien,\'t welck voor defè alleen- fche zee , dat\'er nieniant van de Chriften Prin-lijck tegengeftaen , en geftut hadde de vyanden een by haer te vergelijcken is , in menighte vanvan Venetien, die bykans fich meefter hadden fchepen; de Turck felfs wijckt haer in dapper-cemaeckt van degeheele reft van haer gebiedt heyt van courage. in\'t vafte Landt j fbo dat de Venetianen door Haer groote macht ter zee komt uyt het Ar- Stercktett haer hulp niet alleenigh haer vyanden hebben fènael, het grootfte , fclioonfte en \'t belle voor^ tegen geftaen, maer daer beneffens wederom fien van de geheele werelt, in \'t welcke men al- gekregen, \'t gene fy hadden verloren. tijdt over de 200 galeyen ofte galeaffen vint, be- Sy hebben in Friul, tegen \'t gewcldt van de halven een ongeloofelijcke menighte van grof Aertzhertogen van Ooftenrijck , die feer ver- gefchut en allerhande wapenen, voor foldaten niaerde fortereffe van Palme,en die van Marano, te water en te landt. Aengaende het hout, om Ofopo, Chiufa, Cadore, en Monfalcon. fchepen te maken, dat hebbenfe in groote abon- Aengaende Venotien, hoewel fy allenthalven dantie, komende van Iftria , Friul, Padouan, en open en ongeftoten is, foo is haer gelegeaheyt van de contreye van Trevifa, landen al te famen nochtans fulcks,dat \'er geen ftadt in gantfch Eu- gelegen aen de zeekant, alwaer fy ordre geven ropa beter en is verfekert, mits het onmogelijc- om alle eycken te bewaren tot bouwinge van ken is te landt oft te water met een leger daer by fchepen, en daerom is het niemant geoorloft te komen , aengefien datfe gelegen is, noch in \'t een boom af te houwen, fonder fpeciael confènt, vafte Landt, noch in de zee , maer in maraffen alhoewel ftaende op de landen van den adel

en die fich heel verre uytftrecken, alwaer foo van eygenaer , en al dit hout wordt over de zee, ofte wegen de leeghte van \'t water,en de nauwe door- door rivieren , die haer ftrecken in de zee, ge- gangen, geen fcheeps-armade foude können paf voert tot in Venetien. Sy hebben mede yfer- leeren; daer beneffens is de oever mede verfterkt mynen , foo te Breffan , Bergamafco, Friul als met kafteelen, en maraffen voorfien met bol- Trevifan , als mede mynen van koper en ftael, wercken op alle noodige plaetfèn. Dat meer is , bequaem om fpijckers, gefchut, anckers en an- de kanalen door de welcke de fchepen fouden dere nootwendige dingen te maken. Tirol, dat moeten paffeeren , als zijnde nauw en ondiep, haer bepaelt, voorfiet\'er fomtijdts van kleyne foude men lichtelijck können vollen met ftaket- fpijckers. Sy hebben mede teer, maer niet ge- fels en diergelijcke faken meermede in de ha- noegh , foo datfè dat fomtijdts halen in \'t gebiet water.



? republyck: D E van denTmxk. Oock verfamelenfe menightevan hennip tot Montagnana, een plaets onderhaer gebiedt,maer niet genoeghj foo dat die vanBologne haer noch meerder toeichicken. Hetfeyl-doeck krijgenfe uyt Duytflandt; en de rie-men uyt haer eygen landt, voornamentiijck uyt\'t bofch van Canfero , en de Alpes van Friul, alsmede menighte van Tirol; de boomen om ma-ften temaken, krijgenfe uyt\'et gebiedt van denTurck. Het lood en tin hebbenfe van Engelant,en \'t graeffchap van Tirol, en allerhande foor-ten van wapenen uytBreïfe ^ als van gelijckenfchutlèls ofte deckfels voor de galeoten uyt Dal-matien : het laken, kanefas, erten, boonen, rijs,vifch, vleelch , en andere behoeftigheden, die-nende tot kleedingeen fpijs voor de galeoten,geeft haer eygen landt. Vorders is \'t niet wel mogelijck om te verha-len , de menighte van fecreten, de welcke on-deckt en gevonden zijn in het Arfenael, belan-gende de deucht van \'t hout, om dat wel te ken-nen, en de middel om te conferveren , mede omde metalen wel te vermengen , \'t gefchut te gie*\'t felfde te formeren van grootte , dickte, ten lanckte, en diergelijcke , als oock de manier vanhet lichtelijck te konnen ftellen en keerenwer-waerts men wil, in voegen dat \'er geen beter ge-maekt nochte gevonden kan worden j als mede^ ^een galeyen foo fchoon en wel gemaeckt als delare , foo dat de lange experientie van vele tref-felijcke arbeytslieden, die in het Arfenael gefta-delijcken arbeyden, haer gebracht heeft tot eenvolkomen kenniffe van alle dingen te brengen totvolmaektheyt.Daerzijn ordinaris lbo veel ar-beytslieden in die plaets werckende, datfè op alletijden fouden konnen armeeren , in de tijdt vantien dagen , dertigh galeyen , wanneer de noodtfulcks vereyfchte. Aengaende de galeots, ofteroeyers, waer mede defe galeyen moeten gear-meert worden, daer inne heeft de Republijckwonderlijck wel voorfien, en een ordre geraemtom fonder eenige moeyten in den tijdt van tienoft twaelf dagen toe te ruften een armee van80 galeyen, in voegen als volght: Alle konften en ambachten van Venetien ,hebben hare fcholen ofte gildebroêrs , in eengroot getal, en feer rijck. Defe gilden zijn ge-houden op te brengen in tijden van noodt eengetal galeots ofte roeyers, bequaem om te ar-meeren 2 j galeyen, en dit getal is groot ontrentdrie duyfent perfbonen; en worden aengenomenop defè manier: Nae dat de gilden al te famenverfamelt zijn, fbo doet men de naem en van allede gildebroêrs in een doosjen , dat

gedaen zijn-de , fbo treckt menfe daer wederom uyt, en alsdan die gene , op wien het lotgevallen is, is ge-houden te gaen felfs in perfbon , ofte een anderte befchicken in fijn plaets, hem gevende 50 ofte60 ducaten eens voor al,welcke fbmme fy dan tebewaren geven in de banck daer toe geftelt, ditalfoo gedaen zijnde, biijvenfè dies aengaendevry en in de ruft. Het broederfchap ofte gildtvan de Barquerols,niet alleenlijck van Venetien,maer van de geheele Staet, is gehouden te ar-meeren 25 galeyen, op de manier als boven. Dedorpen en plaetfen behoorende onder het vafte landt, zijn gehouden tc armeeren iigaleyeiisvan gelijcken Iftria en Dalmatien mede 12 , eyn-delijck, het eylandt van Candie alleenigh 10, foödat alle defè ambachten en plaetfen te famen ar-meeren 84 galeyen , en foo wanneer de Repu-blijck een grootter getal begeert te hebben , datdoetfè op haer eygen koften. Sy hebben felfs10000 roeyers geenrolleert, ofte ingefchrevenin\'t vafte landt ; cn geheel Dalmatien en Scla-vonie befchickt haer mede een groote menighte^en dat goet koop. De ftadt van Venetien alleen-lijck , als \'t de noodt vereyfcht, armeert vijftighgaleyen , en Candie veertigh. Aengaende de vi-vres , daer zijn binnen de ftadt groote packhuy-fèn vol koren, ja felfs bifcuyt, algebacken engereedt voor de armé j wat belangt de foldaten ,vermidts haer groote overvloct van gout en fil-ver,dat qualijck fbude konnen uytgeput worden,fullenfe nimmermeer gebreck hebben. Sy hebben ordinaris, tot wacht en fekerheytvan haer golf en\'eylanden , 3 j a 40 galeyen ge-armeertjdewelcke haer yder een jaerlijcks i jooodukaten ko ft en, daer onder begrepen de bifcuyt.Dit is oorfaeck, dat de zee niet alleenlijck ge-fuyvert wordt van roovers, maer dat den Adelhaer daer benevens oeffent in \'t vechten ter zee ,hoewel geen oorlogh hebbende met eenig Prins,\'t welck haer altijdt doet houden in groote ach-^tinge en aenfien. Maer foo wanneerfe vernemen,dat de Turck mede armeert, verdubbelenfè in ,der yl\'t getal van haer galeyen,makende een Ge-nerael te water, wiens naem ontfien wort by denTurck, zijnde altijdt een edel Venetiaen, gelijckoock de Proveditor j de Capiteynen en andereOverften van de galeyen zijn mede Venetiaen-fche Edelluyden j niet tegenftaende dat fom^tijdts , alhoewel feer felden, fy de oppervoogh-*dyfchap van de galeyen geven aen een Edelmaüvan Dalmatien , ofte een Venetiaenfche burger,en dat door een befbnder faveur. Aengaendehaer ordinariffe armé, heeft

voor Overften , deProveditor generael, de Capiteyn van de Forca-ten, ofte del/e Foxate, en elcke galey, fbo welvan defè armé, ofte een ander die grooter fbudemogen wefèn , heeft een regeerder met tweejonge Venetiaenfche Edellieden , gaende omhaer te oeffenen. Aengaende \'t geweldt van defe Republijck, intijdt van noot, men acht datfe ter zee kan toe-ruften , meerder dan 200 feylen, gelijck fy allang voor defe gedaen heeft, hebbende op verrena niet foo veel macht, noch haer Arfènael foowel voorfien als nu, dat tegenwoordigh over-vloeyt van alle \'t gene noodigh is tot een grootvoornemen. In \'t jaer 1570 hebbenfè uytgerufttegens de Turcken i jo galeyen , 11 galeaffen,een galioen, en 20 groote fchepen. De inwoonders van Aquilien,Concorde, Opi- Regemgn.terge , Padoue , en andere groote fteden van deVenetiaenfche provincie verwoeft zijnde doorAttila, Koning van de Hunnen, hebben haer be-geven in de moraffen van Venetien, ofte oeversgelegen dicht by haer eerfte woonplaetfenj bou-wende aldaer inde moraffen,ofte óp haer oevers,die fy oordeelden van een bequame gelegen-heyt, ontrent Z2 fteden, alwaer dat fy hadden in



? VAN V e N E T I E N. in yder plaets om geregeert te worden , een Tri- een kindt, datfè noemen Ballotirt, dat is, een bal-bun ofte Overften, gekoren door fijn mede bur- treckertjen, trekt een balleken, \'t welck indien\'tgers ; eyndelijck foo hebbenfe gerefolveert en van gout is, wordt het terftondt door den Secre-goet gevonden, dat alle de/è Tribuns ofte Over- taris uytgeroepen , en alsdan de vrienden vanften op een fekere dagh te famen fouden verga- de geroepenen , komen niet tot lootinge van dederen , om te delibereren van \'t geen noodigh ballen, hoewel geroepen zijnde,- en alle de gene,foude zijn tot de welftant van \'t gemeene beft. die de ballekens van gout ten deele vallen , veriBemgk Doch daer na confidererende dat defe menig- trecken fich befonder in een plaetfe van de falete van Regeerders haer Staet fchadelijck was, daer toe beftemt, en alsdan fbo fcheyt den groo-hebbenfe goet gevonden, in\'t jaer ó,79 te kiefen ten Raedt. Doch de Raedtsheeren blyven ineen Prins ofte hertogh , hem noemende Doge, haer plaetfèn, voor de welcke dan verfchijnen dewiens fit-plaets eerftelijck is geweeft in de ftadt dertigh gekoren door de goude ballekens, die,Heraclée , gelegen op \'t eylandt dicht aen den nae datfe in een vat negen gouden, en een-en-ingang van Piave , doch t\'famen gevoeghtmet twintigh filvere ballekens hebben gedaen , fbohet valle landt, naderhandt te Malamecco , en blyven die gene,aen de welke de goude ballekenseyndelijck tot Rialto ofte Venetien, alwaer datfè te deel vallen ^ en de andere gaen wegh; dan ver-federt altijdt is gebleven , als zijnde in d\'allerfè- kiefèn defe negen, lotende met ballekens, anderekerfte plaets. \' &quot;veertigh, waer van dat\'er niemant wordt gehou- De eerfte Hertogh, gekoren door het volck , den voor gekoren , \'t en zy hy hebbe fès balie-regeerde en gebood bykans na fijn eledie abfo- kens van negen. Defe veertigh verkorenen, nalutelijck alleenigh. Doch de derde Hertogh, datfè geroepen zijn, gaen tot den hoet, even ge-zijnde omgebracht, alfbo hy fijn macht mis- lijck als de dertigh , dat is, men werpt in een vatbruyckte, heeft men beginnen te maecken een twaelfgouden, en acht-en-twintigh filvere bal-nieuwe Magiftraet, ofte hooft over de gemeen- lekens, en defe , aen de welcke het kindt geeftte, genaemt het Hooft van de Ridders, wiens de tWaelf goude ballekens , blijven, die daer naenaem in\'t vijfde jaer

wierde uytgebluft ; fbo dat wederom door lootinge van ballekens kiefènmen wederom als voren Hertogen heeft begon- vijf-en-twintigh, en defè vijf en-twintigh gaennen te kiefen , van de welcke, alfbo daer drie ge- na den hoet, in welcke maer negen goude balle-doodtzijn, tot de tijden van Sebaftiaen Ciani kens zijn,-daer na defe negen, aen wien de goudeden dertighften Hertogh, heeft men acht geno- ballekens te beurt gevallen zijn, kiefen wederommen op de reformatie van de verkiefïnge, die door lootinge vijf-en-veertigh, die mede gaenalfoofe nauwelijks gefchiede fbnder tweedracht nae den hoet, en elck voor wien dat het kindtendisordre, als zijnde in de handt van\'t gemee- goude ballekens getrocken heeft, kiefèn doorne volck , flelde men in \'t jaer i zpi ten tijden lootinge van haer ballekens een-en-veertigh. En-van Hertogh Pedro Gradenico, fbo wel ten dien als dan den grooten Raet verfamelt zijnde, wor-eynde, als tot moderatie van de al te groote au- den defe 41, die in \'t gemeen zijn de voornaem-toritey t des Hertoghs, de manier die de Repu- fte van de Republijck, aldaer beveftight, die, nablijck naderhandt altijdt gevolght heefr. datfe te famen befloten zijn, den Prins kiefèn, de Den Hertogh dan zijnde overleden, terftondt welcke op \'t minft moet hebben 25 ballekens.Eae fijn uytvaert, de oudcfte van de Raedtshee- Eenige, tot behulp van de memorie, hebben ge-ren van \'t Coileaie, befit de plaets van den over- maeckt defe Italiaenfche vaerfèn, die \'t alles ver- vatten : Trenfa rielegge il Confeglio,De\' quai noipe hanno il meglio.§}^efti eleggom quaranta.Ma dn piu di lor fi yantaSon dodidj de nefannoVentidnque j ma ne ftannoDi queßijoli noye,Che fan con Ie lorpfolpeGj^arantadnque a ponto^De\' qualimdidincontoEleggon quaranta mo.Che dmfi tutti in uno,Con ipcntidnque almeno ,Votifanno il SerenoPrendpe, chicorreggcStatutiy ordini, e legge. ren en leden Hertof^h, voerende de naem van viceDuc,en onthoudlich in\'t paleys van de Hertogen ,ten laf Ie van de gemeente ter tijdt van de ver-kiefin^e; by hem hebbende de Raedtsheeren,de welcke des anderen daeghs\'s morgens doenverfamelen den grooten Raedt, alwaer dat menverkieft drie mannen die haer informeren wegenhet comportement des Prins, en dan noch vijfCorredeurs tot herftellinge van des felfs autori-teyt, en defe beraden haer te famen van \'t genedaer by ofte van gedaen moet werden. Daernae

gebracht hebbende haer advijs voor dencrrooten Raedt, \'t gene dat als dan de felfde goetvindt door de meefte ftemmen wordt gevolght.Dit gedaen zijnde, foo fcheyt den grooten Raet,en daeghs daer aen komtfe wederom te famen ,doch alleen beftaende in Edelluyden, oudtten minften dertigh jaren. Daer nae foo doet men Maer\'t gene dat gedenckwaerdighft is in defe in een vat even fbo veel ballekens, als \'er Edelen verkiefinge, en dat defe 41, nae datfe te famen verc^adert zijn. Waer onder altijdt dertigh gou- vertrocken zijn in een facl befonder,alwaer datfe den motten wefen, en de refterende zijn maer hooren de Mis van den heyligen Geeft, te famen van filver; als dan foo roept men een yder vol- eendrachtelijck fweeren, van af te ftaen alle paf, gens de ordre waer in hy is gefeten ,- en fbo hacft fien en fuchten , geen opficht te hebben, als ten hy eekomen is voor\'t geftoelte der Raedtshee- befte van de Republijck,- voorders alles wat\'er der veertigh Rechters over \'t criminael, in defè eleétiepaffeert, onder haer fecretelijck te houden, 6ï



? é z D E R E P II liouden. Daer na beHuytenfe haer alleen, €n kie-len drie hoofden van de oudtfte diefè noemenPriems, en twee Secretariifen van de jongfte.De Prieurs fittende, hebben een tafel voor haerftaen, met twee dobbelde doosjens daer op, ende Secretariffen maken 41 biljetten, waer vandatfè een toegevouwen biljet geven, met eenballeken aen yder, dit gedaen zijnde, komenfed\'een voor d\'ander na, voor de Prieurs, alwaereen yder fchrijft op fijn biljet de naem van degene, aen wien hy fijn ftemme geeft, en de Se-cretariftèn fchrijven defe namen , en het getalvan de ftemmen van een yder, welcke namendie ten meeftendeel niet meer zijn, als fes oftefeven , werden in een vat gedaen , waer uyt fyop het avontuur getrocken werden als dan wiensnaem eerft getrocken is , vertreckt ftch in defael, en de andere gaen voort in \'t trecken j en indien defè eerfte vijf^en-twintigh ftemmen, ofteballekens te beurt vallen, fbo is hy Hertogh, fboniet, fbo treckt men den tweeden naem uyt, endan komt men wederom tot de ballekens, doen-de defgelijcks met de derde en refterende na-men, ter tijdt toe, dat\'er een hebbende op\'tminfte 25 ballekens, Hertogh gekoren wordt,waer van dat men datelijck de wete doet aen deSeigneurie, dat is te fèggen , aen de fès Raedts-heeren, die terftondt den nieuwen Hertogh gaenbefbecicen, om haer te verblyen over fijn ele-étie; indien de faeck by dagh gefchiet, foo wor-den de kloeken van S. Marco , en alle de andereTAlejffi^. van de ftadt geluyt, mede fbo doet men de weetaen alle fteden en fortereften van de Republijck,die van gelijcken doen , fchietende daer benef-fens met grof gefchut, geduerende drie dagenlang. De bloetverwanten en vrienden van dennieuwen Hertogh gaen hem mede falueren , dewelcke zijnde ineen ftoel, gem.aeckt tot dieneynde, wort van haer geleyt tot aen fijnpalays ,en daeghs nae fijn verkiefinge gaet hy naer SintMarco door de ideyne poort, dicht aen \'t autaervan S. Clement, klimmende aldaer op een ver-heven plaetfè gemaeckt van porphyrfteen in delangte op fijn Italiaens , by hem hebbende deoudtfte Senateurs, waer van twee ofte drie daertoe van de andere gekoren , doen verftaen aen\'t volck fijn verkiefinge en meriten, en de Her-togh van fijn zijde belooft wel te gouverneren,de gerechtighey t en vrede, foo veel in hem is, temainteneren , als mede overvloet van alles. Ditgedaen zijnde, komt hy af naer \'t choor, alwaerhy voor het groot autaer neder knielt, fweert ophet Miffael, ofte mis-boeck, zijnde tuffchen dehanden van de Primicerius van 1 Marco ofte

fijnVicaris, ofte een van de oudfte Canonicken ,van te conferveren den Staet en de eer van diekerck j daer na offert hy vijftien nieuwe goudefequins, geftagen met fijn ftempel, en ftelt fichmidden in \'t koor, ontfangende aldaer de roodeftandaert van S. Marco, uyt de handen van dePrimicerius, fijn Vicaris , ofte van een van deoudtfte Canonicken , die hem feydt defe ftan-daert lever ick in de handen van u Sereniteyt,tot teecken van een ware dominaticiwaer op dathy antwoortjick ontfangfè in de name Godts, enonfe Protedeur S. Marco j en alsdan geeft hyfe B L Y C K aen den Admirael van \'t Arfènael, die de fèlfdêbrengt tot aen de trappen buyten het choor, al-waer dat den Hertog klimt op een kleyn ftellage-ken, dat men lichtelijck kan dragen, en dat ex-pres daer toe gemaeckt is,\'t welck fy noèmen Ga--ka, ofte Galeye, by hem hebbende twee van fijnnaefte bloedtvrienden, die doorgaens onder hetvolck geldt werpen, zijnde vergefèlfchapt vanden Admirael met den ftandaert, en worden al-foo gedragen van de lieden van \'t Arfenael, ront-om de plaetfè: dat gefchiet zijnde , komenfedoor degroote trap in\'t paleys, alwaer dat de41 Eledeurs den Hertogh verwachten en ont-fangen. Als dan twee van de jongfte Raedtshee-ren doen hem de muts op \'t hooft, en de oudtftede Princelijcke hoorn j daer nae , den Hertoghfittende in de princelijcke ftoel in de fael van dePioveghi, fpreeckt eenige woorden aen \'t volck,vol van hoop, en dat gedaen zijnde, gaet hyeyndelijck naer fijn paleys. Daeghs daer aengaet hy wederom naer S. Marco, vergefèlfchaptmet de 41 Eledeurs, en de andere Heeren vanden Raedt, als oock met de Ambaffadeurs vande Princen , hoorende aldaer de Mis van deH.Drievuldigheyt, offert hy 25 fèquins, geftagenmet fijn merck, \'t welck hy alle jaers coniinueertop den dagh van fijn verkiefinge. Hy gaet medein Sint Marco, wanneer hy de ftandaert fal ge-ven aen den Admirael van de zee^ ofte de filverefcepter aen de Capiteyn ofte Generael te landt;de welcke na de ontfangen eer, haer fetten aendezy van den Hertogh boven alle andere - jaefelfs boven de Am.baifadeurs van de Princen. Soo menighmael hy verfchijnt in \'t publijck ,zijnder acht mannen die voor hem dragen achtftandaerden, te weten, twee roode , twee witte ,twee blaeuwe, en twee van violet. Doch fy gaenin foodanige ordre, datfe in tijden van vrede, detwee witte ftandaerden voor hem dragen ^ en intijden van oorlogh, de roode; geduurende detrefves, de blaeuwe 5 en in opfchortinge van wa-penen , de violette. Daer-en-boven lbo blaeftmen mede

voor hem fes f.lvere trompetten , fèergroot, gevende een geluyt ofte harmonie uyt-termaten aengenaem; daer na fbo draeght menhet oorkuffen, den gouden ftoel, het verhemelt,onder \'t welck den Hertogh gaet, hebbende opfijn hooft den princelijcken hoorn , ofte\'tprin-celijck roodt bonnet, zijnde t\'eenemael befècmet koftelijcke gefleenten, en fich van achterenopheffende in gedaente van een hoorn , met eenwitte muts daer onder , het welcke reprefenteertd\'oude Diademe, ofte \'t koninglijckë hooft-fie-raet. Hy draeght mede een mantel van broca-de, filver, goudt laken, ofte een roode karmofij.,nen zijden mantel, met eenige herminen, op demuts des fèlven, hebbende onder defè mantel,een rock met goude oft filvere boorden,ofte vaneenigh roodt karmofijn zijde laken , met eenlange ftaert gevoert met eenigh koftelijck bont,en gedragen door een jongen , te weten \'s win-ters , en uy gefondert de heylige weeck , en debegraeffeniilen , in dc welcke hy gaet gekleet in\'t roodt fchaerlaken. De Nuncius van de Pausgaet aen fijn rechter-handt, en die van den Key-fer aen de flincker, waer op de andere AmbaOa^ deurs.



? VAN V E deurs , en omtrent fèfligh edellieden volgen,van wekken dat \'er een, genoemt den ridder vanden Hertogh, achterhem draeghteen opgehe-ven fwaert, ftekende in een goude fchee, totteecken, dat hy niet vermagh alleen, en nae fijngoetduncken te rechten, wanneer iemant eenigefaute heeft begaen , noch dat de geheele rege-ringe van de Republijck aen hem alleenigh nieten befi:aet,maer mede aen de Senatoren die hemvolgen. Men draeght oock mede, dooreerbie-dinge, voorhemeen witte waffekaerfè. Hy isgehouden alle jaren eens te onthalen alle Ede-len, komiCndein den grooten Raedt ,• en tot dieneynde, fbotradeert hy op den dagh van SintSteven , daeghs na Kersmis, de fes Raedtshee-ren die hem aififterensde hoofden van den Raedtvan tienen j. de Avogadors, de opperfte van deveertigen, en alle andere treffelijcke Senateuren.Op den dagh van S. Marco noodight hy andereEdelen, doch jonger , en op den dagh derHe-melvaert Chrifti , zijnde wederom gekomenvan DtiiCaflelli, houd hy by hem alle de gene, diehem geaccompagneert hebben; feefterende me-de , op den dagh van S. Vit en S. Modefte, dejonge edellieden van den Raedt; behalven eenandere groote feeft, die hy alle jaren op dendagh van fijn verkiefinge houdt. Mede fendt hyallejaren aen yder edelman, wordendeeen vanden grooten Raedt,een degen van filver, waer ingegraveert is de naem van den Hertogh , \\ jaervan fijn digniteyt, met defe woorden : VcntüarumWndpis mmm: in plaets van drie water-vogelen,welcke de oude Hertogen plachten aen de edel-heden te vereeren. Hy gaet alle woonsdaeghs met fijn Raedts-heeren , en de hoofden van de veertigen naer\'t paleys,om de Rechters te vermanen, datlè welfouden rechten , en goede juftitie doen. Medefoo gaet hy alle jaer de zee trouwen , op dendagh der Hemelvaert Chrifti, klimmende metden Raedt ofte Senaet op deBucentaure, eenarootfchip, enfmijtendeeen goude ringindezee, toont hy meefter daer van te zij n, en dat \'erniemant in de Golf van Venetien mach varenfonder permiftie van defe Republijck. Dit is ge-pradilèert geweeft, federt dat den Paus Alexan-der den III, vervolght zijnde van den KeylèrFrederick Barbaroftè, fich begaf tot Venetien,en hem verberghde onder de Cellebroers , al-waer dat hy ontdeckt wierd , ofte bekent vaneen feker Commodus ; de faeck dan op defewijfe geopenbaert zijnde, heeft den HertoghSebaftiaen Ziany aengenomen de defenfie vande Paus, tegens Otho foon van den Keyfer, dewelcke hy oock overwon en gevangen nam; toterkenteniffe van dien , ging de voorfchrevenPaus, Ziany wederom te gemoed, tot de kaftee-len toe, ftekende hem aen fijn vinger een goudering , en hem macht gevende

met de felfde dezee fich te onderwerpen ; cn begeerde dat foowel hy , aïs fijn nakomelingen , op de manier alsboven, alle jaren de zee fouden trouwen; op dateen yder in \'t toekomende fbude weten, dat fyhadden de heerfchappye over de zee, en dat defelfde haer onderdanigh is, gelijck een vrouw haer man.Ita/m netien. 6s Hy heeft van de Republijck alle weken hon-dert dukaten, om te onderhouden een magni-hjcke treyn, waerdigh de Staet dien hy befit.Volgens d\'ordonnantie moet hy hebben , aenfilverwerck op \'t minft voor 4000 ducaten. Medeishy verobligeert te onderhouden een Cavaliermet tien ftaetknechten , ofte pagien, om hem teaccompagneren , behalven alle andere officiersvan den huyfè. Alsmen hem gaet begroeten wegen fijn ele-die , dat mach niâ: geîchieden in grooter ge-tal , als van twintigh perfbonen, Hy mach niettoelaten,dat men hem de handen kuft,ofte voorhem knielt, oft den tytel geeft van edele magni-fique. Hy is gehouden te geven, een half jaerna fijn kiefinge , aen de kerck van Sint Marco,voor veertigh dukaten aen goude laken. Hy ver-magh fich niet te trouwen met eenige vreemdevrouwen, noch fijn kinderen, foo wel degenedie van mannelijcke als vrouwelijcke geflachtenzijn, vermogen haer niet tehouwelijcken metvreemdelingen , \'t en zy met confènt van de tienRaedtsheeren , driehoofden van de veertigen,en\'t meeftendeel van den grooten Raedt. Hyvermach niet te gaen buyten het Hertoghdom,noch de haven van Malamocke, \'t en zy met be-Heven van den grooten en kleynen Raedt, en datop de verbeurte van duyfent goude dukaten, diegeeyfcht wordendoor de Advocaten van\'t ge-meen. Hy vermach niet te doen ftellen fijnwapenen,beelteniffe, ofte letters beteeckenendefijn naem, op een gemeene plaets, buyten hetpalays ; noch genoemt werden in gemeene uyt-roepingen,\'t en zy die gefchieden door goedvin-den van de Raedtsheeren , en foo wanneer meneenige uytroepinge doet, in de naem van eenighampt, foo roept men : Sulcke officiers doen we-ten, &c. Hy is mede gehouden te betalen detiende, en andere laften meer, daer benevens intijden van noodt voor yder tiende drie hondertdukaten. Hy vermach niet nen te nemen eenigh pre-*fent, als van gelijcken de Hertoginne, nocfihaer kinderen, noch geenige van den huyfè,-noch hy, noch de Hertoginne , en haer kinderenvermogen voor iemant eenigh ampt ofte officiete procureren, foo wel van \'t gene dat werelt-lijck als geeftelijck foude mogen zijn. Niemantvan fijn geflacht oft vrientfchap vermach fijnRaedtsheer te wefen , ofte opperfte van denRaedt, mede fijn kinderen , noch kindts-kinde-ren vermogen te gaen, noch te fitten , voor deProcureurs van S. Marco,ofte eenigh

gouverne-ment en kapiteynfchap bedienen, als mede nietgebruyckt worden tot Ambaffadeurs en Pour-voyeurs ; alleenhjck vermogen fy te worden Ca-piteynen over twintigh galeyen, en daer onder.V^oorders zijn broeders vermogen niet te zijnGeneralen ter zee, noch Pourvoyeurs van dearmé, Capiteynen van de Golf, Pourvoyeursgeneraels in\'t leger, noch gefbnden Ambaifa-deurs aen de Princen ; als van gelijcke fijn broe^ders noch kinderen , ofte eenige van fijn bloet-vrienden, vermogen te zijn van den Raedt dertienen, geduurende fijn leven , ofte eenigh Ma-giftraets ampt te bedienen, foo binnen als buy- B b ten \' 1\'\'ij i i\' } \\i!\' ii



? D Ë R E P U B L Y C K ten Yenetien j behalven datfe Reformateurs van Indien hy getrouwt iSjCn de Hertoginne, diefè lUïsgime.\'t School vanPadua mogen worden,Pourvoyeurs noemen Dogare ffa, gekroont wil wefên, en denvan de munt, en Arfenael, en diergelijcke amp- princelijcken Hoorn ontfangen,ofte een bonneÊten meer, ja felfs vermogenfe te zijn Procureurs gelijck des Hertoghs, lbo gaet de geheele Sei-van Sint Marco, van den grooten Raedt, en den gneurie, op de Bucentaure, en platte fchuyten,Raedt van \'t Senaet, in de welcke ly vermogen vergefelfchapt met veel galeyen , Brigantins, ente gaen , geduurende de geheele tijdt van haer andere fchuyten van particulieren, haer halendeleven: fijn broeders en kinderen, hebben mede in haer paleys , brengenfe tot op de plaets vande eer van de rock met de princelijcke mouwen Sint Marco , alwaer dat fy ontfangen wordt meCte dragen. Den Hertogh vermach te fpreken in \'t geluyt van veel eer-fchoten, van grof gefchut,den grooten Raedt in faveur van de fijne , doch mufquetten , en verfcheyden andere inflrumen-wordt niet geconcludeert in fijn prefentie. De tén , en gefalueert van alle handtwercks- en am-gene die tot eenigh gouvernement gekoren wer- bachts- lieden, die in goede ordre en groote ma-den,vermogen hem niet te bedanken.Hy gaet in gnificentie zijn,marcherende rondom de plaets,alle de Raden , doch vermach niet te refolveren en gaen in \'t paleys van S. Marco^ alwaer dat eenofte te executeren fonder hare approbatien,heb- yder van defe ambachten zijn plaets, verkregenbende maer een ftem in den grooten Raedt, cn door lotinge in een groote fael,op\'t koftelijckftetwee in den Raedt van de Pregady, ofte Senaet, toegemaeckt heeft, om met trefïelijcke, en ma-dewelcke hy fèlfs erkent als Overften. Doch foo gnifijcke collatien de Hertoginne met haer by-menighmael hy komt in den Senaet ofte groo- hebbende edele Vrouwen te ontfangen, die al teten Raedt,firaenfe altemael op,eerende hem met famen,op\'t koftelijckfle opgepronckt met gout,nedergebogen hoofden. De Magiflraten flaen paerlcn en gefleente, defe plaets gaen befichti-over-end , en ontdeckt wanneerfe aen hem fpre- gen^ dat gedaen zijnde, gaet fy na de plaets, ge-ken. Men flaet met fijn naem en beelteniffe al- deftineert tot haer wooninge | gelijck gedaenlerhande munten , onder de felfde fendt men heeft Morofine Morofiny , vrouw des Hertoghsoock alle brieven en patenten van de Republijk, Marini

Grimany, op wekkers krooninge fulckenmede werden daer onder verkondight alle wet- pracht en magnificentie gefchiede , dat een heelten en flatuyten alle brieven gefchreven aen de boeck noodigh foude zijn om \'t felfde te vervat-Senaet werden aen hem geaddreffeert, als van ten. De Republijck bewijft de Hertoginne ee-gelijcken alle Ambaffadeurs, en wie dat\'er iets nighinkomenopdeaccijfen van de vruchten,enmet de Republijck te traderen heeft, gaet tot andere dingen, nae haer krooninge , ja fèlfs naeden Hertogh. Dochhier in heeft hy van noode \'t overlijden van den Hertogh wordt fy befbn--de affiftentie van\'t Collegie 3 en vermach niet te derlijck ge-eert en gerefpedeert,en draeght denopenen eeoige brieven van Princen , Prelaten , princelijcken Hoorn , met kleedinge over een-Societeyten , ofte andere , buyten\'tgebiedtvan komende in Majefleyt met des Hertoghs , dede Republijck , op verbeurte van hondert kroo- welcke andere edele vrouwen niet fouden der-nen van yder brief, fonder de felfde eerflge- ven dragen , als onder andere de goude prince-toont te hebben aen de Raedtsheeren , ofte ten lijcke Mantel met Hermints, minflen aen \'t meefte deel van dien , en twee op- Doch den grooten Raedt, in de welcke dén Grooten perfte van \'t Collegie, doende die lefcn in haer Hertogh werdt gekoren,is gelijck het fteunfèl en tegenwoordigheyt. Hy vermach geen audientie fondament v,an defe Republijck , aengefien dat te geven aen eenige Ambaffadeurs, ofte dierge- in de felfde alle Magiftraten werden gemaeckt, lijcke perfbonen, noch te antwoorden op eenige behalven eenige, wiens verkiefinge gefchiet by materie van Staet, fbnder by hem te hebben op de Senaet, ofte Raedt van tienen, welcke haer \'t minfte vier van de Hoofden der Raedtsheeren, macht en autoritey t mede hebben van den groo^ en twee van de veertigen. Noch vermach te ant- ten Raedt, ontftaende uyt Edellieden , oudt op woorden aen de Ambaffadeurs ofte Agenten op \'t minfte 25 jaren, ofte andere die daer in komen ftaende voet, maer moet fcggen, dat hy advijs door de lotinge van de goude ballekens, op den fal nemen van den Raet, en antwoorden Volgens dagh van S. Barbara, den 4 December, oudt haer deliberatie. 20 jaren.De vergaderinge gefchiet ordinaris alle Soo hy komt voor eenige tijdt fieck ofte ab- Sondagen, en heylige dagen , nae dat de kloek fent te zijn , een Raedtsheer, gekoren door fijn van S. Marco, genoemt Tmtkrc, ophoudt van

Raedtsheeren, heeft de felfde macht alshy, re- luyen , een weynigh na den middagh , en duurt gerende in fijn naem alle dedingen, voor de tot ontrent de 23 uren, te weten\'s winters j inde welcke hy moet forgen. fbmeris devergaderinge\'s morgens. Totbeftuyt, £>0 heeft hy maer de fchijn van Men kieft in defen Raedt,door pluraliteyt vari een Prins, en niet de daedt j hoewel dat nae fijn ftemmen oft ballekens, niet alleen de Magiftra- doodt het felfde fchijnfel van Monarchie is blij- ten van Venetien , maer van de geheele Staet, vende ^ vermidts men als dan geenige faken ten behalven datfe macht geeft aen de Senaet vatt eynde brengt , noch de Magiftraet audientie eenige te kiefèn. Mede de meefte wetten wor^ geeft; noch den grooten Raedt fich verfamelt den aldaer geconfirmeert. \'t Getal van de Edel- &quot; om Magiftraten te kiefèn, en de loop van juftitie lieden , komende in dien Raedt, is voor defc ge- ^ gefloten blijft, over den geheelen Staet, geduu- weeft ontrent 4500: maer tegenwoordigh, door rende drie dagen , in welcke tijdt de Senaet al- \'t verfterven van eenige familien, worden daer leenlijck,oft den Raedt van de Pregady,fich ver- naeuwelijcks gevonden drie duyfent Venetiaen- famelt tot regeeringe van de Staet. fche Edelen, waer van dat \'er weynigh meer als 1400,



? VAN V e N e T I E N. é^ 1400, ofte 1)00 haer laten vinden in den Raedt: Soo wanneer daer eenige Magiftr^ften fullenhoewel tot de verkiefinge van de Magiftraet Verkoren worden, naderen haer de Edelheden geen feker getal getermineertis,- nochtans foö van alle de bancken, gelijckfe doorlotinge wor- wanneer daer gehandelt wort van eenige nieuwe den geroepen, tot op\'t hooge eyndt van de faefwetten, ofte andere extraordinariffe faken , fbo recht tegens over den Hertogh en fijnRaedts\'moet de vergaderinge zijn ten minften een getal heeren, en indien iemant van haer, uyt drie va-van fes hondert. ten die voor haer ftaen , twee goude ballekens Wanneer den Raedt vergadert, fit den Her- kofflt te trecken, blijft hy Elcótcur en terftorittogh gekleet met een koninglijck gewaet , in wordt fijn naem uytgeroepen dooreen van de\'t eyndt van de fael op een verheven geftoelte, Secretarilfen, op dat lijn vader, foon, broeders,dewelckefy noemen Tri/\'ï/w^/, by hem hebbende neven, fchoon-vader en fchoon-broeders, ge-aen fijn rechter-handt, drie Raedtsheeren met waerfchouwt fouden zijn van niet te gaen tree-een hooft van de veertigen van criminele faken , ken. En op defe wijfe maeckt men fes-en-dertighaen fijn flincker-handt drie andere, en een hooft Eledeuren, die men verdeelt in vier deelen; envan de veertigen. De groote Cancelier, en an- alsdan geven de Secretarilfen aen yder deel eendere bedieners zijn gefeten op twee bancken , lijft , van de Magiftraten die op dien dagh fullenaen de rechter en flincker zijde van \'t Tribunal. Verkoren worden dat gefchiet zijbde, fweerenDe Avogadors van \'t gemeen, en de Hoofdeü de fes-èn-dertigh , datfe niemant fullen kiefèn ,van den Raedt van tienen zijn dicht aen de deu- \'t en zy diefè oordcelen vorderlijck te zijn voorren, de Cenfeurs byna in de midden, en de Au- de Republijck : daer na vertrecken haer de vierditeurs, fbo oude als nieuwe, een weynig verder deelen , in vier kamers daér toe gedeftineert,nadehoecken. De andere Edelen zijn in ordre alwaer dat eerftelijck een Secretaris aen yderop een plaets die lager is in \'t midden van de fael, deel de wetten van de verkiefinge leeft, doendehebbende rondom haer de Magiftraten lager daer nae inéén vat negen ballekens, gediftin-verheven als fy, diefe doen fwijgen, en in ordre gueert door cijfer-letters, En alsdan dé oudtftéblijven. Aengaende de Procureurs van S. Marco, Eledeur treckt daer eén uyt, door \'t welckekomen nimmermeer in den Raedt, \'t en zy in de hy bemerckt, ofc hy moet noemen een

Compe-verkiefinge des Hertöghs,blij vende met de mee- titeur van de eerfte, tweede, ofte andere Magi-fterfchap van\'t Arfenael , geduurende,dat de ftraetj alfoo de Magiftraten van Venetien on-grooteRaedt verfamelt is, onder het huysken derfcheyden zijn, door ordré eri digniteyten,om de felfde te bewaren. foo dat d\'een meerder is als d\'ander. Die hét Nae datfe alle te famen vergadert zijn, klimt dan toekomt te nemen een Competiteur van dede opperfte Raedtsheer op een verheven plaets, eerfte Magiftraet, heeft de eerfte ftem, noe-noemende al de Magiftraten , die op dien dagh mende fulck een Edelman als \'t hem belieftengekofèn moeten werden; daer nae roepende de in \'t maken van twaelf Magiftraten, die gene,Avogadors, de Hoofden van de tienen , de Cen- die daer heeft d\'eerfte ftemme van de eerfte ben-fèurs, en de Auditeurs, foo oude,als nieuwe,doet de, heeft mede de tweede, en wien de tweedehaer altemael fweeren , uyt al haer macht de heeft, heeft mede de elfde, en de derde heeftwetten van den Raedt te doen obfervéren. Hier de twaelfde; de Eledreur wérdt genoemt in deneffens moet men weten, dat \'er niet minder op balloteringe van de gene die gekoren is, \'t welckeen reys als negen,en meerder als i z Magiftraten gefchiet in den grooten Raedt: doch de geko-fèffens werden verkoren^ dat eenige Magiftraten ren moet eerft geballoteen worden van alle dehebben vier competiteuren , oft mede-verfoec- negen Eledeurs van fijn bende, de welcke fookers andere twee ; en dat \'er dagen zijn , dat \'er hem te beurt vallen de twee derdendeelen van deMagiftraten werden gekoren door twee Compe- ftemmen ofté ballekens, Wordt hy mede gebal-titeurén, en andere dagen op welcke fy door vier lotteert in den grooten Raedt: foo niet, doet deCompetiteuren werden gemaeckt, en andere op Eleóteur wederom een nieuwe nominatie, terde welcke fy indifferentelijck werden verkoren tijdt dat \'er iemant wordt geapprobeert, wiens \'door lotinge van de ballekens. naem hy alsdan fchrijft op een briefken, onder Maer eer wy verder gaen, fbo moet men we- de naem van de Magiftraet. Dit wordt mede ge-ten dat ballotteren , ofte met ballekens loten, obfèrveert in de tweede bende, maer niet altijdtanders niet en is , als fijn ftem te geven met bal- in de derde en vierde want fomtijdts fbo wan-lekens, eertijdts gemaeckt van was, felfs in\'t neer\'t gebeurt dat\'er Magiftraten worden ge-iaer i iS 3 : dan alfbo \'t gebeurde , dat fomtijdts maeckt, van twee Competiteuren , en datfyge-.de felfde

a\'en de dóoskens , in de welck fy geleyt noemt zijn geweeft in de eerfte en tweede ben-wierden , bleven hangen, foo wierd \'er goet ge- de, foo is \'t nootfakelijck , dat \'er eenige Com-vonden , dat menfè foude maken van doeck, op petiteurs van de derde en vierde bende refteeren,datfe niet fouden kleven aen de handen, én in \'t de welcke alsdan voor de felfde geen Magiftraetvallen gerucht makende, het kenbaer foude zijn noemen, noemende voor een ander die \'t haerin welck doosken fy geleyt wierden; niet tegen- goet dunckt, van wien het lot haer de nomi-ftaende de felfde al te famen wit zijn, konnen iiatiedoethebben, fonder welcke nommatie nie-nochtans datelijck oordeelen, aen wien men fijri mant van haer vermach te blijven, mits dat inftemme ^^eeft ofte niet, vermits de verfcheyden- yder verkiefinge negen Magiftraten zijn om tehevdtvan kouleuren van de dooskens , zijnde noemen. Sygaen niet in den Raedt om te bal-Jpftendeel wit ofte groen, ofte anderfms dooi: lotteren, doch wegh gaende, leggen de Secreta-letteren bekent. riffen voor het Tribunal van den Hertogh en de Sei- i:, I I l i :: I iJn il il\'f i vi; \'if/; Ê < ki m il 11 eenige f^il jiiilfMl &quot;l .r.i ,1 f?fë



? DE REPtlBLYCK Seigneurie, de briefkens van de Magiftraten,metde namen van de Eledeurs, neftens\'t getalvan de Magiftraten die fy door \'t lot Jfùilen be-komen. Dit gedaen zijnde, leeft de groote Cancelieraile de Magiftraten neffens haer Compétiteursin ordre, en de genoemde retireren haer met \'ergantlche familien in een kamer, befonder daertoe gedeftineert, blijvende aldaer ter tijdt datfëzijn geballotteert j en de groote Cancelier , naedat hy getoont heeft aen een yder, hoc hy ge-houdenis te kielen luyden van wetenfchap , enbequaemheydt, noemt de eerfte Compétiteur.Daer na gaender eenige kinderen langs de fael,by haer hebbende dubbelde dooskens, waer vandat \'er een van binnen wit is , en een ander vanbuyten groen, in de welcke datfe alle de balle-kens van de Edelen vergaderen , doch eer fy/êdaer in doen, toont een yder Edelman, dat hyniet meer als een balleken heeft. Ondertuft<:henleeft men dickwils den naem van den Edelmandie men balloteert, op dat \'er niemant fich be-driege,enfooder iemant hem fijn ftemme wilge-ven , die doet fijn balleken in \'t witte doosken,lbo niet, leydt hy \'t in \'t groene. Daer naebrengt men de ballekens voor \'t Tribunal van dePrins, doende de favorablen in een wit vat, ende anderen in een groen, waer van dat de eerftegetelt worden door de Raedtsheeren fittendeaen de rechterbant,en de andere door de Raets-heerenvande ftincker zijde , en wordt als danacht genomen, hoe veel ballekens meerder in \'teene als \'t ander zijn i en op dele manière wor-denlê alle te famen geballotteert^ wie dan meer-der ftemmen oft ballekens te beurt gevallen zijn,als zijn Compétiteurs, wordt Magiftraet. Nae dat alle de Magiftraten dan gekofen zijnop defe manier, roept de Cancelier overluyt alleharen naemen, ordinerende haer te vertoonenvoor de Cenièurs, op datfe oordeelen, dat hierin niet gedaen en is tegens de wetten, en daer nalicentieert hy den Raedt. Soo wanneer de nacht haer overvalt,wort hetgeen dat van \'t ballotteren refterende is, afge-daen in de naeftvolgende Raedt. In defen Raedtv/ort gekoren, behalven den Hertogh,de grooteCancelier, de Raedtsheeren des Hertoghs, deProcureurs van S. Marco , de Gouverneurs vande revenuen ofte inkomften j de 60 van de Pre-gady , ofte Senaet, en de 60 van de Aggionta,welcke geconfirmeert blijven de Procureursvan de kamers, de overften over \'t Arfenael, deveertigen van \'t Crimineel, en de veertigen van\'tpolitijck, beyde het nieuwe en\'t oüde, hetCollegie van de twintigh Wij fen , en van detwaelf j het collegie van de kamer van leeninge 3de Pourvoyeurs van de gefbntheyt de Wijfe vanRialto , de officieren van de

boeten ,• de Pour-voyeurs van de koftehjckheden, accijièn, banc-quetten, officien, rekeningen, en packhuyfenvan Damas, Alexandrien en Londen: mede deAdvocaten Filcaels j en Executeurs van de wate-ren , en boffchagien j de Executeurs van de oudeen nieuwe juftitie, en van de vrede ^ de nieuwe,oude, en laetfte Auditeurs ; betaelders van dewapenkameri de onder-heeren van\'t magafijn van de Hooghduytfchen j de extraordinare Pen-fionariften neffens de rechters 3 de ofticieren vande Douane van de zee 3 de Advocaten van \'t hofvan Sint Marco 5 mede de Advocaten van de ge-vangenen ; de Advocaten van den Raedt, endie van\'t hof van Rialto als van gelijcken deHeeren van \'t crimineel en civil by nacht i deofficieren extraordinaris j de Rechters van Pio-vego j de onderfoeckende Rechter, de Rechtersvan de meubelen 3 van de vreemdelingen en eyf-fchende Rechters ^ de Rechters van\'de erffenif-fèn, en opperften van de munt van \'t gout en fil-ver j de Officieren van \'t koren van S. Marco enRialtojde Officieren van de oude en nieuwe Ter-nario^ de Corredeuren van de wetten na \'t over-lijden des Hertoghs, en de Inquifiteurs van fijncomportement en andere faken hem betreften-de j de Confuls van de kooplieden, en de opper-Confuls 5 de Officieren van de wijnpacht ^ de Of-ficiers van de Douane van \'t landt,van de Mefte-tarie, van Sopracaftaldo, van de vleyshallen ,en de goude lakens; dePenfionariffen van \'t vaftelandt j de Appontadors voor de hoven van S.Marco en Rialto -, de Podeftas, Providitors 5 deRentmeefters, en opperfte Officieren van \'t Her-toghdom, en de contreyen van Trevifane, Friul,Iftria, Dalmatien en Levant, neffens hare ey-landen mede de opperfte Officieren van \'t Pa-douan , Vicentin , Veronois, BrelTan, Berga-mafco , en Cremafco : daer-en-boven de Pour-voyeur Generael van de zee 3 de Capiteyn gene-rael van de Golf ; de Capiteyn tegens de Cofac-ken i de Capiteyn van de wacht van Candie • deGouverneur en overften fbo van de vrye als ge-dwonge galeyen, als mede de Patroons van deAmunitie. Aengaende de Raedt van tienen,is een m.ach- De» Raedttige Magiftraet, gemaeckt in \'t jaer 1310, denld May, totconfèrvatie van de vrede, en een-draght ; en alfbo het verraet van Bajamont kor-telijck daer na volghde, te weten in \'t jaer 1311,wierdfe geconfirmeert voor vijfjaren, vermidtsmen als doen klaerlijck fagh , hoe noodigh diefelfde was voor de Republijck ; en fy vergader-den alle woonsdagen na den middagh : daer nain\'t jaer 1515 wierdfe geconfimeert voor tien ja-ren, eyndelijck in \'t jaer 1535-, den 20 lulÜ,voor altijdt 5 en bemachtight ofte ingeftelt te-gens de

violateurs van deMajéfteyt des gemee-nen Staets, Seden, Sodomiten, muntftagers,fcholen en canceleryen. Sy heeft de regeeringevan een groote fomme gelts van \'t gemeen, vande galeyen van \'t Arfenael, van \'t gefchut enhaer merck, welck is C X : en foo wanneer defètien Raden fullen oordeelen een misdadigen,be-gaen hebbende eenige van defè voorgenoemdefauten , vermach hy felve fich niet te defende-ren, noch een ander voor hem, voor dien Raer,maer verfchijnt voor de Hoofden van de fèlfde,die na datfe hebben doen fchrijven alle\'t genehy gefeyt heeft, foo is\'er een onder haer die datop neemt, en den Raedt voordraeght. In \'t kort,dit is een m.achtige Magiftraet,en Wn grootaen-fien onder alle anderen. Uyt defe tien worden-der alle maenden drie gekoren, die men noemtHoofden van de tienen,van wien een alleen geen macht tienen^



? VAN VENETIË N- &quot; macht heeft van te rapporteren ofte oordeelen, oft fbnder macht. Die de ballelcetis rnogen wer-maer moeten nootfakelijck twee zijn. Defe eer pen zijn defè: den Hertogh, de tien^Raedts-\'wort gegeven aen de oudtfte Sénateurs, geëfli- heeren, de Raedt van tienen, dc Avogadors, demeert wegens harewijsheyt en Voorfichtigheyt. Procureurs van Sint Marco, de veertigen overDefen Raedt wort gemaeckt de eerfte mael den \'t crimineel, de drie Raedtsheeren d\'Abas , de29 September, en den i Oktober verandert op twee Cenfèurs cn drie andere over het compor-een en de fèlfde manier als de Pregady. De or- tement van de Sopracaftaldy , de drie Pourvo-dre van haer verkiefïnge is defe : de tien gaende yeurs over \'t koren, de drie Gouverneurs van déuyt de fael daer de Senaet verfamelt is, met twee revenue ofte inkomen , de vier Heeren vanI van haer Secretariffen neffens haer, in een ka- \'tfout, de drie Gamerlengi, ofte knapen vanmer befonder, alwaer dat fy knielende feggen: Te \'tgemeen , de vier Heeren van de oude rekenin-Beumy met eenige andere gebeden : dat gedaen ge, de drie Patroons, ofte Overften over\'t Ar-,zijnde, neemt een van de Secretariffen een ver- fenael, de drie Pourvoyeurs over de kameren ,Tulde doos, doende daer in drie goude balie- de drie over de ofEcien , en de drie Cattaveres ^eens, en feven filvere, brengt die aen de Tien,de en andere. welcke daer yder een balleken uyt nemen, en als De Pregady onder haer, die geen macht heb-dan de drie, aen wien de goude ballekens te ben om te ballotteren, ofte hare ftemmen te ge-beurt gevallen zijn, fepareren haer van de an- ven, zijn defè : het collegie van de Wijfè, de vierdere,vergefèlfchapt met een Advocaetvan \'t ge- Executeurs over de wateren, de tien Wijfèn, metmeen , nae datfè dan gefien hebben door de an- de drie over de gefbntheyt, als de drie over dedere filvere ballekens, wie dat de eerfte, tweede, accijfèn , en de fes van den handel van Alexan-en de derde Ele<aeur moet wefèn,fbo kiefenfe de drie, Damas, Londen, en andere,een na de ander, de drie hoofden,confïrmerende De eerfte fèftigh, eygentlijck genoemt Prega-yder hooft uyt haer dryen gekoren , met twee dy, worden gekoren in den grooten Raedt, op, ftemmen oft ballekens, aengefiendat niemant defèlfdemanier als de andere Magiftraten,maer\'t hooft kan zijn in die maent, \'t en zy een uyt de feftigh van de Aggiunta, ofte Zonta, gelijckhaer, en niemant fïch fèlven mach kiefen. Men de Venetianen het noemen , dat is te feggen,kieft mede op defe maniere in yder maent de an- een by voeginge,. worden genoemt van de Pre-dere hoofden: van gelijcken

worden uyt den gady , en daer nae geballotteert in den grootenfelfden Raedt de Inquifiteurs van den Staet ge- Raedt. Want op den dagh van S. Michiel, foomaeckt, en de Rechters over de , ofte noemt een yder van de Pregady , die gene blasphémateurs. Defèn Raedt kieft daer-en-bo- die \'t hem bélieft tot defe Zonta ofte byvoegin-ven noch eenige officieren en bedienaers,gelijck ge , en daeghs daer aen vergadert den grootende Caffier van dien Raedt j de Pourvoyeurs van Raedt, alwaer al de genoemde geloot worden,de timmeringe ofte bouwinge van de gevangen- en nae datfe dan uyt een vat getrocken zijn,huyfen en kloofters, de vier bedienaers van het wordenfè d\'een nae den anderen geballotteert,kleyne Collegie des fèlven Raets in \'t crimineel^ en fèftigh van defè die daer van de meefte helftde vier Executeurs tegens de bkfphemien , de geballotteert hebben , en overtreffen de ande-vier Secretariffèn van den felven Raedt,de Pour- ren in \'t getal van ftemmen , zijn van de Zontavoyeur over het bofch van Montello , een offi- ofte byvoeginge. cier over de wapenen. De groote en vier andere Defen Senaet kieft de Patriarch van Vené-Capiteynen blijvende altijdt in dienft. Eynde- tien, welcke eertijdts gekoren wierde van denlijk defe Tien hebben de autoriteyt van haer ad- grooten Hertogh , vermits het Patriarchfchapvijs te proponeren ,.en den Raedt te verfamelen : een recht is, toebehoorende aen de Patronagieen in de ftadt, noch de geheele Staèt wordt \'er van de Republijck, Sy kieft mede de drie Re-geen Raedt meerder gevreeft in materie van ju- voyeurs van de procuratien, de drie Revoyeursftitie, als defe. vandekaffen, en de drie Revoyeurs van\'tfout, Senaet, ofte Dc Senaet, ofte Raedt van de Pregady, dat is de Pourvoyeurs van de foutpannen, de WijfenRaeàt vm te fcggcn gcbcdcn, wordt fbmtijdts maer fim- van \'t vafte landt, de overften en Wijfen van ded€:Bregadji. pgijjck gcnocmt Pregady j heeft defèn naem ge- ordren, de drie opfienders van de kvijghsfaken,crecren, nae \'t feggen van fommige , om datfe de drie opfienders van de zeefchriften , en deeertijdts vergadert wierd door eenige ftadts- drie van defchriften van\'t vafte landt, de fesdienaers, en als van haer gebeden , datfe wilden Pourvoyeurs van \'t vafte landt, ten tijden vanconfulteren, van \'t gene dat noodigh was voor de recolte, een voor de Padouaen, en de andere\'t gemeene befte, In \'t beginfel zijnder in defèn voor de Polefm , Vincentin, Veronois , Treve-Raedt niet meerder geweeft als feftigh Sena- fan en Friul: de Pourvoyeurs van\'t Arfenael, deteurs, maer naederhandt de faecken der Repu- drie Pourvoyeurs van de wapeninge,de drie

overblijckwaflende, zijnder noch by gekomen fom- de gecommandeerde galeyen , de drie van detijdts twintigh, fomtijdtsvijf-en-twintigh:eyn- artillerye, de drie over de fortereffen , de driedeliick wierd \'er goet gevonden , defelve te ver- over de gebouwen van \'t palays, de drie over demeeren met het getal van feftigh andere, onder brugh van Rialto , een Superintendent van dede welcke men niet en rekent de Procureurs van tiende van de geeftelijckheyt, de drie Pourvo-SintMarco, de Procureurs van den Raedt van yeurs van de Po,een Pourvoyeur over de gebou-tienen de tien Raedtsheeren van den Hertogh, wen van Friul, de twee Executeurs over de be-de Cenfeurs, Avogadors, en andere Magiftraten;, radinge, en de drie over de deliberatie van Pal-die daer inkomen met macht van ballotteren, me, de Taxeurs diefe noemen lajfadori, o^er de gemeene £3



? 6$ BÉ R E P U B L Y C K gemeefie onkoften : de Taxeurs over de groote alleen gekoren uyt de Secretadffen , door deilen kleyne kas : de Pourvoyeurs van de gebergh- grooten Raedt, aengefien dat de andere in denten : de Confervateurs van de wetten : de Pour- Raedt van tienen verWen werden, en fijn oor-voyeurs beveftight over de eendraght , oude deel onderworpen zijn, wanneer ly eenige fautenen nieuwe juftitie , de Wijfen over de koopman- in haer officie begaen. fchapi de Pourvoyeurs over de oly , en vleys- DeGenerael van de armée te landt, die maerhallen j de Pourvoyeurs over de ongebouwde voor een fèkeren tijdt is, gaet alle andere te bo- méeteimâtlanden, gemeene goederen, en de appellatien ven, bekleedende de eerfte plaets by den Prins j en te water.deWijfen over de leen-goederen j de Surpour- en die van de zee heeft een abfolute machtvoyeurs van \'t hout, van de gefontheyt, hofpita- over de armade, Hoofden, Officieren en Magi-lenen pomperyen^ de Pourvoyeurs van de va- ftraten van de eylanden, in maniere, foo wan-leyen des Hertoghdoms , en de vier over de Pi- neer hy met fijn vloot ergens komt te arriveren,jfaenfè banck -, de Pourvoyeur van de hennip van \'t zy in wat plaets het fbude mogen wefen, brengtMontagnanajcen Reformateur van de ftudie van men hem dadelijck alle de fteutels van de for-Padoua, een Profeffeur in de Philofophie, en terefïèn en fteden -, foo dat hy alleen alles ver-een in de welfprekentheyt, twaelf overdedif- mach, en haer allen in digniteyt te boven gaet.ferenten en geintereffeerden van Polefine en Ca- Doch men moet weten, dat de Generael van deftignano^tweeAdvocaten fiscaels van de Seigneu- zee, noch fijn Lieutenant, ofte Pourvoyeur ge-rie, twee van de rekeningen, ofte een Exa<ïïeur nerael geen macht heeft met eenige toegeruftevan de felfde, een Exaâeur over de kameren, galeyen in Venetien te komen , ja fèlfs niet naereen Exadeur van de tien officien : een Exadeur fijn woonplaets maer is gehouden in Iftria, on-van de Gouverneurs over\'t inkomen i een Pour- trent hondert mijlen van de ftadt, al fijn volckvoyeurgenerael van\'t vafte landt, een ander van tebetalen enaftedancken, endaerna metfijnde Golf, een van Candie, Palme, Iftrie, een van galey alleen neffens weynigh volck binnen de\'tvoetvolck te landt, en een ander over de lichte ftadt te komen. ruy terye j alle welcke Pourvoyeurs blyven maer Aengaende de Proveditor, ofte Pourvoyeur Tonrvoyet&voor een fekeren

tijdt, als van gelijcken de Gou- van de armée te water, is mede een van de voor-verneur generael van des landts armée, een Col- naemfte dienftenfelfs in tijden van vrede, blijft ter,laterael generael van de Seigneurie, blyvende in hy bynae altijdt, gebiedende alsdan over de ga-dienft , geduurende fijn leven : de Pourvoyeurs leyen. over de cavalerye van Candie, en de paerden van Het Collegie is gecompofeert van de Seigneu- Collecte.Dalmatie, welcke in dienft blyven vier-en-twin- rie,de groote Wijfen, de Wijfen van\'t vafte lant,tigh maenden, mede de Ambaffadeurs diefe in de Wij fen van de ordren,en de drie Hoofden vandienft houden den tijt van vier-en-twintig maen- de veertigen van \'t crimineel. In dit Collegie leeftden,by den Paus,de Koningen vanVranckrijck, men de brieven,geeft men audientie aen Ambaf-Spanjen , en by den Turck , als andere Princen , fadeurs en Agenten 5 mede alle verfendingen enen de welcke fy houden op de verkiefinge van commilfien worden, hier in geproponeert. In \'teenigh nieuwe Prins. Dees alle te famen zijn ge- kort, dit Collegie is een Raedt \'t welck te doenweeft van de Pregady. geeft alle andere Raden en Magiftraten, in die In defèn Raedt wordt gerefblveert van de dingen wiens expeditie haer bevolen is.vrede en oorlogh, hoewel men mede daer over ,De Seigneurie is gecompofeert van den Her- pe Sei-magh delibereren in den Raedt van tienen , als togh en de fes Raedtsheeren die hem affifteren ,mede refolveert men in de felfde over de verbin- en worden genoemt den kleynen Raedt, wegenteniifen j tot befluy t, alle faken van importantie het kleyn getal. Defen Raedt reprefènteert depaffeeren de deliberatie van defen Raedt. Republijck en de Staet, komt dieshalven oock in Aerigaende de groote CanceUer, en is geen \'t Collegie.Edelman, maer een van de voornaemfte bur- Daer zijn fes Raedtsheeren, gekoren onder Raedtshecfgersj hy blijft altijdt in dienft, en geniet van\'t de voornaemfte Edelen van de ftadt. Sy fittengemeen 3000 dukaten jaerli cks. Alle de deu- met den Hertogh, gevende neffens hem audien-ren van \'t palays ftaen voor hem open , en alle tie aen de Ambaffadeurs en anderen, odroyerenfecreten van de Republijk,\'t zy hoe groot fy fbu- de privilegiën en diergelijcke faken , waer vanden mogen wefen, werden voor hem ontdeckt. den Hertogh niet mach difponeren fonder vierHy is \'t hooft van de Secretariffen,die mede bur- van defè Raedtsheeren, die fonder hem execu-,gers zijn , en

in dienft blyven voor al haer leven, teren ; hebbende daer beneffens macht om degelijck hy felfs. De grootfte van den Adel moet voorvallende dingen in den grooten Raet te pro-lem wijeken ofte plaets maken, behalven de poneren. De grooteCamelter» Procureurs van S. Marco : foo wanneer hy komt Defe Raedtsheeren blijven in dienft de tijdt Raedtshee-te fterven, gaen alle de Edellieden en burgers van een jaer , te weten, acht maenden in \'t Col-mede op fijn begraeffenis, lèlfs doet men een legie, en vier in de veertigen van de criminelelijck-oratie,tot fijn lofeneer,in gelijcke maniere faken, alwaer dat altijdt drie van haer fijn afti-als die van den Hertogh, en of hy felfs Hertogh flerende 5 fy vermogen plaets te nemen in de ju-van \'t volck hadde geweeft -, welcke eere men al- ftitie van de veertigen , de vier eerfte maenden,leenlijck geeft aen defe twee, \'t en waer aen ee- ofte vier laetfte, ofte de twee eerfte en de tweenigh groot perfonagie, maer heel felden , en laetfte; hen worden alsdan genoemt de onderftewiens gelijcken men niet en vindt, wegen de Raedtsheeren, foo dathetnoodighis, dat\'ergroote meriten van\'t gemeene beft, Hy wordt doorgaens negen Raedtsheeren moeten wefen, te



? van V e n e t t è ïsr. . te weten, fes die altijdt by den Hertogh zijn, en fchenderyen , die daer gepleeght wordén in ha-\'drie in de veertigen van \'t crimineel, om aldaer ren gemeenen ommegang , genoemt Brog/Zo,de criminele procelTen te oordeelen. hebben mede het oogh op de leden ofte manie- De groote Wijfen zijn met haer tienen, en de ren. Doch haer voornaemfte autoriteyt is overmeefte geacht van de geheele ftadt. Sy ftellen de fchuyt-lieden; en ordinaris is \'er een in \'t exa-ordre in faken van vrede en oorlogh , fchrij- men van de mifdadigén. ven en antwoorden aen alle Princen, gouverne- Daer zijn noch andere Cenfèurs,die men ordi- T^enren de ftadt, en geven haer advijs aen de Pre- naris noemt de tien Wijfèn, hebbende dc fèlfde \'gady. • autoriteyt; oock zijnder noch andere geftelt, De Wijfèti des vaften landts, in getal van vijf, over de pomperyen, kleeden, maeltijden , érihebben de felfde autoriteyt, gelijck de groote, diergelijcke faken meer. met welcke fy gouverneren, gevende voorna- De Overften van de wateren nemen acht op De Opfien^mentlijck ordre in krijghsfaken, en zijn in groot de moeraden en wateren van de ftadt, gevende ^^aenfien. ordre, dat alle canalen wel onderhouden wer- De Wijfen van de ordre, zijnde met haer vij- den.ven, en meeftendeel jongh, ftellen ordre over De Heeren geftelt oVer \'t koorn, zijn eerft ge- m Oppen-de zee-faken, hebben daer buyten geen macht koren in \'t jaer 1347, dragen forgh dat de ftadtvan iets anders aen de Senaet te rapporteren, als wel van koren en broot voorfien zy. \' \' \'tgeen dat de felfde is betreffende; en worden De Heeren geftelt over degefontheydt, ftel- ^^hier door by tijdts bequaem tot faken van Staet len ordre dat de ftadt: fich gèfont onderhoudé, finthc^}\'&quot;en om te gouverneren. doeöde de felfde reynigen van allé vuyligheydt. De Procureurs van S. Marco zijn van de meeft en beletten de verkoopinge van alle onreyneeet-geeftimeerde van de geheele ftadt, niet wegens bare waeren , komende te water ofte te landt,\'t gouvernement van den Staet , maer wegens De Medicijns en Quackfalvers krijgen haer toe-haer digniteyt, welcke blijft, gelijck des Her- latinge Van dit officie , \'t welck oock rekeningdtoghs, geduurende haer leven en worden ge- houd van alle Courtifanen en geriefelijcke vrou-maekt uyt den voornaemften Adel, foo dat dick- wen; heeft mede een abfblute macht over \'t le-wils den Hertogh fèlfs daer toe gekoren werdt: ven en de doodt,in tijden van gevaerlijcke fieck-voor defèn

was \'er niet meer als een Procureur ten. over de kercke van S. Marco , en haer threfoor De Heeren van de Doane te water, hebbenofte fchat; doch naderhandt wegens veelnage- laft van te vifiteren alle de koopmanfchappen, ?f^t!\'*laten goederen aen de kerck , wierden daer twee welcke gebracht wotden door de fchepen, engemaeckt,daer nadrie, eyndelijck negen, behal- gemeene galeyen,latende niet uyt deDoané,fbn-ven noch andere negen , in tijden van oorlogh, der eerft daer van den tol ontfangen te hebben,gekoren om geit. Sy doen groote aelmoeflen, van gelijcken doet mede de Doane over de goe-geven geheele huyfèn, doen dochters trouwen, deren komende te landt. en andere liberaliteyten meer. Soo wanneer een Die geftelt zijn over de accijfèn , doen fcherp Om dcvan defe Procureurs komt te fterven , kieft men onderfbeck over alle de fchuldenaers van de ver-een ander uyt den grooten Raedt. Eerftelijck vallen accijfèn,totftrafFens toe; fy hébben medeworden daer veel t\'fèffens geballotteert, die dan macht over alle accijs^biiefkens, bekende oflègebracht werden tot het getal van vier, als heb- goet zijn offe niet, foo wel van \'t irikomen , alsbende de meefte ballekens; eyndelijck, foo wie uytgaen, en vermogen mede te ftraffen.daer na van defe vier de meefte ftemmen krijgt, De Overften van \'t fout, verpachten foo wel DeOverjfenwort Procureur. Defe, die dan gekofen is, moet \'tgenevan Venetien, als van alle andere fteden,ten eynde van drie dagen, den Hertogh gaen be- behoorende onder haer gebiedt; hebben medefoecken, en fweeren dat hy fijn laft wel fal bedie- kenniffe van alle faken dies aengaende.nen. Defe Procureurs hebl3en haer plaets en De Gouverneurs van de revenu, ofte inko- Be Goh-ftemme onder de Pregady , maer niemant van men , zijnde Officiers feer vermaert, ontfangenhaer vermach eenigh Magiftraetfchap ]te heb- alle inkomende penningen van de Republijck , men,ben , \'t en zy het Magiftraetfchap van de Wijfe, fpruytende uyt tollen en accijfen, Welcke fy ver-groot Reformateur van de ftudie van Padoua,en pachten. Sy ontfangen mede de fchattingen enPourvoyeur van de munt, met noch eenige an- tienden, ftraffende d\'Ofticiers daer over gefhelt,dere die eelimiteert zijn. wanneerfe eenige onbehoorlijcke eyfchinge De Avogadors ofte Advocaten van\'t gemeen doen; hebben oock macht van haer fcliulde-zijn mede feer geeftimeert ; hebben acht en naers goederen door uytroepinge te doen ver-forsh om de wetten te doen

obferveren, citeren koopen. de mifdadigén voor de veertigen van \'t crimi- De Heeren van de rekeninge, hebben auton- De Heerenneel procederen tegens de koopers van de recli- teyt, om te eyffchen alle penningen van alleten \' en hebben macht om de proceffen van de fchuldenaren van de Seigneurie, het zy van watHeeren te befichtigen, van de twee veertigen te foort fy fouden mogen wefen j ontfangen de de,doen vergaderen, en rapport te doen van de ver- nonciatien, felfs die crimineel zijn; en in lulckenhandelde faken aen den Raed van veertigen, aen geval hebben macht die felfde voor te dragenA^ ^pnaet ofte Pregady , en fbmwijlen aen den in de kamer van de veertigen in \'t crimineel,heb-rooten Raedt. ben daer beneffens macht over alle foorten van ^DeCenfeurswierdengemaecktin\'tjaer ip7, galeyen. r ^ r j Ve ^ootc Tri-, ïVtjfen des vajlen Undts, Wijfèn vande ordre» ï^rocureursvan SmtM(trco. Advocatenvan v ge-meen. De FcfiT\'vfyeursvan \'(ge-meen. Cenfeurs. fy nemen acht op defchelmeryen , en ftraet- De Proveditors, ofte Ophenders van\'t ge- meen.



? 70 D E R E P V B L Y C K meen, nemen acht op \'t maken van de fchepen, hebben macht van de goederen van die > die aendat de felfde zijn na haer groote, van een goede haer officie fchuldigh zijn, te doen verkoopen.proportie, en niet te diep werden geladen, doen- De Overften over den tol van wij n, wiens offi- wijn-tol.de mede alle gebroken ftraten cn bruggen ver- cie heel oudt is, hebben autoritey t over alle in-maken. Sy hebben opficht over alle konften en komende wijnen te water en te landt, ontfangenambachten van de ftadt, over de kleyne fcho- de accijfen van de felfde,- met macht, van dielen, en confrerien, midtsdenRaedt van tienen met geit-boeten te doen betalenhet inkomen,de macht heeft over de groote: hebben autori- datfe onder handen hebben, is van groote im-teyt van de ambachts-Heden te ftraffen,fbo wan- portantie, aengefien de menighte van wij n, dieneerfè eenige fauten in haer konften begaen j doorgaens tot Venetien aenkomt.recognoifteren de privilegiën van de burger- De Overften over d\'oude Ternarye, ontfangen ow^T^r-fchap,en ftellen alle boeken op een fèkeren prijs, de tiende van de olye,hebbende opficht van alleHeeren van De opficnders over de kameren, vorderen de \'t gene die materie is betreffende.dekameren. penningen van de kameren , oft kamerlingen De Overften over vet waeren,zijn geftelt over Overfienvan alle fteden den Staet onderdanigh , welcke, de kaes, fout, vleefch, en diergelijcke dingenna datfè de penningen van yder ftadt gevordert meer, diefe vet noemen, over \'t welck fy mogenhebben, fenden de felfde aen de opficnders ofte oordeelen. Heeren der felve. De Overften over de goude lakenen , nemen Go^^eH?- De tien Officieren vorderen de penningen van acht dat de ambachtslieden de felfde niet en ver-de accijfèn, die niet volkomentlijck betaelt zijn valfchen, en in cas van bedrogh vermogenfè diegeweeft; als mede van de Doane te landt en te in ftucken te fnijden. water, neffens de gerechtigheyt over de groote De vijf Wijfen van de koopmanfchap, regule- ^^jfwtjfengaleyen. \' ren alle dingen die\'t felfde zijn betreffende , als De Cazudes vorderen door boeten van de van gelijcke de overvloedige onkoften van defchuldenaren van de Republijck, de tiende, en fbutpannen. tollen die de Gouverneurs van \'t inkomen niet De fecrete kamer is een officie en officiers, al-geeyfcht en hebben. waer men houdt alle oude boecken,van de reke- De drie Wij fèn nemen acht over de tiende, oft ningen van \'t geberghte , in\' t befbnder van dendie felfde fbnder eenigh bedrogh nae\'t behoo- oudenen

nieuwen bergh, welcke boecken nietren is ingeftelt, doende van gehjcken over de mogen befien werden fonder expreffe toelatingetaxatieri , befchrijvende de poffeffien van alle van den Raedt van tienen. burgerhjcke goederen , foo wel buyten als bin- Daer zijn drie kameren van de geberghten, te Vns ka- 11 i, !\' ü Nieuwerekeninge. Onde Yelirninge. mers vm nen de ftadt. Het is in dit offitie,alwaer de naem weren, een van de nieuwe , een van de oude , en f\' , van de verkooper wordt verandert in die geen een van den bergh van fubfidie , fy doen dage- van dekooper, foo wanneer daer eenige koop lijcks haer betalinge volgens d\'ordre van de fè- werdt gedaen. In materie van bedrogh doenfè ftiers,hebbende macht over die dingen, die haer betalen twintigh ten hondert, en fènden \'t felfde zij n betreffende. aen de Gouverneurs van de revenuen. Sy zijn De Avogadors, ofte Advocaten Fifcalen, heb- Mvocaten mede als Auditeurs, in kas van appel van de offi. ben macht over alle andere officien , die geit in- tien van Rialto, over de fbmma van vijftigh du- vorderen. Sy worden maer fomwijlen gekoren, katen en daer onder , doch uytgefondert de en vooreen feker tijdt, gelijck de Advocaten voornaemfte officien van judicaturen, gelijck de van \'t gemeen, oude en nieuwe juftitie, de vijf over de vrede, de De Camerlengi , ofte kamerlings van \'t ge- Came-r- Confuls en opper-Confuls van de kooplieden,en meen , hebben al de penningen , foo wel van de eenige andere. zee, als\'t landt in haer handen,- in een woordt. De Overften van de nieuwe rekeninge , doen zijn meefters van al het inkomen , \'t welck daer eyffchinge met ftraffen , aen de pachters van de nae gediftribueert werdt door \'t middel van de accijfen, foo wanneerfe eenige penningen per mandaten, gepaffeert door het Collegie , en on- refte noch niet betaelt en hebbenjwant in \'t ver- derteeckent van de Raedtsheeren en Wijfen. pachten van de accijfen , maeckt men twintigh Het officie van den uy tgang vordert de tollen Betonde pachters , welcke de pacht onder haer, na datfè van alle dingen, den tol van de ftadt onderwor- > een hooft gemaeckt hebben, verdeden, blyven- pen , in \'t uytgaen ^ en de overften over \'t inko- fL\'^^Xde de alfbo refponfabel voor de penningen aen de men doen van gelijcken over d\'inkomende goe- Meiren vm Seigneurie ^ en fbo wanneer iemant van defe deren. mkomen. twintige niet betaelt en heeft, wort hy daer toe De oude Venetianen noemden de makelaers Mejfem gedwongen. Ueffetti, dat is foo veel als kleyne bodekens, mits De Heeren van de oude rekeninge

defrayeren fy dickwils werden gefonden van de kooper tot en feefteren alle Ambaffadeurs en Heeren , aen den verkooper, voor en aleer de koop aengaet, de welcke de Seigneurie begeert te bewijfenee- en daerom noemt men dit offici Meftèttarie. nige particuliere affediie, ofte genegentheyt, Defe Officiers houden rekeninge van de prijs van verteeren voor \'t gemeen alles \'t gene haer is ge- de gekofte en verkofte goederen, mits daer voor ordineert ^ houden contra-balans van de boec- genietende twee ten hondert van alle koopen en ken van betalinge van de paffagien des gebergts, verkoopen, van \'t gene de koopmanfchap is be- zijn Rechters voor de fchaden gedaen buyten treffende. Van gelijcken doet men wegens de de heerfchappye van Venetien, vifiteren de re- onroerelijcke goederen over de verkoopinge , keningen van de Pourvoyeurs van \'t koren en foo binnen als buyten de ftadt. De I ; De tiencffickren. î jl \' \\ i ^i CazHdes, Drie Wij\'[en.



? VAN V e N È T ï Ë 71 De Heeren extraordinaris vorderen de pen- Het hof van de Procureurs, neemt kennifTe Trccmmningen over de rechten , wegens de pafTagien van de Procureurs faken ; want alle de legatenvan de groote galeyen en particuliere fchepen : aldaer geeyfcht worden, over de welcke de Pro^foo wanneer de fchepen geladen werden, moet cureurs, Commiffariffen, en vooghden ge/leltmen een biljet hebben van dit ofKcie, fbude an- zijn. DeJfè Rechters zijn mede geflelt over deder/ins niet mogen voortgaen , wegens de in- differenten van de gront-goederen buyten Ve-- fide. netien , en over de klachten van de vrouwen die Daer zijn noch veel andere officien,befonder- qualijck getrouwt zijn.lijck Pourvoyeurs , waer van de naemen het of- Het hof van eygendom heeft vier voorname r-\'-f. vHei genoegh te kennen geven. Laet ons dan leden eerftelijck over de materie van dc beta-Voortgaen tot de voornaemfte Officiers, en Wij- linge van huwelijckfe goederen , nae de voltroc-fen van de juftitie, kinge van \'t huwelijck, ten tweeden,over de dee- Cetrrcmie. Dc ccrfte rcchtbanck van juftitic, oftc ander- linge van erfFeniffen,gefchiedende tuftchen broe -fins genoemt Co//?-cm/^, is het recht van eyfchin- ders 3 ten derden , over de fucceffie fjiruy tendege, welck voor defen byna alle faken plaght af te ah Inteflato ; ten vierden, over de royinge van dedoen j maer naderhandt de faken vermeerdert huyfen cn gebouwen. \' Men traóleert daer medezijnde , koos men meer andere Magiftraten. Sy de differenten ontftaen tuffchen nae-vrien.icn.oordeelden voor defèn de gefchillen tuffchen de Defè Rechters ftellen ordre over de iToederen ,vreemdelingen en burgers van Venetien , tot de naegelaten van die geftorven zijn in dc fchepenfbmma van hondert guldens, en\'t gene daer buyten de ftadt. over was, quam voor\'t Collegie. Maer nu is Het hof van examinatie , placht te examiae-iiet .kfgoet gevonden , en geordineert, dat defè Offi- ren de gctuygen, nemende een geduurige p^c- - ciers fullen oordeelen boven de hondert guldens, morie over de gepaffeerde faken,- \'t weJck fy dedeSy hebben macht om te vervolgen alle vluchti- foo wanneer een van de getuygen genootfaecktgen van criminele faken. Oordeelen tegenwoor- was buyten \'t landt te gaen, oft in doodts nootdif^h defomma van vijftigh dukaten, en daer lagh , van waer haer den naem j^ekoraen is vanonder, wanneer de faeck voor haer in\'t Recht Examinateurs. Sy oordeelen oft de verkoopin-*komt,en overfien alle bedorven koopmanfchap- gen gerechtelijck gefchicden, volgens de ordon-pen in de Doane. Sy doen mede onderhouden nantien oft niet j

nemen kcnniflè over de aliéna-alle voorwaerden gemaeckt voor de Notarifïen, tien , gedaen door de Commiffariffen en andereen anderfins. Sijn competerende Rechters tuf- perfbonen ; onderteeckenen alle inftrumentc:ifchen de fchippers en kooplieden, indien daer van befchenckingen , door de welcke men dcniet gefproken en werdt, wegen de reys, waer roerelijcke goederen mach vorderen en eyfchen;van de kenniffe moet komen voor den Rechter geven licentie aen de crediteuren ydâr ïchulde-der vreemdelingen ofte forefliero. Sy taxeren de naers goederen te mogen vervolgen, gebieden-onkoften van de wees-kinderen , ten verfoeck de aen die\'t in handen hebben, \'t felfde aen devan de Commiffariffen ofte vooghden,by aldien brengen en te bewaren, op verbeurte van te ver-de Procureurs van S. Marco felfs geen Commif- liefen \'tgene haer/oude mogen komen , en be-làrifTèn en zijnj en verlichten ofte leggen uyt alle machtigen alle openbare verkoopingen en uyt-twijffelachtige plaetfen van de teftamenten , be- roepen. Sy hebben kenniffe van alle gecondi-vefticTcnde de fèntentien van vijftigh ducaten en tioneerde legaten , op datfe niet/ouden ver-daer onder : foo wanneer de Commiffariffen iets vreemden tegens de wil van de teûateur, gevent\'famen willen beloven, gaenfe voor ditoffici, kenniffeaen de erfgenamen en vrienden wegenom licentie ofte verlof. dc inftitutien van goederen gedaen, in haer fa- Den Rechter/ö,\'^J^/^ro,ofte der vreemdelingen, veur.oordeelt alle differenten tuffchen de Venetianen De Cathaveri zijn fiscalen , welcke vervorde- Cadmmen de vreemdelingen,vangelijcken tuffchen twee ren de gemeene goederen, fuccederende in devreemdelingen. Defe Rechters hebben mede goederen nagelaten door de gene die komen tekenniffe over de proceffen , fpruytende wegens fterven fbnder teftament en erfgenamen ,• enhuys-huur, doch de executie daer van behoort eyffchen de boeten , geftelt door de Rechtersaen de Heeren rechters in \'t civil over de dingen over degene die pleyten. Voor defen plegen fydie by nacht gefchicden , denuitcmls. Sy nemen haer te bemoeyen over de materie van vcrbo-kenniffe over de fchade van de kooplieden ter den goederen, \'t welcke nu behoort aen de Avo- Therm eX&quot; trmdrM\' ris. \'1 !\' \'iUof derVreemde-Urnen. J _________ , fchipen\'trefterendegoet te falverenjcyndelijckfy oordeelen fommierlijck verkoopen dc landeryen door uytrocp, in de in faken van tien dukaten, en daer onder. naem van \'t gemeen , oordeelen de differenten Mobile is een recht, \'t welck oordeelt over de tuffchen de Pellegrims van lerufaleiii cn de pa- waerde van vijftigh

dukaten en daer onder, wc- troons van de fchepen ,• dc naeinen van de Pelle- gens huysraet door teftament naegelaten i ge- grims zijn gefchreven in haer officie , oordeelen -vende fententie over de punden des teftaments in kas van appel eenige faken vnn kleyn gewich- betreffende den huysraet en andere faken van de te, bepleyt voor de oude juftitic ofte elders, fèlfde materie meer, als van gelijcken over de Doch tegenwoordigh de Heeren over de accij- Mobile. handtfchriften gemaeckt, en onderteeckent by fen hebben \'t meeftendeel van de oude autori- twee gctuygen,Italkn» Het teyt van de Cathaveri D d



? y^ D E R E P U B L Y C K Zioveio. Het Offici 5 genoemt Pmego , is een oudt de andere plaetfen, en doorgaens de appellenverdurven woordt, en is foo veel te feggen als van de zee. Maer die geprivilegieerde,ge ijck depublico. Defe Rechters nemen kenniffe over de gene die onwetend zijn van de fententie, hebbencontraélen van ufure ofte woecker , zijn geftelt twee maenden tijdts nae het gedaen advertifte-tot opfienders van de gemeene wegen, letten dat ment. De kercken,Univerfitey ten,devote plaet-de canalen en graften niet geoccupeert en wer- fèn, weefen, weduwen en andere ellendige per-den door eeoige gebouwen van particulieren, en foonen vermogen altijdt door appel haer toe-oordeelen over de waerde van twintigh guldens vlucht te nemen aen defè Auditeurs, vermits fyen daer onder. be vrijt zijn van de prefcriptie van \'t appel dat Sjndia. De drie Syndici ofte voorfpraken , zijngeko- haer niet en raeckt. De brieven van appel vanren tot de moderatie van de exceffive onkoften defe Auditeurs fufpenderen in \'t generael alle de-van de vonniffen ; ontfangende de klachten van finitive executien, behalven die van Trevifan,een yder , doch haer fèntentien zijn onderwor- Sebenico en andere plaetfen van de Levant. Totpen de cenfïire ofte oordeel van de Avogadors, Friul moeten de faken van appel geeyndightdiefe confirmeren ofte cafferen, na haer goet- werden biilïiën de tijdt van vier maenden; fooduncken. niet, blijvenfe executabel mits borghtocht. Svpm- De Sopracaftaldi zijn Rechters over de execu- De laetfte oft nieuwfte Auditeurs, diefe noe- De laetjfetien, welcke nae de gegeven fententien geexecu- men INoinfimi, zijn gekoren wegens de menigh-teert moeten werden. Sy doen de goederen ver- vuldigheyt van de faken komende van buyten ,koopen, oordeelen de differenten voortkomen- en befwarende de nieuwe Auditeurs; in voegende van wegen de executie. ^ datfè, wanneer de faken van de Majeurs wier- Saperims. Maer aengefien het gebeuren kan, dat\'eree- den afgedaen , die van de Mineurs; daer mennigh erreur voorvalt in de executien van de fen- haer naderhant mede kennifte van doet hebben,tentien, wierd \'er geordineert, dat men de ap- ongedaen moeften bly ven.Sy oordeelen de waer-pellen van de executien, gedaen door de Sopra- de van jo ducaten en daer onder, nemende geencaftaldi, fbude bepley ten voor de Prins doch ander faken aen; alfbo de dingen van de Mineursalfbo de Prins hem moeft bemoeyen

met faken niet mogen komen voor de Veertigen, maervan grooter gewicht, zijn ten defen eynde geko- voor haer. De faken van vijftigh ducaten en daerren de Superieurs 5 dewelcke alfoo fy haer mede boven, komen voorde nieuwe Auditeurs. Aen-konnen misgrijpen , is goet gevonden dat men gefien het voor de armen fwaerlijck om doen is,mach appelleren over naer fèntentien voor de van te appelleren, zijn de drie nieuwe AuditeursHeeren Avogadors van\'t gemeen. gehouden alle twee jaren te vifiteren de geheele De drie oude Auditeurs oordeelen de faken Staet van\'tvafte landt,-op dat alle armen,die vanvan appel van de vergaderinge van S. Marco, en wegen haer armoede haer toevlucht tot Vene-Rialto , remitteren de felfde oft doenfe inbren- tien niet hebben mogen nemen , recht konnengen voor de oude Veertigen van \'t civil 3 fy ge- bekomen ter plaetfen daer fy gefeten zijn , oftbieden door requeft van partye daer toe ver- daer ontrent. Defe Auditeurs verhooren allefbcht,foo wanneer de faeck gerechtigh is, dat de klachten foo wel criminele als civile, nemendeeerfte Rechter fijn opinie fchriftelijck inftelle^en acht op de gene die gerechtelijck zijn, dewelckeoordeelen of de getaygen gehoort mogen wor- fy, nae haer wederomkomfte tot Venetien, in-den oft niet. Sy vermogen geen getuygen aen brengen en debatteren voor den Raed van veer-te nemen , \'t en zy geallegeert in \'t eerfte recht, tigen. Aengaende de zee-Staet, men fènd medeDe faken van compromiftèn en goe-manfchap- alle vier jaren twee Penfionarilfen, doende hetpen behooren mede aen dit officie ; behalven felfde,geiijck de nieuwe Auditeurs; fy dan mede,foo wanneer daer eenigh bedrogh oft valfchey t wederom gekomen zijnde tot Venetien, debat-onder fchuylt,als dan gaet de faeck voor de Avo- teren de faken voor de veertigen, aen wien dat fygadorsvan\'t gemeen. behooren. TJieuive De nieuweAuditeurs, hadden voor defen ken- De civile juftitie is tuftchen de handen van Den mdea> niftè over de criminele faken, \'t welck haer nu twee Raden van veertigen, waer van d\'eene ge- benomenis. Sy oordeelen de faken van appel noemt wert d\'oude, en d\'andere de nieuwe Raedtkomende van buyten, felfs in materie van kerc- van veertigen. Nae dat de faken, te weten diekelijcke goederen, kloofters, gafthuyfen en dier- van Venetien door d\'oude Auditeurs in defengelijcke meer. Sy en oordeelen niet de appellen Raedt zijn voortgebracht, worden fy aldaer ge-van de

arbitralijcke fententien , \'tenzy in kas debatteert. De gratiën oft vergevingen paf.van vervalfinge , oft andere leelijcke faken, oft fèeren door defen Raedt; en defe Rechters bly-dat de goe-mannen iets gedaen hebben tegens ven acht maenden in den ouden Raedt van veer-het compromis. Sy nemen mede geen kenniffe tigen , hebbende drie Opperhoofden en tweeover de fèntentien gegeven tegens de foldaten Önderhoofden, welcke alle vonniffen regeleren,die in dienft zijn, aengefien dat die materie toe- en de differenten betreffende de manier vanpley-behoortaendeWijfen van\'tvaftelandt. Noch ten decideren. De geprivilegieerde faken, teen oordeelen geen taxatiën van onkoften, \'t en weten, tuffchen vader en foon, moeder en doch-zy datfe t\'eenemael zijn buyten de reden.Na dat ter , tuffchen broeders, en die van de gevange-de Redeurs zijn uytgegaen uyt de plaetfen daer- nen , mede de alimenten van weeskinderen , enfe geftelt zijn, een maent daer nae ontfangen faken van de Procureurs van S. Marco , gaende Auditeurs de appellen van die van de Contrey voor alle andere,en worden afgedaen op alle rol-van Trevifano, en twee maenden daernae van len. Men doet uyt defen Raedt gaen alle de ge-inter« J)g oudejifiditms.



? VAN VENETIEN. interefTeerde die de fake zijn betreffende, alle dertigh, daer nae van vijf-en-twintigh, oordeeltnae-bloedtvrienden en geallieerden, mede alle deHnicivelijck tot de fbmma van 300 ducaten encrediteuren en debiteuren van partyen. Aen- daer onder, foo wel in faken van buyten als bin-gaende die abfent zijn van wegen dieverye, nen Venetien. doodtüagh, oft andevfins , fy en worden niet ge- De vijf van vrede, zijn Rechters over alle de vi^fhoort, \'t en zy van vijf Raedtsheeren, 2 j van de gene die fich üaen , quetfen , oft verongelijc-veertigen, en van twefe partyen van den grooten ken , \'t zy in wat faken het foude mogen wefen :Raedt. De gratiën oft weldaden, vermengt met fbo datmen haer noemt de Heeren vande vredej. eenige Hchamelijcke ftraffen, en geit, worden mJts fy alle verfchillen nederleggen, en vredegee^ipedieert door vijfRaetsheeren, twee Hoof- veroorfaken. den van de veertigen , zj van dequarantie, en De oude juftitie wijfèn de proceffen van de oudtdoor een groot deel van den Raedt. gene die daer verfoecken eenigh loon, vergel-. Dm ma- Niemant vermach de Veertigen te bidden, dinge oft recompenfe, \'tzy in wat manier hetiPen Raedt j^q^.]^ ^^^^ fijn felfs, noch voor een ander maer foude mogen wefen. Sy ftraftèn die haer behel-de Hoofden mogen gebeden w^den om de pen met valfch gewicht oft mate , flellende prijsraedt, welcke aen niemant gegeven wordt in fa- op de vruchten en diergelijcke faken. De kinde-ken daer de Seigneurie by geintereffeert is, fon- ren, die haer begeven in dienft van eenigh mee-der dat men eerftelijck roept de Advocaten fis- fter, oft voorwaerde met haer maken, worden incalen, dewelcke de geappelleerde faken fufpen- dit offici ingefchreven. Alle konften en ambach-deren. ten zijn dit offici onderworpen. Men appelleert Den nieuwen Raedt van veertigen overliet van defè Rechters aen de Cathaveri oft aen dealle appellen van de fèntentien,gegeven door dc Auditeurs, volgens de faken.Magiitraten diegefonden worden naer buyten De nieuwe juftitie heeft de laft over de herber-door den geheelen Staet en proceffen inge- gen, lettende dat de wijnen niet verdorven oft^^-^*^&quot;\'bracht door de nieuwe Auditeurs en fbo wan- toegemaeckt en zijn , hebben mede het opfichtneer ten eynde van acht maenden de oude Raed over de Magafïjnen met macht om te ftraffen.van veertigen komt in de plaets van de criminele De Confuls van

de koopheden nemen kenniffeRaedt,fiiccedeert haer de nieuwe Raet van veer- van al \'t gene de koophandel en koopmanfchap j^y/i.tigen, nemende plaets inde oude, paftèrende is betreffende, procederende fommierlijck.mede ten eynde van acht maenden in de crimi- DeSurconfuls nemen acht op de falieringennele Raedt, alwaer alsdan de andere Raedt van en onderpanden van de kooplieden. \'Géven ver-veertigen uytgedient heeft. In de eledie van de fekeringe aen die gene die het toebehoort vanveertigen kieft men twaelf Opperhoofden , drie niet gevangen te worden , doende verkoopen devoor yder veranderingen, die alle twee maenden goederen van de vluchtigen, om de crediteurengefchiet, en acht Onderhoofden , zijnde twee te voldoen. voor yder verandering. De Hoofden ftellen alle De fevenV/ijfen regeeren het offici van de^evenfff^faken in ordre , op datfè mogen gepley t worden nieuwe juftitie , van het welcke men tot haer ap-vervolgens de tijdt dat fy zijn aengebracht, pelleert. Sijn geftelt over degene die Vreemde-\'t welck fy moeten befweeren de Onderhoof- hngen logeeren en kamers verhuuren , en gevenden verhooren de partyen , welcke voor andere haer permifTie om fulcks te doen. pretenderen audiëntie te bekomen. Eyndelijck Dc Heeren over de civile faken by nacht, zijn De fTeerenfeyt men defe Raedt in ordre te wefen, fbo wan- geftelt over faken die noch t\'eenemael crimi-neer daer een ordinaris Opper-en Onderhooft neel nochcivil en zijn , zijn executeurs van deiyj^hlÜ ver cradert zijn. fèntentien van\'t Hof van de vreemdelingen, in De veertigen in criminele faecken, plachten materie van huyshuur , en fèntentien gegeven méde te oordeelen voor de verkiefinge van de van buyten. oude en nieuwe Raedt van veertigen , alle civile De Heeren over het crimineel by nacht, zijn De Hetrm faken. Sy heeft, geduerende de tijdt van acht geftelt om de ftadt by nacht te bewaren van maenden, de felfde Hoofden die geweeft zijn in vuur, doodtflagh , rovery , en diergelijcke faken de twee andere Raden van veertigen. Maer defe meer. Hebben autoriteyt van met de doodt te zijn van eere wegen gekleet in \'t violet, en gaen ftraffen , met het tuffchen-komen van de veerti- in \'t Collegie; en drie van de groote Raedtshee- gen,en fbmwi jlen van\'t hof van eygendom. Oor~ ren genoemt de Raedtsheeren van abuys, ko- deelen de dieven, ftraffen die meer als een vrouw men in defè Raedt

van veertigen in haer plaets hebben, en de vrouwen die meer als een man als Hoofden. Sy oordeelen de crimine e fa- hebben, oock de maeghden-fchenders, en die ken, foo wel tereerfter als ter laetfter audicn- dieven op-houden, oftgeftolen goederenzijn tie by appel. De Avogadors van \'t gemeen bren- koopende, \'t en zy fulcks mocht gelchieden buy,gen de fèlfde in als in haer eygen Raedt, defen- ten haer weten. Sy hebben autoriteyt over dederende de juftitie tegens de mifdadigén , de loden die haer vermengen oft te doen hebbenwelcke gedefendeert werden door de Advoca- met Chriftelijcke vrouwen,ftraffen de Medicijn-ten van de gevangenen oft extraordinariffe Ad- meefters die de wonden van degequetften ver^vocaten. De Penfionariffen, welcke oock acht fwijgen ofte niet aenbrengen.nemen op het gouvernement van de Staet ter Is \'t fake dat wy begeeren te confidereren, be-zee pleyten in defe Raedt tegens de crimineele neffens defe Magiftraten , het onderfcheyt vatijjl^j^ de Avogadors. alle perfoonen foo van Venetien als haer refforc vZf^. Het Collegie van twaelf, zijnde voor defe van particulier, aen \'t welck de geheele regeeringe beftaet, van veerti\' De veerti-gen in\'terimi»eeU



? mi REPUBLYCK D E 74 beflaet, iuilen wy bevinden die verdeelt te zijn tinengo, AldobrandinjBentivogliOjCibo, Roffi,in edellieden en burgers. met eenige andere, zijnde onderdanen van de Den Adel heeft een abiblute en fouveraine Republijckoft van eenige andere Princen. Allemacht > waer aen het gemeene volck in \'t minfte de gene die de tytel hebben van Venetiaenfcheniet en participeert, en werdt verdeelt in Cala- Edelliedenhebben de privilegie van te mogentes oft familien, oude en nieuwe: de oude fami- komen in den grooten Raedt, foo wanneer fylien floreerden al in\'t beginfèl van de fundatie fich bevinden binnen Venetien. De Edelliedenvan Venetien, en zijn gekomen tot een kleyn genoemt Candiots hebben mede de privilegiegetal door\'t verfterven van de reft, welke t\'eene- van genoemt te worden Venetiaenfche Edellie-mael uytgebluft is. En haer naemen zijn defe, den, ten eynde datfè de Republijck fbuden ge-Badoer , Belegno, Bragadin, Barrozzi oft Bar- trouw zijn. Eyndelijck fbo zijnder altijdt eenigerocci, Bolani, Bembo, Contarini, Cornaro, oft partyfchappen en faólien tuffchen de oude enCorner, Dandolo, Gradenigo, Memo, Michiel, nieuwe familien, aengefien de oude fich latenMorozini, Querino, Salamon, Sanuto , Sagre- voorftaen datfe eenige avantagien behooren tedo, Soranzo, Tiepolo, Zane , Zeno , Zarzi, en hebben boveS de nieuwe ? daer en tegens deZuftignan,oftGiuftinian. nieuwe,als zijnde in grooter getal, en dieswegen De nieuwe familien , onder de welcke eenige machtiger, laten fich van haer zijde mede nietmede fèer oud zijn, hebben haer edeldom door minder voorftaen j foo dat yder van defe fadiemeriten, treffelijcke dienften, oft gunft , volgens doorgaens met de uyterfte yver befich is,om eende occafien en nootwendigheden der Republijk^ Hertogh te mogen bekomen van haer zijde, enen haer namen zijn Alberti, Avanzago , Avo- fich boven de andere te bemachtigen. Vordersgaro , Aldobrandino ^ Angufciola, Avonal, An-\' alle jonge Edellieden,zijnde over de twintigh ja-degamero. ren, gaen nae de Advocaten van \'t gemeen, ver- Barbarigo, Balbi, Bafèio, Bafadonna, Barba- gefelfchapt met haer vader, oft moeder fbo dero, Barbo, Battaglia oft Battaja , Benedetti oft vader overleden is, oft allernaefte vrienden, fooBenetti, Bernardo , Briani, Boldu , Bon, Bon- fy alle beyde overleden zijn , betoonende doordomier, Baffo, Benzon, Bentivoglio, Buencom- twee getuygen luyden met eeren dat fy zijn na-pagno. \' tuurhjcke en legitime kinderen van die ouders, Cabriel, Capello, Calerghi, Cigogna ,.Cer- van

de welcke fy fich feggen kinderen te zijn; ennovichi, Coco , Celfi, Coppo, Caotorta, Col- de getuygen fweeren fulcks waer en kennelijck teialto, Civran, Coffazza, Gibo, Calbo, Car- zijn, foo wel aen haer gebuuren als aen haerrer, Condulmier, Cavalli, Caval, Caravello , felfs: medede vader , moeder, oft bloedtvrientContrario. fweert dat de perfbon twintigh jaren gepaffeert Delfin, Diedo , Duodo, Donado, Da Mula, is. Na dat als dan de Greffier oft Secretaris vanDaRiva, DaMofto, D a Mezo,D alla Ro vere, die Magiftraet het felfde heeft befchreven,wach-Da Ponte, De i Rofii, Daleze. ten de Edellieden tot den 4 van December , op Erizzo, Emo, Efte. welcke tijdt men in een vat doet alle de namen FaUer, Fafcarini, Fofcari, Fofcolo, Ferro, Fra- van de gene die\'t recht van edeldom noch niet dello, Farnefe, Filiberto. en hebben, en geen z j jaren oudt zijn. Dit vat Grimani, Girardo, Gonzaga, Garzoni, Gri- wordt gebracht voor den Prins en fijn Raedts- zoni, Gritti, Ghifi, Guoro, Giego, Giufto oft heeren, met een ander daer beneffens, in \'t welc- Zufto, Giulian oft Zuhan. ke fbo veel ballekens zijn, als in\'t andere nae- Lucemburgo , Lipomano, Lombardo&quot;, Lore- men van de jongelingen en onder defe ballekens dan, Lohn, Lando, Longo, Lion. is het vijfdendeel van gout, de refteerende zijn Minotto, Minio , Marcello, Marin, Magno , van ftlver, dit gedaen zijnde, treckt de Prins uyt Manoletto , Malatefta , Malipiero , Muazzo oft het eerfte vat een briefjen voerende den naem Mudazzo , Miani, Mocenigo, Megli, Moro, Mo- van een van defe jongelingen, en uyt het ander lin, Martinengo, Matoni, Moffuola, Monte,Me- een balleken j indien \'t fèlfde dan van gout is , dici, Mengiani. foo heeft de jongeling, wiens naem op \'t brief- Navagier, Nani, Nadal. jen gefchreven ftaet, het recht en publijcke au- Orio. toriteyt van edeldom , en vermach te komen in Premarino, Palavicin, Pafqualigo, Puzzama- den grooten Raedt ^ maer indien den Hertogh no,ParutajPeretti,Priuli,Polani,Petaro,Pi- eenfilveren balleken treckt, foo moethyver- fani, Pio. wachten de lootingen van \'t toekomende jaer , Rimondo, Ruzini, Renier, Riario. \'t en waer hy alsdan over de 2 j jaren oudt was. Savorgnan, Semitecolo, Spatafora, Sarian, En op defe maniere verkrijght het vijfdendeel Sfondrato. van de jongelingen oudt zijnde 20 jaren , door Tajapietra, Trevifan\', Tron. lotingen alle jaren het recht en privilegie van te Vendramin, Valareffo, Vizzamano, Valiero, mogen komen in den grootenRaet,en haer ftem- Vittari, Venier, Viaro, Zancarolo. men aldaer te geven. Doch vele van defe nieuwe

familien en heb- ïs \'t fake dat de vader oft grootvader van ee^ ben haer woonplaetfen niet binnen Venetien, nigh Edelman, dit recht van te komen en haer gelijck die van Gonzague, Farnefè, en la Ro- ftem te geven in de groote Raedt,niet geoeffent vere, welcke befitten de Hertoghdommen van oft gebruyckt en hebben, en haer naemen in de Mantoua , van Parma, en Urbin, en benevens boecken van de Advocaten van \'t gemeen niet defe zijnder noch andere, gelijck Collalto, Mar- gefchreven zijn, fi^o neemt de Magiftraet oock geen



? Van V Ë N Ë T Î Ë fj geen kenniffe van fulcke Edellieden ; en op dat verneiirs > behalveniiétgï\'óöte Capitteldat by-niemapt door bedrogh fich in\'t getal van de nae fchijnt te wefên de groote Raedt van dé Rè-Edelen fbude invoegen; maer alleenlijck op\'t pubJijck. De burgers hebben daer beneiTensrapport van de Advocaten in de Raedt van veer- noch in eenige andere faken meer \'t fèlve rechttigen, en \'t aenbrengen van de getuygen, neffens dat de Edellieden toekomt, als onder andere ïneenige andere blij ckelijckekennifle, foodelibe- de deelinge van goederen , in\'t gebruyck vanreren de veertigen oft men haer fal aennemen in tabbaerden en kleeden, in de feeflen, in de fcho-\'t getal van de Edelen oft niet. Mede op dat dit len, en hanteringe van de gemeene plaetfen, al-oordeel niet gehafardeert en werde door eenigh waerfe hebben tot medemackers de Edellieden >onverlaet oft onbefchaemt menfch , is \'er goet ja felfs de Senateurs;fbo dat fy,haer bevindendegevonden , indien iemant begeert, dat de Rech- den Adel fbo na te komen, fich laten voorflaenters kenniffe fullen nemen van fijn edeldom , dat te genieten deel aen \'t gouvernement, en zijnhy eerflelijck en vooral confignex^e in handen dieshalven vry, en niet fubjed-van defe Magiflraet de fomma van joo goude Aengaende het gemeen peupel oft volck, heeftkroonen, welcke, indien hy gecondamneert is, haer groote Capiteyn , wiens laft blijft geduu-geconfifqueert werden ten profijte van de ge- rende fijn leven , en werdt gekoren door ballot-meene fchatkifl. En op defè manier wert\'er voor- teringe in den Raedt van tiénen , is gekleet metgekomen dat niemant kome te bekleeden de een magnifijckelijck kleet dat niémant anderscjualiteyt van Venetiaens Edelman , \'c en zy hy vermach te dragen , komt tot defè eer met trap-waerlijckfulcks werdt bevonden. pen en allenskens, foo dat de voornaemfte on-^ De ordre van \'t volck is verdeelt in twee dee- der haer daer toe afpireren ; hy heeft fijn Admi-len , in burgers, zijnde eerlijcke lieden, voortge- ralen ter zee , die van gelijcken, als hy, gekorenkomen van eerlijcke en trefïèlijcke ouders, welc- werden in den Raedt van tiénen en treffeiijck ge-ke daer geleeft hebben met meerder luyfter en kleet zijn; benefièns andere Officieren van min-reputatie als andere , en defè fijn in achtinge ; der gualiteyt. Alle de gene die tot Venetien be-daer beneffens in gemeen peupel oft volck,welke huyft zijn , hebben haer flémmen in yder paro-fijn ambachts- en arbeyts-lieden die fich oeffe- chye in \'t verkiefen van de prevoofl: van de kerc-nen, en de kofl winnen met arbey den en andere

ke, welcke fy noemen Piovano, en werdt door deverachteen kleyne faken. Patriarch beveflight. De eerfte werden geemployeert by alle foor- Behalven de natuurlijcke onderdanen van Ve- o^derJa-ten van Magiftraten, exercerende het ampt van netien en haer refort, zijnder noch twee andereSecretariffen, \'t welck den Adel niet begeert te fborten , waer van een deel fich vrywilligh heeftbedienen , foo dat mede alle de fecreten van de begeven onder \'t gebiedt van de Seigneurie, enRepublijck en papieren van de Cancellery on- het ander deel liebbenfe door de wapenen daerderhaer handen zijn beruftende. Sy komen in toegebracht, die mede genieten de privilegiënden Raedt, vergefelfchappen de Ambafïadeurs, en vryheden gelijck als de anderè , gelijck hethebben kenniffe van de gewichtighfte faken van felfde konnen betaygen de meefte fteden van ^de Republijck, gaen met de tytel van Refiden- Iftria, Dalmatia en \'t vaftelandt, mede bykansten , doch in fchijn als Ambaffadeurs , naer Na- geheel Friul, Beiluno, en Vicenza , w<^lckc, om »efi. , \'1*\' li .\'II il-M neffens tot hooft den grootenCancelier,de welc- hebben Vicariftèn , Rechters foo wel in \'t crimi-ke reprefènteert een groote en befondere Maje- neel als civil, dewelcke fy noemen Alle-Ragioni^fteyt, foo wel in de eer die men hem geeft, als in en Al-Maleficio, en worden gekoren uyt haerfijn Magnificentie, manier, fatfben, couleur van burgerye ; foo dat defe officien niet mogen be-kleeden , als mede in fijn uytvaert en begraeffe- dient werden van de VenetiaenfcheEdelen,maerniffe. Sy hebben mede eenige Kafteleynfchap- van de geleerde der fteden, het gebiedt van dópen, alsonder andere dat van Creme, gouver- Seigneurie onderworpen, aen wien fy groote-neren met het bewint van een ongelootelijcke lijcks van noode zijn. Dat meer is , veel van defomme gelts en rijckdommen de groote fcholen. Edelen der onderworpen fteden , wegens haervandewelcke, niet tegenftaende de Edellieden meriten en dienften gedaen aen de Republijck >daer inkomen, fy nochtans niet vermogen ge- zijn geftelt geweeft,neffens alle haer nakomelin-maeckt te werden opperfte Gardiaens. Welis gen,onder\'t getal van de VenetiaenfcheEdellié-waer, op dat men de fcholen oft compagnien den Daer-en-boven regeert haer de Republijckfoude\' onderhouden in haer devoir, en op dat de volgens dé vryheden van yder ftadt,van de welc^crene diefe gouverneren niet fchadelijck fouden ke fy de voornaemfte bedieningen hebben j alswefen aen de Republijck oft edeldom,heeft men in \'t gouvernement van de kafteelen, valeyen erihaer

onderworpen den Raedt van tienen, fonder diergelijcke meer, dat gegeven wert aen de Ede-wiens toelatinge fy niet en vermogen buyten len der felfde fteden door ballotteringe, daer uyttiidts te verfamelen oft eenige faken te veran- gefloten zijnde de Venetiaenfche Edelheden mede de Heeren en Cavaliers van defe Staet be- Eyndelijck defe Gouverneurs van de fcholen dienen de officien van Colonels, Ritmeefters en worden gekoren beneffens twaelf affiftenten in Overften van de ruyteryj en uyt de gemeené \'t generale Capittel van alle fcholen,welcke yder Adel kieft men Capiteynen ^ Vaendragers én an- in\'t befonder noch heeft haer Hoofden oft Gou- dere voorname Officieren van \'t voetvolk,zijnde Het volck. rJ



? ^ i DE R E P V B L. VAN V e N E T ï E N. onderhouden en betaek lbo wel ten tijde vanvrede als in den oorlogh. Daer zijn in den Venetiaenfchen Staet,behal-ven de Latijnfche Chriftenen, oft RoomfcheCatholijcken, die \'t meefte getal wel maken vande inwoonders, veel Grieckfche Chriftenen inverfcheyde eylanden, celebreren en doen alleceremonien op haer manier, ja felfs hebbenfeeen kerck binnen Venetien. Men vindt \'er oockmenighte van loden, die fich verfamelen in haerSynagogen i aengaende de Turcken, Perfianen,Armenianen, en andere meer, hebben vrye com-mercien binnen de ftadt, maer geen exercitievan religie. De Venetianen hebben in haren Staet tweePatriarchen en vier Aertzbiffchoppen. De Pa-triarchen zijn die van Venetien, welcke befit deplaets van den Patriarch van Grado, en de Pa-triarch van Aquilee: de Aertzbiffchoppen zijndie van Spalato,Zara,Corfou,en die van Candie. De Patriarch van Venetien, gekoren in \'t jaer1450, door den Paus Eugenius IV, had in \'teerfte maer de tytel van Biftchop van Olivola jdaer na de tytel van Biffchop over dedooden,om dat hy was genietende eenige inkomften dertiende van de doodeng eyndelijck kreegh hy dentytel van Biftchop Caftillan, om dat hy fijn ftoelhadde in S. Pieter di Caftello, alwaer die van denPatriarch tegenwoordigh noch is. Maer na deverwoeftinge van Grado, waer door Venetiengeweldigh aenwies, is het Patriarchfchap vanGrado getranfporteert tot Venetien. De Bif^(choppen, defe Patriarch onderworpen, zijn dievan Chioza oft Chioggia, Torcello, en die vanCaorle. De Patriarch van Aquilee , refiderende in de, ftadt van Udine, is geftelt over de Biffchoppenvan Padoua, Verona, Vicenza, Trevife, Con-corde (oneygentlijck en verkeert genome:voorConcorde van Lombardien , welck onderwor-pen is den Hertogh van Mirandole, en dit is ge-legen in\'t landtfchap van Trevifane , onderda-nigh de Venetianen ) over Feltro, Belluno, Pe-tin, Ceneda , Pola, Parenzo, Capo de Iftria, enCité Nuova, en noch over die van Come enTriefte,waer van d\'een gelegen is in den Milaen-fchen Staet , en d\'ander in de contreyen vanIftria , onderdanigh de Aertzhertogh van Oo-ftenrijck, en over de Biftchoppen van Trente enMantoua, die men mede rekent onder defen Pa-triarch. Religie. Grieckfchem Latijn-fche Chri-fien^n. loden. Cu^elijt\'ken Stset. i i iî ! 1- ! ! De Aertzbiffchop van Spalato oft Spalatro,Primaet van Dalmatie en Croacie , heeft onderhem de Biffchoppen van Nona,Lefina, oft Faro,Trau, Tina, Sebenico , en Almiffa, behalven dievan Segne in Croacien, gelegen in de

landenvan den Aertzhertogh van Ooftenrijck,en mededie van Scardone in Dalmatien, zijnde onder dcTurck. De Aertzbiffchop van Zare heeft onder hemde Biffchoppen van Arbe, Veglia, en Offero. De Aertzbiffchop van Corfou heeft tot zijnVicàriffen de Biffchoppen van Cefalonie enZante en de AertzbiÔchop van Candie refide-rende in \'t eylant en ftadt van den felfden naem,heeft onder hem de Biffchoppen van Canea,Rettimo , Sittia, en Hiera Pietra , behalven dievan Cheroncfb , Millipotamo , Archadia, enSichimo , aen de welcke dat men byvoeght dievan Budua,eertijdts onderworpen aen de Aertz-biffchop van Antivari : en die van Cattaro, Vica-ris van den Aertzbiffchop van Bari in Pouille endie van Curzola, geftelt door fommige onderden Aertzbiffchop van Ragoufe,



? 77 Het Landtfchap onder BERGAMO. I Bcpdinim. B^®®^\'®®®^^^^^ Ergamasc ftreckt haer valley: d\'andere voornaemfte plaetfèn zijn fich in\'t noorden aen L/^^r, gelegen in de valley van Chiufbntio, ende VaJteline in \'t we- Vcnua, alwaer gemaeckt worden vele fchoone enften aen de Milanoi- treffelijcke lakenen. fèn, in\'t zuyden aen Eyndelijck, in dit landtfchap worden getelt \'tCetaïvdnde felfde Milanoifen twee hondert fes-en-dertigh, foo gefloten alsen aen \'t Cremafc, en opene, plaetfèn. \'t Cremonois; en in \'t De lucht van dit landt is feer fubtijl, en qmii- ooften aen \'t Breffan. gaende haer landen, zijn verfcheyden j \'tgeneZijn langte is ontrent fich is ftreckende na \'t ooften is effen en vrucht- uJJf \'jo mijlen , maer de breette is feer ongelijck baer^daer en tegens dat fich ftreckt naer \'t noor- ^doch aenmercklijck in \'t noorden, en feer eng in den, is oneffen, kout, en brengt weynigh voort ;\'t zuyden, daer \'t fich ftreckt naer Bergamo. men feyt dat het wel fbude hebben veertigh mij-Stede». De voornaemfte ftadt van dit landt is Berga- len bergen , en maer twaelf mijlen eften landt,me , by de Ouden genoemt Bergomum , en by de \'t welcke doorgaens veroorfaeckt dierte vanItalianen Bergamo, zijnde gelegen in\'t hangen koren ,• doch d\'overvloet van wijn in veel plaet- Koem envan een bergh, niet verre van de rivier Serio j fen is foo groot , dat het gebreck van korenheeft twee redelijcke voor-fteden, leggende aen daer door by de burgers werdt vergeleken. Jade voet des berghs, en bevat fbnder defen drie dat meer is, daer zijn veel valeyen,die, behalvenmijlen in den ommegang, Is mede wel ver- de goede wijn, mede voort-brengen fchoonevfterckt met negen bolwercken,en een feer fterck oly, en verfcheyde foorten van vruchten, onderkafteel,genoemt/^C^/)^//^, gelegen op een voor- andere, menighte van kaftanien. Doch de va-deelige plaets, ridderlijck gebiedende over de \'leyen die onbequaem zijn tot koorn en wijn,geheele ftadt. Dicht by de plaets fiet men de voeden menighte van beeften. &quot; Beeßen, kercke van S Maria, met een graft van marmer- Dit landt heeft oock menighte van yfer-mij-fteen , toegeeygent aen Bartholom^eus Capo- nen-, en fteenen, bequaem om meulenfteenen telian , Capiteyn van de Venetianen, met noch maken, als van gelijcke marmorfteen, voorna-verfcheyde heerlijcke graven van meer andere mentlijk in de valeyen van Scalve en Brembana.Heeren: men feydt dat in den Dom fouden be- De Bergamaf kers zijn fèer civil,goet van be- Mani-r\'-Waert worden wel 2j lichamen van verftorven grijp,bequaem en genegen tot de koophandel

enHeyligen. De kercke van de Predikers is waert geleerthey t, ia hec welcke fy fbo geoeffent zijn,om te fien, wegens veel treffelijcke beelden van datfe geen uytheemfche Medecijns , nochtehout, fchijnende oftfy gefchildert waren: en Rechtsgeleerden , Procureuren, ofte Notarif^van wedren de Librarye,is een van de voornaem- fèn als Grammatiften van noode en hebben,fte van\'^geheel Europa , opgericht met groote aengefien die felfde genoegh onder haer ge-koften van Alexander Martinengo Heer van Mal- vonden worden in groot getal , en fèertreffe-paga. Defe ftadt heeft haer vrywillighlijck bege- lijck in alle faculteyten. Doch haer tael is t\'eene-ven onder de Venetianen,in\'t jaer 1408. mael plompen grof j in voegen, foo wanneer de De andere voornaemfte fteden , zijn Mart/- Saniflènde felfde in de comedie fpreecken , fy \\ fjengo, gepeupleert met ontrent drie duyfent zie- feer lichtelick alle andere Italianen konnen doenIcn: Romano, een ftadt van groote negotie, en lachen. van gelijcke bevolckt, metClufon, dicht aen de Sy hebben fèer goede wol, van welcke datfè Rijchdom.Valtehne. verfcheyde ftagh van tapifferyen maken, die fy Vdepn. Dit landt heeft mede fes voorname Valeyen , noemen SpaUiere , en worden oock dies wegendie fy noemen Val Seriana,Brembana,de S.Mar- van ons genoemt Efpalieres,- hebben medever-tin, de Calepio, de Chiufontio, en Manca, in dc fcheyde foorten van lakenen , die fy vervoeren,welcke men vint meerder dan twee hondert be- een deel in Lombardyen,Duytflant en Conftan-woonde plaetfen. tinopolen j als van gelijcke kaftanien, vleefch , De Valey Seriana, de refidentie ofte verblijf- boter, kaes, hout-kool, yfer en ftael-mynen ,plaets van de partyen der oude Becuni van Pto- meule-fteenen en marmorfteen, daer fy met hetemeus, heeft tegenwoordigh fijn naem van de boven-genoemde van genieten bykans een Mi-\' rivier van Serio, welcke haer bevochtight. Brem- lioen en driehondert duyfentducaten jaerlijcks.hana heeft die naem om dat het gelegen is dicht Eyndelijck , fy traficqueeren en winnen aen alleby den oever, recht tégen over Brembo ; en kanten, gelijck als de Genevoifen, doch metvdervan defe Valeyen is dertigh mijlenlang. De minder gevaer hebben op Sint BartholomeusValey S. Martinis vijftien mijlen lang. Die van daghineenvande voorftedenvanBargamojCenCa/epio, Chiupntio en Manca ftrecken fich niet foo jaer-marckt, alwaer dat fich laten vinden aller-ver in de langte. De voornaemfte plaets van alle hande kooplieden, Italianen, Hooghduytfchen,defe Valeyen is CakpiOy welcke de naem geeft aen Grifbns en

Switfers. Men houdt oock tot Roma-Italkrts Ff no.



?



? no, driemael in de weeck, een koornmarckt,waer van, in manier van fpreken, \'t geheele Ber-gamafc fich is voedende , aengefien de nabuu-rige landen haer kooren doorgaens derwaerts/ brengen, als onder andere de Milanefen, Gre- monefen, Lodefan, en die van Chiara-d\'Adde,niet tegenftaende dat de Spanjaerts de pafïagienmet wacht befetten.Sterchte», Hct geheel Bergamafc begrijpt in fich ontrentzxeie» en tachtcntigh duyient zielen, van de welcke Ber-g»armjoe». ^^^^^ foude können uytleveren 4000 fbldaten,en de refl van Bergamafc 12000. In Bergamois ordinaris een guarnifoen van 300 mannen.Comerne- De Venetianen houden doorgaens tot Ber-wem, Ma- gamo een Podefla met een Capiteyn, welcke fy0mtn, g^ygjj dertigh dukaten \'s maents, en blijven fe- 1 flien maenden in bedieninge een Camerlengo,aen wien fy geven acht ducaten en acht grooten\'smaents, en blijft dertigh maenden in bedie-ninge , hebben mede een Caflelleyn in la Cap-pella voor vijftigh ducaten \'s maents, blyvendefèflien maenden in bedieninge, meteen Podeftatot Clufbno, gekoren door de Bergamafkers ,voor vijftigh ducaten \'s maents,bly vende feftienrnaenden in bedieninge:een Proveditor tot Mar-tinengo voor negentien ducaten \'s maents, bly-vende twee-en-dertigh maenden in bedieningemede een Podefta en Proveditor tot Romanvoor de felfde gagie en tijdt, welcke al te famenzijnVenetiaenfche Edelheden. Voorders, dcftadt van Bergamo heeft haer byfondere juris-didie, alwaer dat fy Edelen van haer ftadt fendt. ; I I : 1i i 1



? 79 E s s A N. Res san îs in het rende d\'een over d\'ander en vervatten t\'iàmen noorden bepaeit met inden omvang ontrent een lialf mijl. Dicht aen een gedeelte van het \'t kafteel is een bergh; doch niet tegenftaende de Graeffchap van Tirol; felfde is het daer op \'t fterckfte, foo van natuur en met de Valteline,- als door konft. in \'t weften met dè Dat meer is, het heeft een uytgang van ach- felfde Valteline en het teren, door \'t welck het gefecoureert kan wor- Bergamafc, gefchey- den/oo wanneerde ftadt genomen fbude mogen den door de rivier O- zijn. In dit kafteel fiet men mede een Arfenael,glio,vanhctmeirIfeo; met menighte van grof gefchut, en allerhandeen \'t zuyden met die van Cremona en Mantoua, fborten van wapenen; een treffelijcke paerde-gefcheyden door de felfde rivier, en in \'t ooften ftal, wel voor drie hondert paerden ; vier born-met het Trentin, Veronois, en het meir van putten, waer van dat yder waters genoegh heeftGarde. voor een geheel jaer. De ftadt begaf fich vry- Het is hondert mijlenlang, gereeckent Van willighlijck aen de Venetianen in\'t jaer 142(5, naMofb, \'t welck leydt ontrent vijftien mijlen van dat fy een lange tijdt onderdanigh was geweeftMantoua, tot aen Dialengo, gelegen in \'t ooften aen den Hertogh van Milan ; en daer nae in \'tvan\'t Val Camonica, en vijftigh mijlen breet, jaer 1J09 aen Louys de XII, Köninck vangereeckent van Limon, dicht aen het meir de Vranckrijck, eyndelijck heeftfè de Köninck vanGarde, tot aen de Sterckte van Orzi Nuovi. Vranckrijck François den Eerften in \'t jaer i ji/Deß^ilt Defes landts voornaemfte ftadt is ßr^j/^, van wederom gegeven aen de Venetianen.mn^Brefe, Qy^g^ genoemt Brixia, en van deltalianen Defè ftadt begrijpt onder fich vier hondert MereBrefcia ofte Breffa, gelegen in een vlackte, dicht vijftigh plaetfèn, waer van de voornaemfte is ^^aen de voet van eenige berghskens, wordt door- Sak ; een ftadt gelegen op het meir van Garde, ^ \'ftroomt van een kleyn rivierken, genoemt Gar- bevolckt met wel acht duyfent zielen;communi-za, dat de burgers in \'t uytloopen van de ftadt ceert haer naem aen alle de omleggende landenherwaerts en derwaerts door het landt weten te daer ontrent, geheeten Rbiera di Sab , dat is teJeyden, om \'t felfde te bevochtigen; enis gefor- feggen, de oever van Salo , die fich ftreckt tottiliceert met ftercke bolwercken, groote graf- Prato di Fame,alwaer de Biifchoppen van Tren-ten van dertien voeten breet ; en is bykans vier- ten, Brefta, en Verona fich konnen de handen ^kant, doch langer als breeder, hebbenfè vijf gevenfbnder te gaen uyt haer Bifdommen.poorten, en drie mijlen in den om.vang,fbo wan- De ftadt Benac

eertijdts gelegen aen het meirneer menfe alleenigh neemt, anderfins met het Tufculano, alwaer \'t felfde haer naem van heeft ;kafteel daer by gerekent is het ontrent vier mij- en Afola dicht aen de rivier Chiefe, een ftadt enlen en twee hondert fchreden groot, en gepen- fterckte, gebouwt door de Breffaniers in \'t jaerpleert met ontrent vijftigh duyfènt zielen. i 22 j, en gefortißceert door de Venetianen aen De voornaemfte gebouwen defes ftadts zijn, de grenfen van Mantoua ; alwaer de Marquishet paleys van de groote plaets,hebbende onder Caftillon van het huys van Gonzaga, befît defich fchoone.gaelderyen , met winckels van ve- feer Rercke plaets van Caftel Cifre, behoorendelerhande koopmanfchappen ; de toorn van Pal- mede onder Breffe ; als mede Ori^i Nîwyi, eenîada met een fèer groote kloek ; de Domkerck ftadt en fterckte, gelegen by Ogîio, eertijdts ge-zijnde een ftoel des Bifïchops, voerende mede noemt S. George , en daer naer Ôr^ Nmlpi^ totde tytel van Hertogh , Marquis en Graef ; defe diftindie van Or^^i Vecchi, dat daer dicht by leydt,Dom is beroemt wegen een feker kruys, dat men en is feer fterck gefortificeert, wegen de gebuur-daer fiet van hemels-blaeuw couleur, wordt by fchap van \'t Cremonois en de Sterckte van Son-, haer genoemt Oriflamme, en gehouden voor cino, die veroorfâken dat fy haer moeten verfè-\'t felve, dat aen Conftantinus verfcheen doen hy keren tegens de Spanjaerts ; alfbo defe fortereffetegens Maxentius vocht. maer een mijl is gelegen Van de andere Sterckte, Maer \'t gene allermeeft behagelijck is aen de en alleenlijck gefepareert door de rivier die menooc^en van de Cavaliers , is het kafteel, geacht lichtelijck kan doorgaen, Eyndelijck, defe ftadtvoor een van de voornaemfte van geheel Italien, heeft anderhalf mijl in den omgang,en wel fevencommanderende over de ftadt, welck kafteel de bolwercken, behalven datfe omçingelt wort metftadt als een halve maen omvangt; en kan van een feer breede gracht vol water, en heeft meer-^ geene plaetfen befchoten werden. Aen de zijde der als drie duyfent en twee hondert inwoon-van de ftadt in de fteenrotfèn is een grcote en ders; en Ponte Vigo, ofte Ponte Vico , een fterckediepe gracht, met drie groote bolwercken. Van ftadt, gelegen op de Oglio, achtien mijlen vanbuyten isfe vol fteyle en diepe plaetfen , en ge- Afola, aen de grenfen van \'t Cremonois. RoccoJefendeertmet eenigekleynder bolwercken. De d\'Anfo een kleyne plaets, maer fterck, gelegeneerfte fortificatie wordt gevolght van de tweede, tuffchen het geberghte van het meir van Idro,omrinf^t met grachten,toorens en muuren ; daer en de frontieren van Trenten.na

volgen noch twee andere Sterckten, zijndein In dit landt fiet men oock de voornaemftede hooghte, opgaendeals trappen, commande- plaetfen van Idfo , gelegen dicht aen\'t meir.Italien. ^ S Langte enbreette.
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? So genoemt met de feifde naem: Lona ofte Lonätöen Lonado.een plaets leer rijck en wel bewoont,gelegen dicht by Caftiilon dellc Stivere: vangelijcke Cahïfano, dicht aen de rivier Chiefè. Ga-yardo, beroem.t wegen haer goede wijnen, ge-naemt Vernazze : Gambarray en ^in^ianö , dichtby d\'Oglio en \'t Cremonois : Chiari een feer aen-gename plaets, en wel bevolckt, leggende byd\'Oglio; en Roato , een plaets, welcke meeltis gepeupleert van geheel Breifan : PonteogUo,gelegen dicht aen d\'Oglio met een brugh dwersdaer over: faluz^uolo , wel bewoont, hebbendemede een brugh over de Ogiio naer de grenfenvan \'t Bergamafc. Ifeo, dicht aen \'t meir ge-naemt met de felfde naem : Montecbiaro, ver-maert wegens hare deltruétie van den KeyferFrederick de Tweede,daer na van den Graef vanVlaenderen in fijn doortocht met Karei, Kö-ninck van Sicilien in \'t jaer 1166, doch is nader^handt herftelt ineen fèer goeden ftaet. Defen^^ano, dicht aen het meir van Garde, en de gren-fèn van \'t Veronois en eenige andere. Centreren, ßjj. landt begrijpt onder fich noch eenige an-dere kleyne landekens, waerdigh dat menfe ver-haelt , als onder andere Franzß Curta, ofte FranceCourte, welcke naem komt van de Fran9oifèn,die aldaer haer woonplaets hebben gehadt naede nederlaegh van de Lombarden, ofte nae datKarei,broeder van Louys, Koning van Vranck-rijck , Capriolo, een feer ftercke plaets van Bref-fan,verwoeß:te, en in de plaetfe bouwde de kerckvan S. Denijs, noemende het landt daer rondomFrance Courte , wegens de onmogelijcklieyt omde feeft van S. Denijs in Vranckrijck te celebre-ren , dat hy hadde gefworen , vermidts hy ver-meende aldaer minder refiftentie te vinden alshy in der daedt bevont. raieje». Daer zijn mede verfcheyde valeyen, waer vande voornaemfte zijn de valey van Camonica, dievan Tropie, en van de Son. De Valey, welcke fy noemën Val Camonica,ofte Camoniga, de verblijf-plaets van de oudevolckeren Cammi, volgens \'t fchrijven van Stra-bo en Plinius, is vijftigh mijlen lang, gerekentvan\'t zuyden tot het noorden , en acht mijlenbreet, en dit is foo \'t fich op \'t verfte is uytftrec-kende. Het heeft fijn langte van \'t zuyden naer\'t noorden tuffchen een hoogh gebergnte, heb-bende in\'t midden een pleynofte vlackte, endefe Valey deelt fich in \'t noorder-eyndt in tweedeelen, waer van \'t een fich ftreckt naer \'t Graef-fchap van Tirol, en het ander paelt fich aen deValteline, alwaer de fèlfde Valey gefcheyden isdooreen fèer hooge bergh, in de welcke, niettegenftaende fijn hooghte , noch eenige bequa-me wegen werden gevonden , waer van de aller-befte is, fbo \'s winters als fbmers, die van denbergh

Auriga , de welcke. fy noemen ZapelUd\'Auriga. De rivier d\'Oglio, loopende door defeValey, en hebbende eenige kleyne rivierkensvan beyde zijden, eyndight fich in\'t meir vanïfeo, op de uyterfte grenfen in\'t zuyden der felveValey. E B R 1 ? il Haer voornaemfte plaetfèn zij n, Bren ofte Bre-refidentie van de Gouverneur van de Valey,- ;; Iiii! no als van gelijcke Cilpeda oftQ Cividal, PiJogno,Edplo SAN. met het kafteel; en Ponte de Legno,Veza, Cor^teno,Mun,Malon Volpina,Lovero,Salinen nocheenige andere plaetfen meer. De Valey die fy noemen ValdeTropia, enbyBoterus genaemt Trombia, beginnende fes mij-len van de ftadt Breffe , is twintigh mijlenlangnaer\'t noorden, en op eenige plaetfen feer fmal;en gelijkfè omringt is van geberghten,foo wort-fe mede bevochtight van de rivier van Mela. .Haer voornaemfte plaets is genaemt Cardone, daerbeneffens zijnder noch andere plaetfen meer, alsCogojb, Lodrino, Carjina gelegen op de Mela, metnoch eenige andere. De Valey yan de Son ftreckt fich aen Tropia; endicht by Poggio fiet men een rivier , die aldaerfijn oorfpronck heeft, hem verdeelendein tweedeelenjwaer van \'t eene deel aen de flincker zijdevan DialengOy S.Bartholomeus, Armilo,cn Chiufaloopt door defe Valey 5 en \'t ander deel, aen derechter zijde, loopt in de Oglio , welcke neder-daelt tot in de valey Carrionica. Defè Valey, diehaer deelt in verfcheyde deelen, is ontrent twin--tig mijlen lang^ en de riviere Chiefo,die fijn oor.,fprong heeft van \'t meir Ifèo, befprengt die felf-de de langhte van 10 mijlen, en doet verfcheyderaderen omloopen,en yfèr-molens malen. Breffan vervat onder fich twee meiren, d\'een Meli-e»,is dat van Ifeo ^ genoemt by de Ouden Sebinusyd\'andere wordt genoemt Idri oft Idro ; daerbe-neflens is daer noch het meir van Garde, toebe-hoorende aen de Veronoifen , op een van de oe-vers, op de welcke dit landt is gelegen. Haer voornaemfte rivieren zijn Oglio , eer- Rivieren,tijdts genaemt Ollius ; Mela en Chiefe , van de La-tijnen genoemt Clufitm, die fich ftreckt tot in deOglio; mede de rivier van ]<iayilio, Barbarano,Bornigo, Tufculano, Campione, op de welckedat men vitldt veel yfer- en ftael-moolens j daer-en-boven zijnder noch de rivieren van Bro^a,deGar^a, Mo!ono,Smney met verfcheyde anderemeer. Dit landt heeft een fèer aengename en fbete Luck,lucht, wel getempert na de zijde des oevers Salo^en\'t meir van Garde , alwaer\'t fchijnt een ge^duurige lente te wefen. Het wordt befprengtvan verfcheyde wateren , waer van de inwoon-ders niet alleenig\'t water van de rivier van Meleleyden en verdeelen in verfcheyde ftroomkensen beecken ^ m,aer daer-en-boven oock vele an-^dere meer,

fbo datfe door defè manieren haerdrooge fteenachtige en onvruchtbare landenweten te bedauwen ; in voegen dat de felfdevoortbrengen hoy en alderhande vruchten. Menfiet alomme veel dijcken , en verheven plaetfen,gemaeckt met eén groote wetenfchap, en on-gelooffelijcke koften j om de wateren herwaertsen derwaerts te leyden ; ja goten, d\'een bovend\'ander van een wonderlijcke hooghte : fbo datmen te recht mach feggen en gelooven dat derijckdommen van d\'inwoonders alleenigh be-Itaen in defe wateren. Sy hebben mede verfchey-de baden van warm water, dienftigh tot veelfoorten van fieckten, waer van de voornaemfteisdie vanMipanello. Het vervat in fich een groote en wijde fpatievruchtbaer landt, naer de zijde van \'t meir Gar- de, ? ; [11 ;



? s B R E S S A N. de, en die van Mantoua, alwaer \'t fbo fchoon en doch zijn vry in \'t fpreken, noemende alle dingh vruchtbaeris, foo door natuur, als konfl van by fijn naem. de inwoonders; dat het in deucht niet hoeft te Sy occuperen fich voornamentlijck in de Jant-- wijcken de befle landen van geheel Italien aen- bouwery, weven, en maken veel, foo linrie als gefien geen thuyn beter en wordt verdeelt, ge- wolle lakenenmede allerhande foorten van wa- bouwt nochte gemefl als dit landt , waer van penen, en handelen m.etbeeflen en andere faken yder deel gedeftineert wordt, \'t een tot koorn, meer. het ander tot wijngaert, vruchten , bloemen , Sy genieten een groot profijt van haerlinneen diergelijcke meer, nae de eygenfchap en be- laken, \'t welck fy feer fijn en in groote menightecjuaemheyt des fèlve. Men fiet alom de heuvels maken: aengaende \'t vlas, behalven het genef^»-vol wijngaerden, de valeyen ende platte lan- fyvoor haer behouden, verkoopenfè noch welden getapifèert van allerhande groente,vol gras, meerder als vijftigh duyfent ponden jaerlijckskoorn, en vlas , \'t welck in groote menighte aen de vreemdelingen, Breffans gewicht. Tree-voortkomt, en feer fijn. De rijckfte van \'t landt ken mede een goede fommegelts van de naeldenbemoeyen fich allermeefl om \'t felfde te bou- diefè maecken tot Salo , en van de wapenen diewen, en in defè goede en aengename ftaet te \'t geheele landt door konftigh werden gemaekt;onderhouden; ja dat meer is, op de bergen felfs infonderheyt de finckroers van Breffe houd menplanten fy wijngaert en allerhande vruchten,fbo in groote achtinge. dat \'er geen plaets fbo onvruchtbaer wert gevon- Sy doen mede groot profijt met haer verköo-den, oft fy maken die door konft en arbeyt be- pen van oranje-ap}>elen, citroenen en anderequaem en vruchtbaer, Maer nae defè zijde van vruchten meer, diefe plucken op den oever vanSalo is\'t op fijn beft, en allerbequaemftaenge- Salo , en voeren door \'t geheele landt, als Lom-fien het aldaer bevrijt is voor de noorde win- bardyen , Bolonge en Venetien. Dit landt geeftden, wegen het geberghte. Het brengt mede oock menighte van fcharlaken voor die vanvoort fchoone oly ven, vijgen, citroenen, limoe- Venetien en Conftantinopolen ; papier, kleynenen, granaden,orangie-appels, en andere vruch- kramery, ftael, yfer , fcheeren en meffen, en( ten meer. diergelijcke waeren. In dit landt worden mede gevonden menighte Dit landt is fbo wel voorfien van allerhande Stercktetjvan mynen , infonderheyt van yfer en koper, in foorten van wapenen, als eenigh landtfchap vande welcke het paffeert en overtreft alle de lan- geheel Italien : aengefien dat men in

een plaets,den van Italien. In de valeye van Tropia fiet men als tot Cardone ofte Gardone,in een dagh (als dedagelijcks meerder als drie hondert mannen noodt fiilcks was vereyfchende) foude konnenwercken in de yfèr-mynen, \'twelcke fy trecken maken twee hondert roers, niet tegenftaendeinfulcken menighte , dat fy ten eynde van \'t jaer yder roer, eer \'t gemaeckt kan zijn , meerderuyt de fèlfde mynen bekomen meerder als vijf als door tien handen moet paffeeren : en in dehondert en vijfdgh duyfentponden Breffans ge- ftadt van Breffe zijn meer als twee hondert winc-wicht raeuw yfer , \'t welck fy daer nae lïiyver kels, werckende alleenigh in yfèr; onder de welc-frneden,en bequaem maken,\'t een deel tot ftael, ke getelt worden op t minfte wel jo fwaerde-en \'t ander tot het gebruyck van huyfèn , wape- makers winckeJs. nen,inftrumenten voor de landen, en diergelijke De Venetianen maken ftaet dat \'er in geheel Ziekrt.meer, hebbende daer toe wel 80 yfer-molens. Breffan fouden wefèn fèven of acht hondert duy-In Breffan wordt mede gevonden den fteen fènt zielen , behalven d\'inwoonders van de ftadclafpis, Albafter-fteen j mede de fteen Parangon, Brefïe, die mede feer veel zijn: alfoo men ver-die fbo fwart is als ebbenhout, en klaer, dat men moet dat fy alleenigh fbuden konnen uy tleverenfich daer in fpiegelt , wordt veel gebruyckt tot 12000 mannen, becjuaem tot den oorlogh; en deverfierfel in de rijckfte huyfen. refterende plaetfen van Breftan 6000 behalven De rivieren zijn vol van allerhande vifch, in- noch 7000, woonende op d\'oever van Salo.fbnderheyt van truyten , voorns en diergelijcke Sy hebben \'t kafteel van Breffe geacht als on- SteYétc».meer. Het meir van Garde brengt voort, behal- winnelijck, en van gelijcke de fortreffen van Or-ven de truyten, feer fchoone en delicate karpers, zi Nuovi en Ponte Vigo , tot ftut der Spanjaer-hebbende het vleefch , over een komende met den tegens deMilanoifen en Cremonoifèn ,• enhet f^ene van de truyten,doch veel foeter en aen- \'t kafteel van Afola tegens die van Mantoua,ffenamer van finaeck,fbo dat de Italianen de felf- Rocca d\'Anfo tegens die van Trenten; en dande achten boven alle andere vifch. noch eenige andere kafteelen en paffagien meer. De BrefTaniers zijn beleeft , verftandigh, tegens Tirol en de Valteline.fcherpfinnigh en bequaem om te pradiferen, en Defe ftadts befèttinge beftaet altijdt in vier ^tfminge,te maken fterckten, bolwercken, mynen, en an- compagnien voetvolck, yder compagnie van fe-dere oorloghfche faken meer; laten \'t goet, aen ftigh koppen, behalven noch drie hondert muf-haer bewefen, niet ongeloont , beminnen de quettiers,uytgelcfen volck,

en de befettinge vanvrouwen, maer matelijck hebben een rouwe \'t kafteel, zijnde twee compagnien,uyt*t welckegrove fpraeck gelijck die van Bergamo , zijn de Gouverneur niet vermach te gaen geduuren-t\'eenemael genegen tot de wapenen, en onge- de fijn bedieninge op pene van lijf-ftraf. Iaveynft , hefteden haer verftant en vernuft niet Ponte Vigo leydt een compagnie voetvolck vanom andere te bedriegen, maer om felfs niet be- vijftigh mannen, behalven hondert en vijftighdrogen te worden. Haer vrouwen zijn fchoon , mufquettiers, uytgelefen volck, neffens haer Ca-goede huyshoufters, en fpinnen feer fijn gaern piteyn; in Rocca d\'Anfo leydt oock een kleyne ! ?\' i\'l . Mjnen. Steenen. f^Jfchm. » Afantere»tn tnclhu\'tietu \'nr/fir Itdim. ^ ^ com- Éi



? R compagnie j en ontrent vier hondert foldaten opden oever van Salo j een compagnie voetvolckneffens eenige andere foldaten tot Afbla j en viercompagnien in Orzi Nuovi. De Seigneurie onderhoudt tot Breffe een Po-^agijira- t^efta : een Capiteyn ofte Gouverneur ^ een Ca-Ifeleyn ; een Kamerling ofte ontfanger ; en totSalo een Pourvoyeur en Capiteyn: tot Afbla eenPourvoyeur: tot Orzi Nuovi mede een Pour-voyeur : tot Lona een Pourvoyeur : en een Ca-fteleyn tot Ponte Vigo : en alle defe zijn Vene-tiaenfche Edelheden, blyvende feftien maendenin bedieninge , behalven de laetfte, die 24 maen-den blijft : hier beneffens is noch een VenetiaensÉdelman tot Rocca d\'Anfo , met de tytel vanProveditor en Cafteleyn, en defe blijft 24 maen-den in bedieninge. Die van Breffe hebben een byfondere privile-gie, volgens \'t welcke geen vreemdeling vermachte koopen eenigh landt in Breffan, ja felfs geenVenetiaens Edelman^ lbo dat fy haer landt allee-nigh onder den anderen genieten. De oever van Salo beftaet in wij eken ofte E B Gouverne-ment. ten. ii! t ! i I SAN. gemeenfchappen, welcke een Raedt formeercn,die alle voorvallende faken des oevers beftiereiio\'t Heeft my goet gedacht hier by te voegende verfen van Catullus wegen de gelegenheytvan de ftadt van Breffe : Jtqui nonJolum hmc fe dicit cognitum habere Brixia, Chins<e fuppoßta fpecnUflavus quam molli per currit flumine Mela, Brixia, Verona mater amata me<& :O dulcijncunda &quot;piro, jucmdaparenti ? Sabe ; teque bona luppiter auBet ope.In \'t Paleys van de Capiteyn leeft men defe volgende -,Hic locus odit, amat, punit, confen>at, honorât ;Nequitiem, pacem, crimina,jura,prohos.En Baptifta van Mantoua fpreeckt aldus :Brixia^ magnorum genitrix animo/a ipirorum^Gallia feu genuit, feu te Germania mater ii\'Nam genus abjcondit tenebris adoperta iPetußas)lu Cenomanorum quondam reginafuißi,Vilpe diu Venetifub majeßate Senatus :Atque age fuh Diyoplacidißima temporaMarco, 1 ?, f < ?
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? ÄT t.4 t Gebiedt van C R E A. Et Gebiedt van Gie-ma, oPt lant dat d\'Ita-lianen Cremafco noe-men , paelt in \'t noor-den aen Bergamafco,en den Staet van Mila-nen : in\'tweft en zuy-den , aen den felvenStaet: en in \'t ooftenaen \'t Cremonois: foodat het bynae rontom beftoten is met \'et landtder Spanjaerden , en maer eenen wegh is, denKeyferlijcken geheeten, om in Bergamafco tekomen. Dit landtfchap is vijftien mijlen lang. Hier is niet waerdigh te fien als de ftadt Crema,die eertijdts den naem van een ftadt niet voerde,maer alleen van een vryhey t oft kafteel, en waseen van de voornaemfte vryheden van Itahen,fbo dat dit een gemeen fpreeck-woort der Italia-nen was, als fy de vermaertfte Caßelli oft vryhe-den wilden te kennen geven, Bärlette in Pou-lien , Prato in Tofcanen , en Crema in Lombar-dyen. Welck de reden is , dat die van Crema,hoewel van de Venetianen benauwt, noyt heb-ben willen toelaten, dat men van haer vryheyteen ftadt oft Bisdom foude maken, feggende dathaer plaets nu vermaert was voor een van detreffelijckfte vryheden 3 maer zijnde een ftadt,onder de kleynfte fbude geftelt worden. Dochten laetften isfe van Paus Gregorius de X III eenftadt gemaeckt , en onder den Aertzbiffchopvan Bononien gefèt. Sy leght op de rivier Serio ,die aen de grenfen van den Staet van Milanen ind\'Adde valt, nae datfe dit landt dwars doorwan-delt heeft. In\'t jaer 142(5 heeftfe haer vrywillighde Venetianen onderworpen, als fy langen tijdtden Hertogh van Milanen, en verfcheyden Ty-rannen voor Heeren erkent hadde. \'t Is een vande befte Stercktén der Venetianen,en heeft tweemijlen omgaens buyten de muuren , maer vanbinnen maer.eenmijl Haer muuren zijn ver-fterckt met een aerden borftweering tuffchen detien en twaelf paffen breet , gelijck oock dehooghte der muuren is, waer van het meeftedeel met fchoone boomen beplant is, en hebbenacht bolwercken op de oude manier gemaeckt,diefe Torrions noemen, en drie ravelijns buytende muuren,- maer binnen de wallen een bolwercken fommige katten, en grachten ontrent acht \'tmgte,CnmAn % V II ! I paffen breet, feer diep, met kareelfteen bekleet,en vol waters, dat uyt de riviere Serio komt,welck men ten deele aflaet door fluyfen daer toegemaeckt, als men wil , fbo om de grachten tefuy veren, als de viffchen te vangen. Het aenfien-lijckfte van Crema is \'t Paleys daer de Podefta &quot;woont, met een groote plaets, en bedeckte gael-deryen , in de welcke 700 oft 800 menfchen ge-mackelijck konnen wandelen. Daer is oock eenkafteel ontrent een

van de ftadts-poorten. De landouwe van dit gebiedt ftrijdt om prijs Landênm.met dat van Padua, aengaende den overvloedtvan alle vruchten, en wint het felve in fchoonvlas. Behalven kooren en mindere granen, daer\'t menighte van draeght, geeft het vele en fèergoede wijnen, waer van de wijnftocken op deboomen ruften, die mede goede en wel-fmaken-de vruchten dragen. Behalven de Serio zijn hierveel kleyne rivierkens en klare beecxkens, daermen menighte van goede vifch vangt, onder an-dere lampreyen, en marfbns , cen fborte van uy-termaten welfmakende vifch, wiens hooft twee-maels grooter is als \\ lichaem. Defe ftadt wordt bewoont met ontrent fèftien inwoonde-duyfent zielen , waer onder twee duyfent weer-bare mannen zijn. Het guarnifben is twee hon-dert en twintigh fbldaten , onder drie Capitey-nen en een Sérgiant Majeur, fbo gedeelt, datfèdrie dagen nae malkanderen de wacht hebben ,en de drie volgende dagen vry zijn. Daer zijnnoch twee compagnien van t\'fèftigh burgers, diemede hooftlieden hebben , en waken gelijckd\'anderen: in \'t kafteel zijn mede feftien oftach-tien foldaten. Hier is maer eenen pas daer menfecours oft hulp door kan fenden, genoemt deKeyfers-wegh, die lichtelijck van de Spanjaer-den kan befet werden. Hierom verftercken deVenetianen defe plaetfe wel, en beforgenfe methjftocht en krijghsgereetfchap voor langen tijt. De Republijcke van Venetien houdt tot Cre- Regmmge,ma een Podefta en Capiteyn voor feftien maen-den , en betaelt hem feven-en-twintigh ducatenen dertien grooten ter maendt: een Kamerlingtwee-en-dertigh maenden, voor twaelf ducaten\'smaents : en eenen Gouverneur van\'t kafteel60 maenden, tegens acht ducaten alle maent.De eerfte zijn Venetiaenfche Edelmans, de laet-fte maer een Venetiaens burger. £/



? ? T i r S; O N O I S. V Eronois grendin\'t hebbende onder de wegen en trappen bovennoorden aen \'t gebiedt verhack. De Barbarifche hebben voor defe devan Trenten in \'t we- fït-plaetfèn van marmor wegh-genomen gehad;ften aen dat van Breffa; doch zijn naderhandt van de Edelen en burgersin \'t zuyden aen dat defer ftadt wederom herftelt. De laetften trapvan Mantoua, Ferrara heeft wel vijf hondert paffen in de ronde ofteen Polefïne de Rovigo j omgang,- de Veronoifen vertoonen alhier aenen in \'t ooften aen dat \'t volck veelerhande fpedakels, en fpelen op devan \'t Vicentin en Pa- oude Romeynfche manier,doua. Dit landtfchap\'js In defè ftadt zijn mede veel fchoone en treffe-Za^gte. omtrent feftigh mijlen lang, en volgens \'t fchrij- lijcke paleyfen, als onder andere het paleys derven van andere tachtentigh mijlen, gerekent van juftitie ofte Raedthuys,dat wel het voornaemfteTorbolo , behoorende aen die van Trenten aen is, hebbende van buyten veel £\'hoone beelden,de zijde van Tramontana,treckende naer\'t zuy- te weten, van Vitruvius, Plinius, Emiiius Macer,den, tot aen Polefine de Rovigo, en fes-en-veer- Cornélius Nepos, Catullus,Guerin,cn Fracaftor,tigh mijlen breet, gerekent van Breffan tot de zijnde alle te famen Veronoifen. De twee pa-Vicentinen , hebbende omtrent twee hondert leyfèn van de Reóteurs zijn mede waerdigh ommijlen in fijn omvang. ^ te befien. Defès landts hooftftadt is Verone, behoudt in Het paleys Giufti is mede heèrlijck en waerdhet Italiaens haer oude naem, en wordt geheeten om fien,\'t heeft een feer fchoone zael,in dewelc-fbowel in\'tGriecx als Latijn, Verona, en van ke dat men fiet de conterfeytfels van allePrin-de Hooghduy tfche Bern, ofte Dietrichs Bern , dat cen en treffelijcke mannen j en aen de voet vanis te fèggen Berone van Theodorus, Koning de hooghten een fchoone cierlijcke tuyn, heb-der Gotten. Haer fituatie is fbodanigh , datfe bende een fpelonk vol fonteynen en glafen, doort\'eenemael in groote achtinge was by François de welcke men bequamelijck kan fien de geheeleHertogh van Urbin, de welcke feyde, geen ftadt tuyn met alle de gene die daer in komen : daerte weten, bequamer om fich te befchermen als beneffens fiet men mede van de ftadts-muurendefè. Heeft fchoone muuren, feer fterck, gevult verfcheyde fchoone andere tuynen, d\'een bovenmet aerde, en voorfien met dertien Koninglijc- d\'ander in de hooghte opgaende,hebbende haer• ke bolwercken, en drie katten, ontdeckende alle fit-plaetfèn en fpeel-huyfen heel çierehjck, ende landen daer omtrent : de gracht is fèer diep, vol van fchoone

fchilderyen.en heeft omtrent fèven mijlen in den omvang, Degroote kloek, hangende in de toren vanen is bevolckt met fèventigh duyfènt zielen. De de marckt ofte plaets van de kooplieden, ib mederivier Adige fcheyt haer in twee ongelijcke dee- waerd om fien ^ als mede de fonteyn , met heclen s van \'t eene deel, dat in de hooghte is op- heelt van Verona, hebbende hetKoninglijckégaende, fiet men de Sterckte van S. Pieter, en hulfcl aen fijn voeten ; mede het velt, datfe noe-noch een weynigh hooger het fort van S. Felix , men \'t velt van Mars, op \'t welcke datmen de\'t welcke de ftadt kan befchutten; het ander deel, foldaten fiet drillen. Daer beneffens zijnderdat t\'eenemael effen en plat is, bevat in fich \'t ka- noch meer andere plaetfèn,als marckten en wan-fteel Vecchio, ofte oud kafteel, met een brugh del-plaetfen, een voor den Adel, en een anderover de rivier, mede het nieuwe kafteel, leg- voor de kooplieden. gende tuffchen twee muuren , en voorfien met Daer zijn vier fchoone bruggen, waer van ee-diepe grachten ; de voorftadt van S. Zeno : in nige zijn gemaeckt ten deele van marmorfteen ;yder van defe deelen zijn veel fchoone ftraten, en de rivier Adiga , daerfe over leggen , is feerplaetfèn, paleyfen , gebouwen, foo oude als bequaem en dienftigh voor de koopmanfchap-nieuwe. pen, komende van Duytflant en Venetien. Defe Daer zijn vijffchooncpoorten, vol marmor- rivier, die bykans door\'t midden van de ftadcfteen, fif^uren,coIomnen en beelden. Onder aen loopt, deelt fich in een ander kleyn rivierken,\'t kafleel fiet men de overblijffèls van een Thea- het welcke, doende verfcheyde omgangen, loopttrum , en dicht aen de offemarckt andere over- foo wel van buyten als binnen de ftadt. De ftra-Ar.^p/,;, blijffèls van een Amphitheatrum , genoemt ten zijn fchoon en groot; doch op eenige plaet-1\'Arene, en gemaeckt van uy tgehouwen fteen , fen niet feer dicht bebouwt, ja felfs naer denhebbende drie galderyen d\'een boven d\'ander, kant van de heuvel ofte hooghte zijnder eenigeen veel uytgangen en trappen, tot dienft van de ledige plaetfen ; aen de voet der felvc fiet menfpeaateurs; ten eynde, dat d\'een kan uytgaen noch de plaets daer de Romeynen plegen op \'tfonder d\'ander te discommoderen. De circkcl water te vechten. De andere dingen waerd omofte middelplaets gemaeckt ovaels-gewijs , is fien js de hooftkerke,een van de oudfte en voor-mede feer fchoon, en omtrent drie hondert ne- naemftcj de kerck van S.Maria, in dewelckegentigh voeten lang, en twee hondert twintigh dat men fiet een fèer koftelijck graf van de Hee-voeten breet, heeft

wel twee-en-veertigh ryen ren van la Scale, voortijdts meefters van de ftadttrappen , foo dat \'er licht drie-cn-twintigh duy- van Verone , met éen arent, klimmende op eenfent menfchen haer fit-plaets konnen nemen, ladder ; noch twee andere van gelijcke, verçiert Breette. De Padtvan Ferons. A



?



? E R van boven met Teer fchoone beelden: als mede twee trium-phale bogen in de loopbaen ofte wegen del Corfo • geruy-gende neffens haer oudheydc een uytmuntende magnifi-centie. Dc andere voornaemfte plaetfen van dit landt zijn, Ve-fchiera , by de Latijnen genaemt Pißaria , een ftadt enSterckte, gelegen op \'t meir van Garde, veertien mijlen vanVerona, dicht by de plaets, alwaer de Mince herkomt uyt\'c meir, loopende naer \'t Mantouaen midden door de ftadt,de welcke heeft een mijl in den omvang, en vijf bolwerc-ken met een halve maen aen de zijde van \'t meir, neffenseen kafteel, omringt met de muuren der ftadt, hebbendealdaer aen de zijde van\'t Mantouaen een kat, gelegen maeracht mijlen van daer. Defe ftadt heeft alleen een dorp on-der fich, genaemt Caftellano, gelegen vijf mijlen van Pe-fchiera , ftreckende naer Mantoua. Legnago, by de Latijn-fche auteurs genaemt Liniacium, een ftadt cn fortrefle grooteen mijl in den omgang, leggende vier-en-twintigh mijlenvan Verona, en dertigh van Vicenza, op de grenfen van \'tMantouaen, Ferrarois en Mirandolan, gedeelt door de ri-vier Adige in twee deelen j van de welcke het deel gelegenaen de zijde van \'t Mantouan , Mirandolan en Ferrarois,wert genaemt Legnago, en het ander deel naer \'t PadouanPorto i gefortificeert met acht Koninglijcke bolwercken,breede en diepe grachten, vol loopend water, heeft onderhaer vier dorpen, en omtrent twee duyfent\'zielen, chiufa,gelegen dicht by Adige, een plaets feer fterck en vaft, zijndeeen pafTagie van groote importantie, gelegen tuflchen hetgeberghte van Verona, alwaer dat weynigh volcks mach-tige troepen konnen tegenftaen, foo van die van Trentenals des Hertoghs van Ooftenrijcks , op wiens grenfen fyhaer ftreckt. Niet feer verre van \'t meir van Garde, opwekkers oever gelegen zijn de plaetfen <JM:alfe/ene, Garde^ïiaer \'c welcke het meir oock genoemt wordt; Sermion,eertijdts genoemt Sirmium, \'t landt van Catullus , ftrecktfich in dit meir: voorders, de voornaemfte plaetfèn defeslandts zijn mede Soave, S.Boniface, van waer de Graven vanBonifacio zijn afgekomen het groote dorp, genaemtJfola della Scala, feer rijck en wel bevolckt, is gelegen tienmijlen van Verona: llaß, Croara, Sangmnedo, Caldero, VillaFranca, Vilia Fontana , met noch eenige andere plaetfenmeer, beneffens drie hondert en fes dorpen. Dit landt begrijpt in fich mede de feer fchoone valleyevan folifeüa, en het meir van la Garde, genoemt door deOude Benacm, \'t welck fich een weynigh uytftreckt naer degrenfen van Trenten. De lucht is feer goet, doch een weynigh fubtijl of tefcherp voor fommigc, en omtrent Legnago ongefont

enquaet, wegen de quade en vuyle dampen daer omtrent. \'t Heeft menighte van rivieren, beeken en klare fpring-aders, bequaem cn dienftigh tot befprenginge van de lan-douwen : cn om de meulens en verfcheyde andere inftru-menten te doen draeyen, behalven de medicinale wateren,feer dienftigh tot verfcheyde foorten van fleckten, onderde welcke het water van de valey van Polifelle, dicht byNegarin, infonderheydt wordt geprefen, en boven d\'an-dere uytmunt in deught. Men fiet aldaer in een fteenrotstwee vrouwe-borften uytgehouwen, uyt de welcke een wa-ter ontfpringt van fulck een kracht en eygenfchap, dat hetdoet wederkomen de melck aen de vrouwen , die \'t felfdedoor eenigh accident hebben verloren; foo wanneer fy haerborften daer mede wafTen. De baden van Caldero wordenmede op \'t hooghfte geëftimeert, leggende omtrent vijf oftfes mijlen van Verona, feer bequaem tegens de onvrucht-baerheyt der vrouwen, en om de lendenen te ververfchen. Dit landt, daer \'t fich ftreckt naer de grenfen van Pa-doua, is effen en plat, lang omtrent dertigh mijlen, en feervruchtbaer 5 in \'t weftnoordwcften vol bergen, de langtevan vijf-cn-twintigh mijlen j in \'t zuydweften vruchtbaer engoet, de langte van dertigh mijlen j en in \'t weften, daer \'c V Dorpen\' Vakjen.Metren. Lucht. 1. ? ? ; ? Wateren. i; i O fich ftreckt van Padoua naer Verona, ongebouwt en fteen-achtigh, de fpatie van omtrent twintigh mijlen. Ditpleyn ofte vlackte, zijnde een vet en vruchtbaer landt, geeftmenighte van tarwe, doch door onvruchtbaerheyt van denagebuurige landen blijft\'t felve heel duur 5 welcke dierte vr^cken.overvloedelijck werdt vergoed door de groote overvloetder wijnen van allerhande couleur, van olyen, olijven,appelen, vijgen, eli meer andere vruchten, zijnde al tefamen feer fchoon en van een uytnemende goede fmaeck jbehalven de groote menighte van hennip en moerbefyc-boomen voor de zy-wormen. Vorders foo fchijnt \'et dat denatuur alhier zijn kunft heeft willen hefteden, om dit landtte verrijcken met aldcrhande bloemen, kruyden, en dier-gelijcke faken meerin voegen, dat \'er geen bergh in ge-heel Italien werdt gevonden beter voorfien en voller vanalderhande kruyden, als den bergh Baldo, zijnde dertighmijlen groot in den omvang. Haer landen en velden voeden menighte van beeften, Beeßen.gevende goet vleefch, en fijne wol. Is mede vol vifch, dewelcke voortkomt uyt het meir van Garde ^ infonderheydtveel truiten, karpers en ael, feer delicaet, en van een befon-dere goede fmaeck. De Veronoifen maken fulck een menighte van zijde, feer jnjckdom-fchoon en goet, dat alleenigh d\'Inful van la Scale jaerlijcks n^en en

tra-fourneert en uytlevert meerder als voor vijftigh duyfent fipK-kroonen j trecken mede een goede fomme geks van haerwollen, wegens de lakenen en andere ftoffen diefe daer vanmaken, de welcke fy felfs vervoeren door Venetien naerConftantinopolen. De inwoonders van Verona alleenighzijn wel twintigh duyfent in getal, die fich met den handelvan de zijde en wolle geneeren. Men vermoedt dat het landt van Verona mec de ftadc jHack,wel foude hebben twee hondert duyfent zielen , waer van z.ielen^ enin de ftadt van Verona alleenigh fouden gevonden werden fildaten.vijftien duyfent bequaem tot den oorlogh, en in de reftvan \'t landtfchap dertigh duyfent: doch van alle defe zijn-der omtrent maer het vierdendeel van geënrolleert. Syhebben een Capiteyn ofte Overfte, die alle heylige dagenen Sondagen de foldaten doet drillen en exerceren in dewapenen. Daer zijn omtrent twee hondert mannen inguarnifoen in de twee forten van Verona : behalven decompagnien, dienende tot bewaringe van de ftadt; d\'an-dere plaetfen zijn mede wel voorfien van foldaten, grof ge-fchut, en andere wapenen. De Seigneurye heeft tot Verona een Podefta, eenCapi- Gouverne-teyn met twee Camerlenges; de Capiteyn en Podefta zijn mem.gelogeert op de groote plaets, dicht by \'t paleys. Sy heeftmede noch twee Cafteleynen, een tot S. Felix, en d\'andertot S. Pierre, dewelcke op lijf-ftraf, geduurende haer be-dieninge , over de brugh niet vermogen te gaen. Sy heeftnoch een Capiteyn ofte Gouverneur tot Soave; een Pro-veditor tot Pefchiera, neffens een Cafteleyn^ cn tot Legna-go een Proveditor: en alle defe zijn Venetiaenfche Edel-lieden , en blyven feftien maenden in haer bedieninge. Syftuurt mede een Venetiaenfch Edelman tot Proveditor ofteoverfte over de fchuyten, dienende tot bewaringe van \'cmeir van Garde; hy commandeert over alle defe fchuytenofte lichte oorloghs-fcheepkens, blyvende twaelf maen-den in bedieninge: noch een ander van de felfde qualiteytvoor Cafteleyn tot Chiufa,blyvende twee-en-dertigh maen-den in bedieninge. De ftadt van Verona heeft daer-en-boven noch een-en-twintigh Vicarisfchappen onder haer jurifdidie, alwaer fyfoo veel VeronoifcheEdel-mannen fend, te weten een-en-twintigh, met gelijcke authoriteyt, als die van Vicenza cnPadoua. Verona befit mede la Confolarie, gelijck als dievan Vicenza, doch met meerder geluck j aengefien het wey-nigh gebeurt, dat de Seigneurye haer Avogadors derwaertsfendj foo dat alles werdt verricht door de Podefta, de Kapi-teyn, en dc Burgetmeefters. O N S. en T. ? ? [ i ! . ;



? 87 LL, I c e n 2 a grenft in \'t De andere voornaemfte plaetfen van dit lam- .noorden aen die van fchap fijn ofte Baftano, behoorende, vol-Trenten in \'t ooften gens \'t Ichrijven van fommige, onder het Trevi^aen het Trevifaenfche fan j light op de Brente , en is feer vermaerten Paduaen/chelandt; wegen de menighte van haer ambachts-lie-in \'t zuyden aen \'t fèlve den, infonderheydt wegens de gene die in zijdePaduaenfchelandt; en wercken , van \'t welcke fy jaerlijcks meerderin \'t weften aen het Ve- als vijftien duyfent ponden maken; als van ge-ronoifcbelande. En is lijcke, wegens de lakenbereyders en meer an-groot hondert en fès- dere j en Maro[lica , leggende drie mijlen varien-vijffcigh mijlen in den omvang. Baftan, naer \'t zuyden , omringt met muuren , p-tcemia. f^^^s landts hooftftadtis Vken-^e, genoemt by en met twee kafteelen verfterckt: de rivier vaiide Ouden Vicetia en Vkemia, en by de Italianen Rozza loopt dwers door defè ftadt. Oock is hiérVicenTia j gelegen achtien mijlen van Padoua,der- Orgnan en AYzjgmn. tigh van Verona, vijftigh van Mantoua, vier-en- Mede Lonigo, een plaets van grootte eri rijck-veertigh van Trenten, en drie-en-dertigh mijlen dommen als een ftadt, leggende op de rivier Le-van Trevifè. Sy leyt aen de voet van een bergh, nero j als van gelijcken ^r^c/cf, leggende aenen wordtbefprengt met de rivieren van Bacclii- den oorfprong der felve rivier; Co/ogna, genoemtglion en Reron, die daer door paffeeren , behal- by de Latijnen Colonia; Coftd^^a, \'t welck fy nee-ven noch twee andere kleyne rivierkens , ge- men Cuflodia , beroemt wegens haer grootenoemt Aftichello en Seriola, dienende rot groot en diepe onderaerdfche kelders. Men telt in ditgeriefder fèlve ftadt. Defè rivieren, alfbo fy fich landt twee hondert vijftigh dorpen, onder devermengen en in malkanderen loopen , maken welcke fèven, genoemt Sette communi, feer geèfti-een rivier bequaem om van groote fchuyten be- meert zijn,vol van een ongelooffelijcke memgh-varen te werden, dewelcke, gaende door Padua te volcks. naerVenetien,veroorfaken derijckdommende- Dit landt heeft aen d\'eene zijde de rivier i^mVj-f/j;fès landts. Men telt in defe ftadt neffens haer Brente, en aen d\'ander zijde de nieuwe rivier, envoorfteden, veertigh duyfent zielen. Sy heeft in\'t midden ofte van binnen Bacchiglion, Re-veel fchoone paleyfen , als onder andere het pa- ron, i\'Agno, l\'Aftego,rAftegheIlo ofte Aftichel-leys van Juftitie, een fèer fchoone plaets , be- lo, de Tefine, de Seriole, en de Cirefbn.quaem tot tournoy-fpelen, verkiert niet allee- De lucht defes landts is fèer

goet en gefont j De Ma-nigh met fchoone gaelderyen, maer daer-en- en men vindt alomme verfcheyden rivierkens,boven met het paleys van Juftitie, behalven het ftroomen, loopende waters, en aengename mei- jZem!huys van de Gouverneur, en\'t huys van den Berg ren, onder de weJcke is het meir van Piola, heb-vanbarmhertigheyt, zijnde feer rijck, eri ge- bende ebb\'en vleet, gelijck de wateren voorbouwt tot behoefenafïïftentie van de nootdruf- Venetien» tige gemeente. Behalven defè plaets van de Sei.- De velden èn vlackten ftrecken fich wijt engneurye, zijnder noch vijf andere, alwaer dat breet, en de heuvelen ofte berghskens zijn foomen vogelen, koren , wijn, hout, hoy, vifch, fchoon en vermaeklijck, dat \'er weynigh anderevruchten en kruyden verkoopt. Daer zijn feven- gevonden worden in fchoonheyt by defe te ver-en-vijftigh kercken, onder de welcke dat men gelijcken, behalven datfè in vruchtbaerheyt dételt veertien Parochy-kercken , feventien kloo- lage landen niet wijeken. fters van Monnicken, en twaelf van , Vrouwen, Dit landt brengt mede voort veel tarwe, en i^örwbehalven negenGafthuyfen,neffens eenigcBroe- meer andere granen , als van gelijcken appelen,derfchapperi. Defe ftadt begaf fich gewilligh- peeren, en allerhande andere fborten van vruch-lijck onder de Venetianen in \'t jaer 1404. ten: maer infbnderheyt foo waft \'er fèer delicate Buyten de fiadt en de poort van\'t kafteel is en goede wijn op de berghskens ofte heuvelen ,het velt van Mars oft Campo Martio, omringt met van veifeheyden couleur, en fmaeck, te weten,water, dienende voor de jongelingen en folda- fbet, picquant, fcherp, fuur en ftomachael, entenomfichteoeffenen,alsmedevoorde vreem- meer diergelijcke fmaken , van velen begeertdelingen tot jaer-marckten. Een vierdedeel Van engefocht; jae felfs brengt men menighte vaneen mijl buyten de ftadt langs de rivier, fiet men defe druy ven tot Venetien. Het brengt van ge- op een berghsken het paleys van de Graven van lijeken voort veel moerbefye-boomen, die in Capra genoemt Ritonda, hebbende vier fchoo- deught, tot onderhoudt van de zijd-wormen ^ ne trappen ofte opgangen van marmorfteen, de de befte van geheel Europa te boven gaen eri welcke dienen tot vier verfcheyde deelen van overtreffen. \'t huys feer fchoon en heerlijck wegens haer In Tretfo vindtmen mynen, foo van filver ah Mjmn, fchoone pylaren, en het geweiffel van de zael,en yfer, en fteenen om te bouwen, die alfoo goet en weeens verfcheyden fchoone kameren, verkiert hart zijn als die van Iftria, en van gelijcken alfoo met 20üt

filver, en koftelijcke fchilderyen. Het fijne marmorfteen als van Carrare. In dit landt hof IS vol van citroen-bloemen en meer andere wordt mede gevonden een feker lagh van witte ^^ aerde, dienende door geheel Itahen, infonder- rariteyten. ^^ ^ ?ttfifr. /



?



? N 2 É Ä. V heyt tot Fayancc, omhct aerdcwerck te verglafcn. en\'c faiicwie te maken , fonder \'t welck men geen fpiegèls tot Vene^tien foude konnen maken. Die landt geeft menighte van vee , en voed\' fiilckêCnovervloet van kalveren en geyten van feer aengenaem enfoet vleefch en fmaeck, dat het byna de helft van Venetiendaer mede kan voeden. Men vindt ^er oock veel venefoen,fliyfanten, quartels, perdrijfen, en diergelijcke foorten meervan allerhande wildbraedt. Doch de vifch en is \'er niet infulck een menighte, niet tegenftaende de lampreyen entruyten ofte vorens genoegh in de rivieren gevangen wer-den, behalven die van de meiren, zijnde al te famen van eengoede en aengename fmaeck. De Vicentins zijn wacker , en fubtijl van geeft, coura-gieus, beleeft, en niet min bequaem en genegen tot ge-lecrtheyt, als wapenen en koopmanfchap. Sy nemen grootvermaeck in \'t reyfen en landen te befien, leven magnifijc-kelijck, foo wel t\'huys als buyten ^ hebben veel dienftbo-den, en zijnkpftelijck inkleeren, foo welde mannen alsvrouwen. Sy zijn magnifijck in haer fpeótak\'len ofte open-bare fpelen, beleeft en geafïeótioneert tegens de vreemde-lingen , gewilligh en bereyt in \'t ontfangen en logeeren vanhaer vrienden: vol van hoop om haer ongelijck te wreken,felfs daerfe de fwackfte zijn. Sy beminnen de vrouwen, in-fonderheydt die fchoon en minnelijck zijn , foeckendehaer te winnen door een gedurigh verfoeck en onderdanig-heyt. Doch worden een weynigh als voor verdacht gehoudenby d\'andere Italianen , en dat van wegen haer oploopendehaeftigheyt, zijnde kijfachtigh, ja. felfs, foecken haer te wre-ken , foo fy beft konnen ; in voegen, dat de Italianen feg-gen : Guardati, dUm Vicentino ajfajßno, d\'un Veronefe fenzofropoßto , (^d\'tm Padoano in Joperchio : Dat is te feggen,wacht u voor een Vicentiner moordenaer, voor een Vero-nois fonder reden , en voor een Padouaen die kijft. Aen-gaende de vrouwen, fy zijn in haer liefde ftantvaftigh envoorfichtigh. Behalven de handelinge van wolle en zijde, daer veelgemeene lieden de koft mede winnen , foo zijnder tweeAcademien binnen de ftadt, een voor de Studenten, be-geerigh tot de geleertheydt en wetenfchapi en een andervoorde Cavaliers, begeerigh om te leeren wel tepaerdtfpringen. Sy hebben mede, om fich te vermaecken metfchouvvfpelen, een Theatrum, groot wel voorvijf duyfentperfonen. Het fchijnt dat de Romeynen defe plaets van Marofticafeer gehanteert hebben aengefien de inwoonders der felveheden noch veel oude Romeynfche woorden gebruycken,doch meeftendeel gecorrumpeert. De

inwoonders van defeven buurten hebben een befondere tael apart, wiens pro-nontiatie overeen fchijnt te komen met het Hooghduytfch,hoewelfe \'c felfde niet en verftaen. Eenige meenen ditvolck een overblijffel van de Gotten in Italien te wefen, we-gens haer couragie en dapperheyt, en mitsdien fy de ber-gen bewoonen , dienen fy als,tot een bolwerck voor den Vi-centiner fy zijn oock altijdt feer getrouw geweeft, foo welvoor de Republijck als de ftadt vanVicentia, engenietendieshalven groote vryheden. Men acht dat de Seigneurye jaerlijcks van dit landt ge-niet , buyten alle onkoften , de fomma van tachtigh duy-fent ducaten. De ftadc van Vicenza heeft jaerlijcks fes duy-fent ducaten inkomen, dienende tot reparatie van brug-gen , ftraten, en \'t paleys ^ daer benefFens tot onderhou-dinge van harenNuncius ofte Gefant te Venetien,en andereextraordinarifie faken. De Biffchop heeft mede twaelf duy-fent ducaten inkomen. en. Me.nieren\'Sn zeden. Har.tsr\'m- II -ÏmL Rijckdom\'men^i fiovan de Re-fuUijck. alsde Stadtydes Btf-fchops en\'t landt. Aengaende dê ändere landen, fy trecken jaerlijcks eengroote fomme gelts van hare wollC lakenen , die feer geëfti-meert werden , en van de zijde die haer jaerlijcks opbrengtvijf hondert duyfent kroonen, welcke dat verfbnden wert,foo naer Duytslandt, Nederlandt, Venetién , Genua, Mila-nen , Bologne als Ferrare. Sy verkoopen mede tot Vene-tien Veel koorn, wijn, en verfcheyden aerdt-vruchtén. Dit geheele landt neffens de ftadt heeft omtrent tweehóïidert duyfent zielen ; daer beneffens foo heeft de Sei-gneurye van Venetien onder vier Capiteynen, drie dis yfencuytgelefen foldaten, tot bewaringe .van \'t landt, en vier duy-fent mufquettiers, tot bewaringe van de Stade; zijnde uyt-gekoren burgers : behalven noch andere feftien duyfentgeënrolleerde foldaten in tijden van noot, oudt van acht ientot veertigh jaren. Sy hebben mede de paffagien van Afiugoen Forni, om den Vyandt te ftutten^ aengaende de ftadcvan Vicentia , wi^^rd eertijdts fterck geëftimeert wegenshaer dubbelde wallen s doch nae de gelegentheyt van dentegenwoordigen tijdt, is fy in der daedt onfterck, ja felfs meen ftaet van niet gefortificeert te konden werden, van we-gen een hoogen bergh die over haer gebiedt; doch dcdapperheydt en couragie van de burgers is fufKfant om di;felve te befchermen en te bewaren. De Republijck heeft tot Vicenza een Podefta, een Ca* Matrißra-piteyn en een Camerlengo; tot Lonigó en Cologna eenPodefta; tot BafTan een Podefta met een Capiteyn, en alledefe zijn Venetiaenfche Edellieden, Blyvende feftien maen-den in haer

bedieninge. Daer zijn noch elfVicariats voorde Vicentinfche Edellieden; doch fy hebben een gelimi-teerde jurifdidie, ftreckende alleenlijck over \'t civil, alfoo\'t crimineel is toebehoorende aen de Confolarie, zijnde eenoudt Recht vantwaelfperfonenVicentiners, beftaendeuytvier Rechtsgeleerden, en acht andere, welcke door denRaedt werden gekoren, en alle vier maenden veranderen.Syformeeren mede de procefTen van doodtflagen , niet al-leenlijck van die van de Stadt, maer van\'t geheele landt;daer beneffens hebben de Rechtsgeleerde noch haer parti-culiere vergaderinge apart, doende Recht over de civilefaken. Doch men mach van haer gegeven fententie appel-leren voor den Rechter van appel, zijnde van \'t felfde Col-legie van defe vier Rechtsgeleerden, als mede voor de Po-defta van fijn AfTefteurs. Doch alfoo de Venetianen bevonden , dat\'er by defeRechters van\'t landt veel doodtflagers ongeftraft bleven,hebbenfe tegens dit inconvenient een remedie gevonden :want foo haeft fy bevinden eenige mifdaedc van gewicht ge-fchiet te zijn, foo fendenfe door authoriteyt van de Raedtvan Tienen een Avogador van Venetien, die alleenlijckhet proces aldaer formeert, en dat gedaen zijnde brengthy \'t tot Venetien, alwaer \'t felve wert geoordeelt; en foowanneer de mifdaedt niet al te groot en wert bevonden, fooftuurt men het gegeven vonnis aen de Podefta van Vicen-za ; in voegen , dat de Confolarie alleenlijck kenniffeneemt over eenige kleyne mifdaden. De Vicentiners hebben mede haer Gedeputeerden , re-\'prefenterende dè Stadt; confulteren over die dingen dewelcke d\'eer en \'t gemeene beft van \'t volck en ftadt be-treffen ; hebbende daer beneffens macht en opfïcht over depolitie van de vivres, en al \'c gene fy Grafcia ofte Vet-wae-ren noemen; als van gelijcken vier van de voornaemfteEdellieden, genoemt Cavaliers van het gemeen, die fyftellen over \'t gewicht en maet, die mede acht nemen , oftde ordonnantiën na behooren geexecuteert werden ; bren-gende als dan alles voor de Gedeputeerde Heeren, de welc-ke alle jaren, gelijck fy, gekorenwerden door den Raedcvan hondert en vijftigh B urgeren. Volck Kr\'jghslie-den. Tajfagten en Sterckcten. ten. 11 Ii i I ; i



? \'t Gebiedt van P A D O U A. A D O u A N heeft voor uytgedeelt, \'tcapitael altoos vermeerderendepalen aen\'t noorden door de mildadigheydt der burgeren, en meeftde riviere Mufon die door d\'aelmoeften die te Paeifchen gefchieden,\'t affchey t van Trevi- By de poort Sarrazinefca is het oude kafteel,fàn , aen \'t weften dè en de toren van den tyran Ezelin, met feer diepeheuvelen vanEugano, grachten, daer in geworpen wierden die dooren \'t Vicentin , in ^t fijn bevel gedoodt waren : daer zijn oock ver-zuyden de rivier Adi- fcheyden toorens in burgérs huyfèn , eertijdtsce , met Polefino di gemaeckt door de tweedracht der Guelfen, enRovigo, en aen \'t 00- Gibellinen. ften \'t Hertoghdom van Venetien, met fijn mei- De aenfienlijckfte dingen van Padua zijn de Gd^wen,ren, oft moeraffen. Sijn omgang is 180 mijlen, kercken van S.Sophia, S.Iuftine, en S.Antoni,deDe hooftftadt is Padoua,by de Oude genoemt paleyfen van de juftitie,- van den Capiteyn oftVaUDium, en door d\'Italianen Vaàoua, oft Vdoa, Gouverneur ; van de Capoliften, Doctoren, ftu-is een van de befte fteden van Lombardyen, ge- dién en der Medicynen hof, boven de fchoonefondeert van den Troyaenfchen Antenor, om- portiken, onder welcke men byna dc heele ftadtringt met groote bolwercken, en twee muuren, deur kan gaen, de kerck van S. Sophi\'a is een feerdaer van de buytenftemet fijn breede en diepe fchoon gebouw, daer in zijn vier-en-twintighgrachten <$200 paffen omgaens heeft, met fes feer rijcke Canonijcken, met groot getal anderepoorten , genoemt Sarra4nefca, S. Croix, Ponte Priefters en leeken. Corbo, Portelloy Coda tonga, en Sa^onaroJay en de bin- De kerck van Sint luftine, waer men de licha-nenfte 3000 paffen met orneaven , en een feer men van S.Lucas, S. Matthias, van drie onnoo-hooge omgang, daer in twee menfchen bequa- fele, van S. Profdocime, eerften Biffchop vanmelijck konnen gaen, heeft veertien poorten,en Padoua, van S.ïuftina, en andere bewaert, is ge-fbo veel fteene bruggen, die van buyten ingang heel met wit en root marmer geplavey t, en metgeven, over\'t kanael Brente dat\'er omloopt, veel koftelijckheyt verçiert : d\'Abdye die\'er nâGuicciardinus feght, dat \'et drie muuren heeft, by is, is oock fèer rijckelijck van gehouwen fteendaer van een niet meer gefien Werdt, hoewel hy gebouwt, die jaerlijcks over de 40000 krooneneen tamelijck jonck Schrijver is. De rivieren inkomen heeft, \'t Was voortijdts een tempel aenBacchiglion en de Brente, daer op 38 ftéenen deConcordia gedediceert: en daer is de refor-bruggen zijn, bevochtigen defe ftadt. Sy be- inatie van S. Bcnedid:us

eerft begonnen,grijpt vier duyfènt huyfèn ; voor \'t jaer i jipj en Maer die van S. Antoni van Lisbona, die menden oorlogh van den Keyfèr Maximiliaen de I, • alleenlijck il Santo noemt, ofcdcHcylige , heeftwaren in de voorftadt alleen 3000 huyfèn, vier van voren een groote plaets, met fchoone huy-mans- en fèven vrouwen-kloofters , vijfkercken fen rondom , gaende al d\'andere in fchoonheytmetfèven gaflhuyfèn,dan de Venetianen deden- te boven,foo om\'t beley t cn konft van haer bou-fè alle deftrueren, uyt Vrees dat hun vyanden winge , als om andere vcrçierfels. Boven al is te\'t felvige tot een vertreck mocht dienen. Is nu verwonderen, behalven \'t marmeren plaveylèl,fonder voorftadt, en alle de huyfèn zijn binnen de heerlijcke kapel van defen Heyligh , verçiertde muuren. met verfcheyde en feer fijn marmer, 12 fchoone In de felve zijn oock zó parochykercken,twee- pylaren, en graveerfels. Daer zijn oock filverenen-twintigh mans- en vier-en-twintigh vrouwen- beelden van tien Heyligen , i ó koftelijcke kelc-kloofters, vijf groote plaetfèn, drie gafthuyfen , ken, 50 fchoone vaten, verfcheyden kandelacrs,daer van\'tLafaret is voordiedepeft hebben, wieroock-vaten , en filvere lampen, 54 becl-S. Lafarus, voor de melaetfè, en het derde voor den van filver , van de groote eens kindts, eenandere fiecken, drie gafthuyfèn voor de reyfende fchip met fijn maften , zeylen, enkoorden, cn ,man een voor de weefen, en \'t Godtshuys voor de ftadt van Padoua in verheven werck.de vondelingen. \'t Paleys van Reden oft luftitie, is een van dc \'t Capitael van\'t huys van Leening , ingeftelt voornaemfte van Europa, daer men met vierin\'t iaeri49iï om uyt te roeyen de woeckerye hooge breede marmor-trappen opgaet, is ge-der loden, die 20 ten hondert namen, is 38000 heel met loodt overdeckt, fonder eenigh onder-poude kroonen. De ftadt heeft tot Opfichters fteunfel, meteen fael van 2^(5 voeten lang , envan defe plaets in feven bequame huyfèn Ede- 86 breedt, verçiert met vele fchilderyen , waerlen die alle jaer borge ftellen, en leenen op ga- onder veel doorluchtige Padouanen gefchildertgie tot 30 van haer ftuyvers fbnder intereft, en ftaen. 89 fakH, \'Greotê. Fadoua. boven die voor vijf ten hondert, tot onderhout Het Paleys, anders\'t Hof van den Capiteynvan de Officiers en knechten , daer van de beta- oft Gouverneur genoemt, is oock feer fchoonlino-e jaerlijcks ontrent 3000 kroonen bedraegt, en waert om aenfien,als mede\'t Paleys oft Raet-he^overbly vende wordt alle jaer aen den armen hof van \'t gemeen met een fchoone gaelderye, M m Italien, onder-



?



? ondérfteunt met marmor-pylaren, en met loodtbedeckt. In \'t Ichoon Paleys van de Capoliften , by SintDaniël, fiet men \'t groot gebouw van \'t Paert vanTroyens en in dat van de ftudie, alle foortenvan antiquiteyten. De Studie, daer de leffen van alle wetenfchap-pen gelchieden, heeft een vierkante plaets, mettwee vierkanten boven den anderen, onderftutmet fèer fchoone pylaren : een van de achtbaer-fte dingen defer ftudie is het Anatomifche Am-phitheater , opgerecht tot gebruyck der fcho-ieren in de medicynen. En boven dit gebouwdat men de fchole noemt, zijnder negen Colle-gien , daer verfcheyden fcholiers bekoftight eneerlijck onderhouden werden. Tuffchen de kercken van S. Antoni vanLif-bona en S.Iuftine is de kruyt-hof,begonnen in \'tjaerij4<5 voorde ftudenten in de medicynen,daer van een vermaert Medicijn den opperftenlaft heeft die t\'onderhouden en bewaren , alsoock om de fcholiers te kennen te geven dennaem en natuur der kruyden.Onder de Defè ftadt, zijnde ontrent loo jaren geweeftVenetim». qnder de Carraroifche Heeren, en daer na onderden tyran Ezelin, viel in\'t jaer 140J in handenvan de Venetianen. Padoua heeft onder haer heerfchappye ver-fcheyden fteden en groote dorpen , daer van devoornaemfte zijn Efte , by d\'Oude Attefle ge-noemt , daer uyt het huys van de Hertogen vanFerrara, Modena en Reggio haren oorfpronggenomen hebben , haer h^uys zijnde nu in eenmans-kloofter van Sint Dominicus verandert,\'tVolck beftaet in tien duyfent zielen.De gemee-ne inkomften der ftadt bedragen achtien duy-fènt kroonen. Montagnana die in geenen deelminder is als Efte, voorfiet jaerlijcks het Arfè-nael van Venetien byna metioo veel hennep alsdaer in verbefight werdt. De ftadt Caftelbaldo,gebouwt door die van Padoua in \'t jaer 1392 aende mondt van de nieuwe rivier Adice. De ftadtMonfelice, gelegen op eenen kleynen bergh, isomringt met feer vermakelij cke heuvelen. CarrfoS. Pktro , gelegen op de rivier Mufon , daer uythet edel huys van Campo S. Pietro fijnen oor-fprong genomen heeft, voortijdts machtigh ennu feer vervallen. Ci/^^^i^//^, gebouwt door deRe-publijcke , is fchoon geworden, en van grootekoopmanfchap in lafcnen die daer gemaecktwerden. Piove di Sacco, oft Sciocco, gelegen op deSciocco, die in de Brente vloeyt, daer van deBiflchop van Padoua den tytel van Grave voert:Mir ano, Oriago, Teolo, Liyiano, Arqua, oft Arquato,vermaert om haec oudthey t, wooninge en be-gravinge van Petrarcha, en onderfcheyden vandat van \'t Polefino door den bynaem van Monta-nara: Confehe, en eynddmgc

Angtdilaray daer-en-boven het dorp dAhano , Aponus genoemt doord\'Oude, daer van de baden feer geacht zijn, enhet dorp Polverara, tien mijlen van Padoua gele-gen , vermaert in heel ïtalien door de groote enfchoonheyt van haer hoenderen. In \'t geheelempeff. landt zijn 347 dorpen. Rivi4re>f» ^^ voornaemfte rivieren van Padoua, zijn deBacchiglion, en de Brente, die haer vereenigen dtn enpUeffin, a. en in de moeraffen van Venetien t\'famen vloe-yen. Boven de rivieren daer \'t landt mede be- wate-f.vochtight is, fbo dat \'er geen dorp meer als vijfmylen van eenige rivier gelegen is, zijnder ver-fcheyde wateren en baden, goet voor vele fieck-ten : de vermaerfte zijn de baden van Abano, vijfmijlen van Padoua, goet voor de derdendaegh-fe koortfè , d\'ander is van la Madonna, dat tot Pa-doua gebracht, tegen \'t fterecijn, harde milte,waterfucht, en diergelijcke uyt koude en voch-tigheyt ontftaende fieckten, te drincken gege-^ven werdt,• is een lymigh water, hebbende folfer,fout, en aluyn , nemende fijnen oorfprong opden bergh Orthon, by de Lieve Vrouwen kerck.Haer flick is fèer gefont, even gelijck haer bad,dat feer warm is: d\'andere baden zijn, die vanS. Pieter, van Cafa nova, van den bergh Grotto,van S. Bartholomeus, en van S. Helena. Dit landt is fbo vet en vruchtbaer, dat, hoe- Landouwe,wel men gewoonlijck Bolognien de vette in Ita«hen noemt, men fèght dat Padoua dat noch teboven gaet, Bologna da grajfa, ma Padoala paffa,fpijfènde overvloedelijcken d\'omleggende fte-den; voortbrengende foo grooten menighte vangranen dat het wonder is, daer van het witftebroot van heel Itahen gemaeckt werdt, \'t geeftoock groote overvloetivan uytnemende goedewijnen , hebbende hooge bergen en heuvelen,die met wijngaert, olijf en andere vrucht-boo-men gantfch bedeckt zijn. Een van defè bergenis genoemt Gemula, en een ander Venda , by dewelcke men de Eugaenlche heuvelen fiet, dieuytnemende aengenaem zijn , en vermaert doorde verfen van verfcheyde Poëten. Daer is oock groote menighte van vlas, en in rus en\'t geberghte waft foo veel hennep, dat de Repu-blijcke daer \'van ontfangt al die byna in \'t Arfe-nael verbeficht werdt, yder jock offen zijnde ge-houden foo veel hennep te faeyen , als fy in dekamer van Montagnana gehouden zijn televe-.ren, die daer tot laegen prijs verkocht wert. Deweyden zijn feer vet,voedende groote menightevan vee: en wild gebreeckt \'er niet meer als de Bieren,vis, die \'er in groote menighte gevangen werdt,en om de deught van \'t landt befitten de Vene-tiaenfohe Edellieden daer van een goet deel

methun fèer fchoone paleyfèn, foo dat\'er voordePadouanen niet overblijft. De flangen, die totMonfeHce in groote menighte gevangen wer-den , zijn feer goet tot den theriakel, en van defelve deught als die van Montpelliers. Die van Padoua oeffenden haer eertijdts in\'t Oude fe-maken van fohoone tapijten, en dekens,daer vanfommige ruych waren over beyde zijden, end\'ander maer aen d\'een zijde; fy maeckten allefoorten van lakenen en ftoffen tot kleederen, diefy naerRomen fonden: Padoua ging alle andere Sterchts ,fteden van die quartieren te boven, fbo dat fy tot500 Ridders, en op een tijdt 20000 mannen in \'t veldt gebracht had. Het volck isfeerverftandigh en bequaem totde ftudie en alle deughdelijcke oeffeningen ,geneger,tk-heufch en fèdigh in al haer doen, de medicijnetoegedaen,zijn goede ruyters,maer altijdts twij- &quot;&quot;felachtigh in raedt te foecken, oft te geven ; te-gen vreemdelingen weynig beleeft, \'t en zy door hope Ä D ö U



? PAD hope van profijt, en de ontfangen weldaed hch-telijck vergetende. De Bilfchop, wiens geeftelijcke heerfchappyehaer uytftreckt totTrevifo, en Verona, heeftontrent drie-en-dertigh duyfent kroonen jaer-lijcks inkomen, en de Abt van S. luftina is nochrijcker. Men meent dat de geeftelijken het derde deel van\'t heel Padouan befitten. De Edelen zijn daer mede feer rijck; vijf oft fesvan de voornaemfte huyfèn hebben van acht totachtien duyfent ducaten jaerlijcks inkomen, end\'ander ontrent de vier oft vijf duyfent ducaten;daer zijnder verfcheyden van duyfent ducaten,hoewel datfe van de voornaemfte en oudfte huy-fèn zijn. De rijckdom des volcks beftaet in \'t werckend^rgemeen- y^^ ^^n^ ^^ 2:ijde, die \'er fèer veel is, en in degroote menighte van fcholieren van alle natiën,die \'er veel geldt brengen, en in alle wetenlchap-pen onderwefen werden. Van Padoua wordt totVenetien veel vlas, hennep, laken, koren en wijngefbnden. In \'t geheele landt zijn over de vier hondertduylènt zielenden ontrent fès-en-dertigh duyfènt Rijckàtmmn de»B\'jfchcf. Rijckdomvah denJdel, Zielen. O II A. mannen, bequaem om wapens te dragen : \'tisvan de Venetianen foo gefterckt,dat het een van Kracht.de voornaemfte plaetfen van hun Staet is,en henmoet verfekeren aen de zijde van Lombardyenen Romanyen, tegen de welcke het een fterckbolwerck is. DeRepublijcke gebruyckt verfcheyden Ve- He^minge.netiaenfche Edelheden in de officien, houdendetot Padoua een Podefta, en Gouverneur, die fyCapiteyn noemen, met twee Kamerlingen, entwee Cafteleynen van de Sarakinske, en Caftel Vec-chio , oft oudt kafteel : een Podefta, en een Capi-teyn tot Efte: en de Podefta tot Monfelice,Mon-tagnana, Piovedi Sacco, Caftelbaldo,Citadella,en Campo S. Pietro : fy blyven feftien maendenin hun dienft. Padoua heeft onder haer befondere heerfchap-pye fes vicariats, tot regeeringe van yder der fel-ve fy allejaren een Edelman van Padoua verkie-fèn,met macht alleenlijck te rechten tot de fbm-me van tien van hun ponden, oft lire, en drie fta-gen met de koord te geven. Defè vicariats zijnOriago,Teolo,Liviano, Arqua, Confèlve,en An-guillara. \'t Hertoghdom van V E N E T I E N, By d\'Italianen genoemt DOGADO. Et Hertoghdom van Vene-tien, door d\'inwoonders al-leenlijck Dogado genoemt ,begrijpt Venetien, en d\'om-leggende Eylanden,van Gra-do en Maran af tot Loreotoe, met de plaetfèn die aen\'t noort-weften by den oeveraen \'t vafte landt gelegen zijn. \'t Heeft de Golfevan Venetien aen \'t ooften 3 aen \'t weften Pa-doua ; aen \'t noorden Trevifo en Friuli; en aen\'t zuyden de felve Golfe, en Polefino de

Rovi-go , wiens frontieren dicht by Bebbe zijn, eenplaets van dit Hertoghdom. De hooftftadt is Venetien, in Italiaens Venetiaen Vinegia, en in de grove fpraeck der inwoonde-ren Vinefid genoemt, eerft begonnen te bouwenin\'t jaer 421, doende Padouanen, en andere,vree/ènde dewreetheyt van Attila, Koning derHunnen , naerderende om ïtalien af te loopen ,vluchten in de fbutwaterige meiren, en moeraf^fen , daer mede de ftadt omringt is, om haer teverlèkeren , daer huyfèn bouwden, en meeft in\'t kleyne eylandt van RioA\'to, als oock daer na in59 bygelegen eylanden , en eyndelijck in nochtwaelf andere, zijnde t\'famen in \'t getal, opde welcke Venetien gelegen is in \'t uyterfte deelvan de Adriatifche zee, als nu de Golfe van Ve-netien genoemt. Defè meiren zijn tachtigh mij-Ïtalien*len lang, ftreckende van\'t eylandt de Grado totLoredo oft Loreo toe. Haer breette is verfchey-den. Venetien, Daer is een oever oft hooghte van aerde, vande gediente van een tonge , en krom als eenböge, die fy Lido noemen , lang vijfden-der tighmijlen, en ten hooghften twee mijlen , doch opfommige plaetfèn maer een musketfchoot breet,leggende uytgeftreckt van de mondt van de PoFornaci geheeten, tot dien van de Piave , en opveel plaetfen doorfneden van de zee, en eenigerivieren, voornamentiijck in de plaetfen en ha-venen van Brondolo, Chioggia, Malamoccoy CaßeJIo,S. ErafmOy Lido oft Lio Maggiore, en Tre Porti. Deihoever dient voor een dijck aen de plaetfen gele-gen tufifchen de felve en \'t vafte landt. In defègroote wateren leydt Venetien, vijf mijlen van\'t vafte landt, en twee van defè hooghte, \'t heeftacht mijlen omgaens,haer 72 eylanden zijn doorverfcheyden breede grachten gefcheyden. Doorde geheele ftadt kan men te water en te landtgaen. Sy is verdeelt in fes wij eken , beftaende infèventigh prochien, als Ca/Mo, S Marco, Canareio,S. Pol, S. Croce, en Dorfo oft Offoduro, d\'eerfte heeftdertien prochien , vijf mans- en negen vrouwen-kloofters, en vier andere geen prochi-kercken.De tweede heeft feftien prochien, twee mans-eneen vrouwen-kloofter, en vier andere geen paro-chi-kercken. De derde heeft dertien prochien, N n viej; \\



? SB pi \'Î H E ïl T O G H D O M vier monicken,en fes nonnen kercken. De vierde de Venetianen die ftadt verovert hadden. Bo-negen prochienj en twee mans kloofters. De ven het groot altaer fiet men een gouden en fil-vijfde acht prochien , veertien mans- en vier veren bol, met veel gefteente , en paerlen vanvrouwen-kloofters , vijf andere geen prochi- onwaerdeerlijcken prijs verçiert. \'t Altaer is be-kereken: ende feftewijck begrijpt elf prochien, deckt meteen welflel, gemaeckt op de manierfeven mans- en acht vrouwen-kloofters, en twee van een kruys, verçiert met marmer, en met vierandere geen prochi-kercken. marmeren pylaren onderftut, met verfcheyden Daer zijn groote fcholen , ofte broederfchap- hiftorien in verheven beeldwerck. Achter denpen, fèer rijck vankerckelijcke verçierfèls, en Altaer zijn vier feer fijne albaftepylaren tweealle \'t gene tot den Godtsdienft behoort, feer paffen4ang , doorfchijnende als kriftal, die daerfchoon gebouwtygenocmt S.Marco, del/a Miferkor-- geftelt zijn ter eeren van het heyligh Sacra-dia , S. Giouan Euangelïfla, della Carita, S. Rocho, en ment. S. Theodore. Aen de rechter-handt van de kerck , en als in Schat vm im De Domkerck, daer den Patriarch van Vene- \'t midden, buyten \'t choor , ftet men een feertien fijn ftoel heeft, is genoemt 5. Pietro a CaflellOj hooge poort, verçiert met fchoone Moyfaike,oft de Caftello. Dan de voornaemfte en fchoonfte ftaende aen d\'een zijde het beeldt van S. Domi-is S. Mävco , alhoewel fy maer de kapel van de nicus, en aen d\'ander S. François, gem\'aeckt,fboHertogenis. Dit was d\'eerfte kerck niet diede men feght, door bevel van den Abt Joachim,gevluchte bouwden, alfbo die van S. lacob in het langen tijdt voor haer geboorte. In defe plaetsjaer 411 begonnen is geweeft,en die van S. Mar- is den fchat van S.Marco, daer men eerft twaelfco in\'t jaer 8x8. Daer-en-boven hadden die van koninglijcke kroonen fiet,en twaelf goude borft-Venetien voor S. Marco , tot haren befchermer harnaffen,met menighte van robynen, efmerau-gekoren S. Theodoro , waer van men noch op den , en paerlen , van ongewoonlijcke grootte ,een van de twee groote pylaren op de plaets,Sint en onwaerdeerlijcken prijs , befonder van tienTheodoro, en op d\'ander S. Marco, doch in de robynen,daer van yder boven acht oneen weegt,gedaente van fijn gevleugelde leeuw,fiet. S.Mar- en een faphyr, die \'er meer als tien weegt : daerco hebben de Venetianen byfonderlijck geëert, zijn twee feer lange eenhorens hoornen, eenennae dat fijn Hchaem van Alexandrien daer ge- van\'t manneken treckende op\'t root, end\'an-bracht was , enden

Hertogh lan Participatio der van\'t wijfken byna wit, rijckelijck verçiert,t\'fijnder eeren een kerck hadde doen bouwen, met haer opfchrift, d\'een in Grieckfè, en d\'andergenoemt de kapelle van de Hertogen, daer het in Armeniaenfe letteren. Daer zijn gouden,aga-lichaem van defèn Heyligh in geleyt is , door be- ten , jafpes vaten , van middelmatige grootce ,vel van den felven Prins , die daer oock 24 Prie- goude wieroock-vaten , een efmerauden vat aenfters oft Capelanen ingeftelt heeft, die men nu de Seigneurie gefchoncken door Ufumcaffan , \'Canonicken noemt, en vier Diakenen , met foo Koning van Perlen , een kleyne fchotel geheelveel onder-Diakenen,en eenige andere Priefters, van een ftuck turkois , die haers\'gelijck, fooen Sängers tot den Godtsdienft, die alle onder ick geloof, in de werelt niet heeft, met eenigeeenen Overften genoemt Primicier zijn, die den ingefheden .^gyptifche letteren, een kleynenPrins kieft, dragende den ftaf, myter, rinck, en eemer van granaet van een ftuck heel gefnedenandere Biffchoppelijcke çieraten.Defe geeft den om water te putten , half foo groot als die menzegen aen \'t volck, en vermach 40 dagen aflaet in de huyfen gebruyckt : een diamant van groo-- te geven. Het binnenfte van de kerck is van ver- ten prijs , gegeven door Henrick de Derde Ko-fcheyden fborten van feer fijn marmer : en het ning van Vranckrijck, t\'zijnder wederkomfï: uytplaveyfel van kleyne gekronckelde ftucken por- Polen, aen den Hertogh Louis Mocenigo j eenphyr, en andere koftelijeke fteen, gemaeckt op kelck gemaeckt met veel robynen en diamantende Moyfaike manier met verfcheyden figuren : van onwaerdeerlijcken prijs 5 en \'t bonnet vanmen fiet daer onder andere eenige gemaeckt den Hertogh genoemt Cow, daer den nieuw-ge-door bevel van loachim Abt van S. Fleur,vertoo- kofèn mede gekroont werdt, die bedeckt is metnende fijne voorfeggingen, aen de ftinckerhandt gefteente en paerlen van ongelooffelijeken prijs;zijn twee tafels van witten marmer, een weynigh daer-en-boven een efmerauden kruys met een. met fwart doorftreept, en op haer voegen foo robyn , en op het opperfte een diamant met fèsvolkomentlijck een man vertoont dat het won- punten , fbo datmen nietfchoonder noch heer-der is. Daer zijn oock 3(5 feer fijne marmeren lijcker foude konnen fien : men fiet daer oock inpylaren,en \'t welffèl,met loot overdeckt,is in vijf een groot bufïèt vaten van verfcheyden fbortendeelen gedeelt. Men fiet daer oock tot op \'t van koftelijeke fteenen van grooten prijs , daerhooghfte van de kerck tegen de muuren ver- mede het buffet van den Keyfèr Conftantin

ver-Icheyde figuren vanMoyfaiken op een gouden çiertwas, die daer nae in handen van deVene-gront, met fchoone capitelen van marmer, op tianen gekomen zijn , doen fy t\'famen met dede welcke verfcheyden marmere figuren geftelt Françoyfen Conftantinopolen wonnen,zijn , fbo konftigh gemaeckt, dat fy fchynen te Het cieraet van defe kerck zijn vele filverenleven, en op de grootte poorte zijnder vijf van en goude kandelaers, onder de welcke twee van.metael, en vier vergulde metale paerden van ge- gout met figuren twee vademen hoogh zij n; cri-lijcke groote, die eerftmael in den triumphalen ftalyne kandelaers , en goude kruycen, te Con-Arc van Nero geweeft zijn , als hy over Parthen ftantinopolen gewonnen , gelijck haer Grieckfetriumpheerde, die daer na tot Conftantinopolen letteren gctuygen. Priefters- en altaers-kleede-gebracht zijn, en eyndelijck te V^enetien, doen ren van gouden laken met verfcheyden figuren 5 kerck•va» SintM^co, ^ een



? V A N V B N E T I E N. 93 een Miffaei bedeckt met filver, paerlen , enge- den brandt in het jaer ÏJ74 Wierd het metfteente, die fy van S.Sophia van Confi:antino- talen platen overdeckt, Yder gevel heefteen5olen hebben: 25 filvere lampen, daer van een, poort, daer van de voornaêm^He van marmer bylangende in\'t midden van de kerck, over de de kerck van S. Marco op de plaets komt, daerjoo ducaten waerdigh is; feer rijcke kleederen op ftaet degevleugeldeleéuw, het beek van denen ver^ierfels met\'t wapen van Vranckrijck ge- Hertogh Folcaro van wit marmer gemaeckt, bygeven aen defe kerck , door Louis den XI, Ko- de felve aen\'t noorden zijn de voornaemfte trap-ning van Vranckrijck, doenhy van een perijke- pen van \'t paleys gaende op \'t huys van denleuie fieckte genefen was door \'t voorbidden van Prins, aen de voet der felve ftaende de coloftènS. Marco, volgens fijn belofte, met veel andere van Mars en Neptunus, en meer opwaerts defchoone dingen. fchoone beelden van Adam cn Eva. Recht tegen ; fi: ?fill > il\':; l|:iiilH.ii\'i\'J-l!\' iilHji\' Kf Ü Jï\'iiß\'ii I p i\'f 11 tl Teren. Iii Palejfs va»Marco. Heeren, geftelt in een criftalynen tabernakel, rijck en Navarre : naer\'t zuyd-ooften gaet menop een wonderlijcke wijfe , met filver verçiert : op de treffelijcke trappen, daer men ter flincker^twee criftalynen kruycen met hout van \'t hey- handt aen de kamer van den Prins komt, en terligh Kruys, waer van \'t een voor den Patriarch rechter ^ aen die van \'t Collegie : daer fiet menvan Conftantinopolen gedragen wierd; een deel over al niet als gout. \'t Opperfte der fael vanvan den arm van S. Lucas in een filveren arm , \'t Collegie boven de kamer van de Prins is teiïmet de maget Maria van hem gefchildert van deele verguk met fèer konftigh gefneden werck,Conftantinopolen gebracht; een deel van den en ten deel met verfcheyden gefchilderde hifto-arm en been van S. loris; een deel van \'t been van rien verçiert. Sint Theodorus martelaer in filver geftelt: de Aen\'t hooge eyndt van defè fale is de ftoelwercken der Apoftelen in goude letteren ge- van den Hertogh, en het beeldt van Venetienfchreven van de eygen handt van S.Ian Chryfo- gemaeckt als een Koninginnc, die hem de kroonftomus, Patriarch van Conftantinopolen : een op het hooft ftek : aldaer worden by den Princeribbe van Sint Stephanus, eerften martelaer in de faken van Staet gehandelt, en alle vreemdegout geftelt : eenen vinger van S. Maria Magda- Ambafifadeurs gehoor gegeven. In een ander faellena in een criftalynen tabernakel verçiert met ftaen vertoont de Provinciën die de Venetianenfilver : en een duy m van S. Marco

met het Euan- aen \'t vafte lant befitten, en elf figuren van Key-geli gefchreven van fijn handt, en fij n lichaem fers. Hier uytgaende nae de zee, komt men bydat in een ander plaets van de kerck is:- een ftuck de banck van den Raedt van de tien,alwaer oockvan de pylaer , daer onfen Heer aen gegeeffelt niet als gout en rijckdom te fien is.geweeft is, zijnde een hal ven vadem lang , en Vorder komt men aen de fael van den grooteneenige andre reliquien : een filveren tabernakel Raedt,lang i jo, en breet drie-en-fèventigh voe-van de hooghte van een man, van Hongaryen ten , daer by de kleyne falen van wapenen vangefbnden om in de munte te breken, en door de \'t paleys,in de welcke bloote ftagh-fwaerden, ge-Procureurs van S. Marco gekocht, om het hey- laden piftolen met den fteutel op het radt om teligh Sacrament in te dragen indeproceffie op fpannen , hellebaerden , cuiraffen bedeckt metH. Sacraments-dagh. fluweel van verfcheyden coulemen , en andere Recht tegen over de kercke is haer toren, wapenen bynae voor joo Edellieden zijn , enbreedt veertigh voeten aen yder zijde, entwee- een kiftjen , het welck openende vier piftolenhondert en derti^^h hoogh, met een houten èn- fèffens loft, die, lbofe geladen waren, den genengel daer op, hoogh feftien voeten, bedeckt met die\'topent, fouden dooden ; een kleyn filverevergult koper, die omdraeyt en altijdt fiet nae gefchut met de karre die het voert van de felvedezijdedaerdewindthem keert, wijfèndemet ftoffe ; eenpoeyerbuffe geheel vancriftal, opde handt de plaets van waer de windt komt. Het eenige plaetfen befilvert, koftende 100000 du-opperfte van den toren is heel verguk, daer door caten ; en een fchik , en hantfchoen verçiert methy van feer ver gefien wordt, van binnen is hy turkoifèn en robynen. gemaeckt met een fèer foeten opgang fbnder Uyt het paleys komt men op de plaets van F/^ets vmtrappen , op de manier van een flecke , en een S.Marco, daer aen het ander eynd de kerck vanfchoone rye venfters, van waer men de geheele S. Geminiaen ftaet, rontom met fchoone huy-ftadt fiet, met d\'omleggende eylanden, ende fen van gemeenen fteen en marmer gebouwt,bergen van Carnien en Iftrien, Lombardyen, zijnde,ondermetfchooneportiken,en verfchey- endebeginfelenvande Adige enPo. Men fiet den winckels gemaeckt. Op defe plaets fiet menover d\'ander zijde de hooghte van aerde ge- groote menighte van perfoonen uyt alle landennoemt IJto: de haven vanChiozaen Malam.oc- der weerek met haer verfcheyden kleedingen ,co en de Sterckten gelegen aen de mondt van die aldaer komen koopmanfchappen

, en eendefe haven. groot getal quackfalvers, die tijdtkortinge ge-By de kerck van S. Marco is het fchoone pa- ven , verkoopende haer falve. Aen \'t eynd vanleys van S. Marco , hebbende twee gevels, ver- defe plaetfe by de zijde van de zee fiet men tweeciert met wit en roodt marmer, en den achter- marmeren pylaren geheel van een ftuck, feftighften van Iftrifchen fteen gemaeckt, met groot vademen hoogh, en ten minften acht dick, opgetal arcaden , pylaren, falen en kamers ; \'t was een van de welcke eenen gevleugelden ver-met loodt bedeckt, dan federt het perijckel van gulden leeuw ftaet, en op d\'ander het verguk beek



? 5?4 \'t H E R T O G H D O M beelt vaiî S. Theodorus, tuflchen de welcke het Mauritius, en die van de Trons, van de Grimans,gerecht over de mifdadigers gedaen wordt. In van de Cornars, en van Cucina; boven een groot\'t midden van de plaets zijn drie groote maften getal feer fchoone paleyfen en welluftigc hovenvan fchepen , daer men gewoon is aen te doen van de Venetiaenlche Heeren in de eylandende voornaemfte zijden en gouden ftandaerden vanZudecca enMuran, ende rijcke meubelen,van de Republijcke op de groote feeften. daer de huyfen mede verçiert zijn. Op de felve plaets fiet men het munt-huys,ge- Het wapenhuys is aen alle zijden omringt van mpe&quot;^\'heel van fteen en yfer , fonder eenigh hout ge- de zee, hebbende in den omvang van fijn muu-bouwt, de fchoone huyfen van de\'Procureurs ren ontrent drie mijlen ; daer in komende, gaetvan S. Marco, en een tretfelijck paleys , dat hem men over een kanael met een brugge , door hetuytftreckt van den toren tot aen de kerck van welcke de fchepen van \'t Arfenael in \'t groot ka-S.Geminiaen. nael gebracht werden. In\'t felve zijn ijjoman- D\'ander kercken, boven S. Marco , en S. Ge- nen, die daer gewoonlijck wercken j aldaer wor-miniaen , zijn waerdigh om te fïen, om haer ver- den oock de oude mannen onderhouden,die nietfcheyden verçierfels, als haer marmeren plavey- meer wercken konnen. Als men daer in komt,fels dat men bynae overal betreet ; de beelden neemt men den wegh ter rechterhandt, daer eenvan verfcheyden doorluchtige perfoonen, door groot en breet kanael is als een meir, gemaecktde Republijcke opgerecht, tot vergeldinge van om de fchepen te houden,en oock een foodanighhare dienften, fbo dat men daer lój van marmer aen de flinckerhandt:by de fèlve zijn feer grootetelt, en 23 van metael,- en veel andere kofte- portiken gemaeckt, onderftut met pylaren, dielijckheden, oock jo lichamen van Heyligen en meeft van fteen zijn, onder de welcke men deontrent i jo orgelen. De fchoonfte van defe ker- fchepen leght die men niet gebruyckt, op datken zijn die van S. Zacharias, S.Steven, S. Frari, den windt en regen die niet en fouden verderven,S.Gianipolo, Caftello, S.Maria van mirakelen, en insgelijcks die vermaeckt moeten werden:S. Françoys van den Wijngaert, Sintleremias, daer nakomtmen aen\'t huys van den Admirael,S. Salvador, oft Salighmaker, der CarmcHten, hebbende boven en beneden vier falen, d\'eerfteS. luftina, en S. Maria de hemelfche. vier zijnde om te bewaren het doeck en de fèy- Daer is der Griecken kleyne kerck van S.loris, len die\'er af gemaeckt werden, daer altijdt vijf-daer de fèlve op haer manier Godtsdienft doen tien oft twintigh vrouwen, de oude

vermaken,in de oprechte Grieckfche talcj en die van S.Bar- oft nieuwe maken. In de felve falen toont mentholomeus, daer men in den vaften in Hoogh- een fèer plomp leeren kleedt, op foodanige ma-duyts predickt. nier gemaeckt, dat het met geen yfèr kan he- in de ftadt zijn ontrent 14000 gondolen , en fchadight werden.De onder.,falen zijn gemaeckt450 bruggen, daer van de voornaemfte die van om de touwen te leggen, die oock in feer grooteRio alto is , die meer als 250000 ducaten te bou- menighte zijn , en yder verdeelt in acht ryen,wen gekoft heeft,hoewel die niet feer lang is. Sy houdende yder rye de touwen noodigh tot twaelfis van marmer , en heeft drie breede ftraten, ge- galeyen: foo dat \'er touwen voor drie hondert enfcheyden door twee ryen winckels , gewelft en twaelf galeyen zijn. gedeckt met loot, in\'t getal van 24, twaelf aen Daer nae komt men aen een plaets, geordon-yder zijde, men gaet daer met drie trappen op, neert om altijdt nagelen te maken , dienendeden middelften zijnde 66 trappen hoogh , en die tot de fchepen,daer by een fèer breede fael ftaet,van elcke zijde 145 , het groot canael en voor- daer men een groot deel riemen leght,maer nietnaemfte van Venetien , daer op defe brugge de al, om dat \'er verfcheyden plaetfèn vol van zijn,Rialto gebouwt is, heeft in de lengte 1300 paf^ door dien fy \'er veel van noode hebben ,• zij ndefen,en in de breede 40. . een van de noodighfte proviften , hoewel daer By defè fchoone brugge ftaet het vermaerde geenen grooten riem is, die aen S. Marco nietpackhuys van de Hooghduytfchen, oft Fondago en koft, gebracht zijnde tot Venetien, vijf duca^di Tedejchi, daer de kooplieden van defe natie ten, en de gemeene vier, fonder te rekenen ver^hare wooninge en koopmanfchap hebben, waer fcheyden onkoften diefe doen om die teberey-in leggen alle de Hooghduy tfche waeren, en al den en op te maken. Voor defe fael is een plaets,die men van Venetien derwaerts wil voeren : daer men door middel van \'t vuur de riemenheeft ji 2 voeten omgaens, en van buyten zijn recht, die aldaer heelgroen gebracht werden,fchutfels, verçiert met verfcheyden fchilderyen, Aldaer giet men oock geduurighlijck gefchut ;wonderlijk aengenaem,en van binnen tweehon- dat gemaektzijnde,te Lio gefonden wort omge-dert kamers. \' proeft te werden, en nae de proeve gefèt en be- ^ D\'andere voornaemfte huyfen van Venetien waert in de packhuyfen,daer ick van fal fpreken.zijn het paleys van de Loredans tot S. Marcuola, By defe plaets fiet men een ander geordon-nu delCalero genoemt, fèer rijckelijck met mar- neert om lancien te maken, en niet veer vanmer verçiert : dat van de Guftbni, by de brugge daer is de plaets daer men de

gefchut-kocgelsvanNoale: vandeDelfino, oft Dolfin ^ op den giet, en men gelooft dat daer meer kolen verbe-oever van de Charleon : die van Contareni en fïght werden, als in de munte.Mocenigo, \'t huys Fofcare de luftiniani : het pa- Men begint by defe plaets te ftellen, dega-ieys van de Pifans : van de Loredans tot S. Ste- leyen die op \'t drooge geleght werden, rontomven : van de Pefari tot S. Benedidius : dat van de het kanael,daer na komt men aen acht oft negenPriuli tot S.Severus : van Gonelle tot S. lob; van packhuyfen met gefchut-karren,die men daer nade More tot S. leronymus : van de Pont tot Sint in de Sterckten brengt. Tegen •?ï 1: r; \'Anâmksrckeff» ? ^ fc . 1 ^ ?? i .i f II ?f l! Gondelen. Bmggt ?en. i ^ 1 . 1!? i Ü. ; Il Tachhu)S .il .. h lalejfe en i . I ; t -, % ) ;i



? V E N E T I E N. 95 Tegen over defe packhuy/èn zijnder vijf an- fche, en den Bucentaure, leggende in een afge-dere geordonneert tot de felve faeck, in het eer- fcheyden plaets , geheel met doeck overdecktfte van de welcke zijn 24 ryen gefchut, in als en wel toegemaeckt. Dan het getal van defedrie hondert ftucken, daer van een feven kogels fchepen is niet altijdt foodanigh, niet meer alsfchiet, en een ander grooter drie: om hoogh fiet dat van \'t ge/chut. men de maten, de gefchut-wagens, en \'t gereet- Gaende om defe plaetiên, die de Jfchepen totfchap voor de paerden dielè trecken, en alle an- een vertreck dienen, bejegent men twee pack-dere dingen tot de felve noodigh. huyfèn, \'t een zijnde voor de roeren der galeyen, In \'t tweede packhuys fiet men \'t gewoonelijck en \'t ander voor die de maften van de fchepen engefchut tot 50 galeyen, te weten 12 flangen, oft galeyen bereyden, onder de welcke zijn die vijf-ftucken die kogels van fès pond tfchieten, een ge- tigh ducaten koften, daer de gemeene, totVe^fchut van 50, en twee ftucken voor de galeyen netien gebracht, S. Marco maer twintigh duca-van twaelf pondt, zijnde defè ftucken kleyn en ten koffen : het meefte deel van defè maftengroot ójo. komt aldaer van Candien , en andere plaetfen in In derde packhuys fiet men aen d\'een zijde, \'t ooften gelegen. Het eynd van defe plaets komt\'t gefchut van vijf extraordinare groote galeyen, uyt aen den ingang der felve , en gaende aen dedie in\'t gevecht tegen den Turck waren, te we- ftincker handt van de poorte van \'t Arfenael,ten 40 galey-ftucken,daer van de minfte vijftigh komt men aen het oude Arfènael, daer nu wey-pont fchieten 3 en al t\'famen zijn twee hondert: nigh galeyen zijn , ten aenfien van de gene die inen aen d\'ander zijde fiet men het gewoonlijck \'t nieuwe gevonden werden , hoewel d7e alle in\'tgefchut tot vijftigh andere galeyen, zijnde fes boven-geftelde getal begrepen zijn: dan in hethondert en vijftigh ftucken groot en kleyn. eyndt van \'t oude by den muur fiet men de plaets In\'t vierde packhuys zijn aen d\'een zijde daerhetpolvergemaeckt wert, datmen , fèdert24 ryen veldtftucken , drie op een rye, zijnde het perijckel van den brandt van \'t jaer 1568, opin alles 72; en aen d\'ander idryen batteryen de drooghten tuffchen Lizzafufina en Venetienftucken, 22 voor yder rye, zijnde 3 j2 ftucken ; gebracht heeft. noch, boven alle noodigh gereedfchap, zijnder Gaende voorder naer de poorte van \'t Arfè-vuur-trompetten, lang als piecken, hebbende nael, vindt men een ander packhuys vol riemen,aen \'t eynd een houten riedt, vol poeyer, kogels, gelegen by den kelder daer men den wijn leghten ander dingen met konft toegemaeckt, daer voor die van \'t Arfènael, aen de welcke men fbomen, als men in \'t ftaen is,

het vuur in fteeckt veel te drincken geeft, als fy felfs begeeren : endoor middel van\'t folfer , daer het eynd heel foo wanneerfe haeftelijckmoeten wercken,zijn-mede bedeckt is; en boven dat dienen als een der mannen die omgaen met bocalen oft glafèn-pieck om den vyandt op te houden, fteken van Heffen, om haer te drincken te fchencken.verre in brant, en doen groote fchade. Eyndelijck toont men by de poort van \'t Arfè- In \'t laetfte packhuys zijn i jo ftucken op den nael aen de flincker handt, vier falen, twee leegeTurck gewonnen: foo dat in alles \'t gefchut dat en twee hooge, vol van alderhande foorten vanin dit Arfènael gevonden wort,zijn ontrent 2026&quot; wapenen voor hondert duyfènt mannen, fboda-»ftucken , onder de welcke zijn ontrent dertien nigh als die, daer van hier voren gefprokenis,hondert falkonetten: en onder de groote zijnder daer mede datfe fèventigh duyfent mannen kon-eenige, fchietende kogels fommige van feven- nen wapenen. tigh, andere van hondert, van hondert vijftigh, Men fiet daer noch groote menighte van wa-vantwee hondert, en van drie hondert pondt,- penen op d\'oudewijfè gemaeckt, voornamelijckdoch en is dit getal foo gewoonlijck niet, dat\'er voor de gewapende mannen, oft volck te paert,niet fomtijdts meer, fomtijdts min en zijn; om bakken die dienden om de muuren te brekendat \'er geduerighlijcken nieuwe gemaeckt, en voor\'tgebruyck van\'t gefchut, eenigh harnasfbmwijlen een groot deel uytgefonden , en an- om de paerden op de oude manier te wapenen,dere herftek werden in defe packhuyfen. groote menighte van vuur-trompetten. Oock Daer zijn drie falen, yder breedt 35 paffen in toont men aen \'t eynde van de felve falen , omde eerfte der felve, boven de wapenen van het datfe breet en groot zijn, byna alle de vaende-voetvolck en Uchte paerden van\'t vafte landt, len op de Turcken gewonnen 5 en als de Repu-zijn wapenen voor 20 galeyen , daer van yder blijcke eenigen grooten Heer, die het Arfènaelmoet hebben i jo borft-harnaffen ,150 helmen, gaet befien, eere wil aendoen , bereyt men hemI fo fwaerden, i jo bogen, en fes kaffen met pij- aldaer de collatie. Dit zijn de voornaemfte be-ien, gerekent joo voor yder kaffe , vier gemeene fondere dingen van dit Arfenael,dat wel te rechtmusketten, tien haeck-musketten, en jo fabels: mach gehouden werden voor het grootfte enmen fiet daer oock alle foorten van wapenen , volmaecktfte , daer men kenniffe van heeft: be-om op \'t landt te ftrijden, als piecken, musket- halven dat hebben de excellentfle wercklieden,ten, ringkragen, genoegh om fèventigh duyfent aldaer gebruyckt,door een lange ondervindingemenfchen te wapenen. Daer zijn noch verfchey- van veel hondert jaren , kenniffe gekregen vanden oude wapenen, die

de Venetianen van hare de meefte deught des houts, en middelen omvyanden gewonnen hebben. dat te bewaren,- als oock van de metalen , en Van daer gaet men om de plaetfen daer men maniere die te gieten en fmelten.en de gedaente,de ffaleyenleght, die gemeenlijck in\'t getal van groote en lengte van\'t gefchut, de maniere om270 gemeene^zijn , boven dertigh groote, tien het te verplaetfen en ftellen: en van de galeyen,lichte fchepen van de Overften,en eenige Turck- en haer maeckfel: joo dat men geen beter gj- VAN ?!f! ; 1



? jgSg^ \'t H E R T O G H D O M bouwde galeyen fbude konnen vinden, noch be- het nieuwe Lazaret, en nederwaerts gaende het jsrieun^ter gemaeckt gefchut, als in dit Arfenael. eylandt van Certoja, oft van de Catuyfers, met Lazant. Rontom Venetien fiet men verfcheyden ey- de kerck van S. Andries,zijnde het kerckhof vanlanden vol huyfen en volck, oft kloofters en den Edeldom van Venetien ^ voorts het eylandtGodsdienft-huyfen^onder dewelcke aen de zijde van S. Helena , met het fchoone kloofter en de s. Bekna.Zfideccft, van \'t zuyden , Zudecca, oft Giudecca, anders Ojfo treffelijke kerck van de monicken van den berghDuro is,lang een mijl,hebbende eenige prochien, Olivet, daer het lichaem van de Keylèrinne Sintmans- en vrouwen-kloofters, fchoone paleyfen, Helena is. en feer aengename hoven. Is van Venetien door Daer nae komt men aen \'t eylandt van S. loris s. loris deeen kanael afgefcheyden, breet ontrent een half de Groote , gelegen ontrent joo paften van Ve-mijl, begrepen in de fefte wijcke van Venetien, netien , en recht tegen over S. Marco, hebbendeen alfoo genoemt om de loden die daer woonen. een van de fchoonfte kloofters van alle die quar-Daer zijn negen kercken^ daer van die van de be- tieren,met een kerck,verkiert met veel marmer,keerde, dat is te feggen van de bekeerde Courti- beelden, fchilderyen, rijcke gaven, begraeffenif-fanen, de voornaemfte is, boven die van S. Bla- fèn van Hertogen en Princen,en feer aengenaemfius en S. Catolde, daer het lichaem van S. lulia- om de groote en fchoone hoven. Vijf mijlen vanna van Padoua geheel is , foo men feght, federt Venetien is oock gelegen het eylandt Poyegia, ^cvegia.het jaer 122(5, doenfe overleedt. eertijdts Pupilio genoemt,daer van de ftadt in den Niet ver van hier voorder in\'t moeras, fiet oorlogh tuftchen Genoua en Venetien gerui-men S. Engel van de Eendracht, en voorder naer neert wierd.d\'Aiega. zuyd-weften S. loris d\'Alega, S. Glara, S. Se- Daer na in \'t zuyden van Venetien en Zudec-5. cura. cond, cn niet ver van \'t vafte landt S.ïuHaen: en ca is het eylandt van Malamocco, in \'t latijn ge-5! Si noorden van Venetien d\'eylanden van noemt Metamaucum, en geacht het Portoleduacus 5. chrifiof- S. Chriftoffel, en S. Michiel, in de laetfte van de van d\'oude, daer de wooninge van de Hertogen^S Michiel ^^^^^ ^^^ ^^^ rijcke kapelle fiet, gebouwt door van Venetien eertijdts was , hebbende een fèer\'\'de bekeerde courtifane Margarita Emilia van diepe haven, gemaeckt door de rivier Brente,Veronen. die aldaer in zee loopt. Muran. Nict ver van daer is Muran,

gelegen^een wey- Ontrent 20 mijlen vorder van Venetien, langsnigh verder als een mijl van Venetien, en ge- de fèlve hooghte van aerde , genoemt Lido, fietnoemt de welluftigheyt der felve, als zijnde vol men de haven, en daer nae de ftadt van Chioggïa, cyo^ia.fchoone huyfen met rijcken huysraedt, onder oft Chioz^a, door d\'Oude genoemt poj^a Clodia, ge-de welcke grootelij cks geacht is dat van Camil- legen in een eylandt,hebbende rontom de plaet-lo Trevifan, met fijnen welluftigen hof, en een fen, daer men in den fomer het zeewater ftijf, envan de fchoonfte fonteynen op de Romeynfche tot fout maeckt, daer van de Republijcke grootmanier gemaeckt. Men fiet daer oock overal foo inkomen heeft. aengename hoven,als in eenige ander plaets van Langs de felve hooghte , ontrent twee mijlenItalien. Daer worden de fchoone vaten en crifta- van Venetien, fiet men de fterckte, oft het ka-lijnen glafen gemaeckt, die door heel Europa ge- fteel van Lfo, dat defe ftadt befchermt, gelegenvoert werden, tot vernoeging van de allerfin- tegenover Caflelnuoyo, oock een ftercke plaetfe j Cafiehwlijckfte, die defè dingen , aldaer gemaeckt, fèer fbo dat dele twee Sterckten, gebouwt in tweeaengenaem zijn, vertoonende gefchut, torens, eylanden, d\'een d\'ander befchermende, groote-kafteelen,fchepen,galeyen,orgelen,en verfchey- lijcks dienen tot verfekeringe van Venetien, be-den andere dingen j verkiert met gout en filver, lettende alle fchepen die te konnen naerderen.en allerhande feer levendige koleuren,fbo datfer \'t Hertoghdom van Venetien begrijpt oockjaerlijcks aen de vreemdelingen voor meer als het eylandt en biftchoppelijcke ftadt van Caorky cmU^60000 kroonen verkoopen: defè plaets is,gelijck anders genoemt Capruii, gelegen langs de kufteVeiietien, door een groot kanael in twee deelen van Friul , zijnde een van de voornaemfte engefcheyden, begrijpende in fijnen omgang van befte woonplaetfen voor de Viftchers van diedrie mijlen 14 fchoone kercken,onder de welcke quartieren. die van Sint Pieter Martyr , en het kloofter van Dit felve Hertoghdom begrijpt oock de ftadtde Preeckheeren, de voornaemfte zijn. van Grado, oft volgens de Venetianen, Grao, Cradf^, Aen \'t noorden van Muran leggen de eylanden met haer eylandt, oock gelegen in de foute mei- Torcello» Buran, S. Fran- S. lacoh vanS.IacoböfzP4M,oftvanderneiixn,oftm ren, langs dekufte van Friul, en vermaert, om5. Nicolas, raffen, en van S.JSücolas del Lido , oft van den oe- datfe eertijdts geweeft is de woonplaetfe van dever, met hare kercken : en vier mijlen van Mu- Patriarchen , die

nu tot Venetien woonen. Ee-Ma^orbo, ran het kleyne eylandt van Ua^orbo, bewoont nige ftellen oock in haer Dogado de fladt enmet weynigh rijck volck: en meer aen \'t noor- Sterckte van M^r^w,\'zijnde een van de fterckfte,den de ftadt van Torcello, daer van de hjooghfte gelegen in de meiren, oft moeraften, en bynaekerck is genoemt S. Fofca, maget enmartela- heel met de zee omringt ^ hoewel haer plaets die,reffe : defe ftadt is weynigh bewoont om haer met groote apparentie, oordeelt onder Friul tequade lucht, en gelegen een mijl van Maforbo j zijn, aen \'t welcke Leander, en verfcheyden Au-aen \'t ooften van welck eylandt is dat van Buran, theurs, die toegeeygent hebben,leggende een mijl van Ma^orho, en van Torcello. D\'andere voornaemfte plaetfen van dit Her-Daer na, afkomende van \'t noorden naer het toghdom, gelegen by \'t Padouan, en Polefinoooften van Venetien, vindt men \'t eylandt van di Rovigo , fijn Gamharare, Behhe, en Loredo, oft a^rh^a-^Z^net\' ï^ran^oys van dewoeftijne, en by Venetien I^i en de vermaerde, hoewel kleyne, open, en geringe Lio.



? V E N E T I E N. geringe plaets van Li^^afufma, daer men tïclieep oneyndelijck gevogelte ^ alle foorten van wild-gaet, om naer Venetien te varen. braet, veel gefoiiten fpijs, oock boter, kaes, en De grootfte rivieren, vloeyende in de foute oly. ^ meiren oft moraffen van Venetien,zijn de Taglia- De zee- en rivier-vifch is \'er foo overvloedigh, rtffchen.mento,dQ Lmn^a.d^ PiaDe^de Sik, de Brente,d\'Adige^ dat het \'t geloof, van die \\ niet gefien hebben, teen de Po, door de welcke alle foorten van koop- boven gaet. Eenige feggen,dat \'er twee hondertmanichappen tot Venetien gebracht werden. fborten gevonden v/erden, en andere, die op deDe lucht van Venetien is een van de befle en Latijnfche manier fpreken, feggen fes hondert;fuyverfle, niet qualijck oft ongefont, als in de maer \'t is feker vreemt, en nochtans aengenaemandere moeraffige plaetfen: foo dat de vreem- te fien de verfcheyden foorten, bequaem omdelingen, \'tzy datfè een fubtijle lucht gewent verfcheyden fmaken te genoegen j ja felfs omzijn, oft datfè in de grofile gevoed zijn, die aen- d\'allerleckerfle te voldoen : behalven een on-genaem, en feer bequaem achten tot haer ge- eyndelijcke menighte van gefouten vifch, diefbntheydt : en voor fbo veel d\'inwoonders be- daer van alle plaetfèn gebracht wordt,langt, haer levendigh koleur getuyght genoegh Eenige verfèkeren, dat de Venetes, oft Vene- ^fkprnffede bequaemheyt des luchts, veroorfaeckt door tianen afgekomen zijn van de Troyanenj en an-eenige foete en gefonde winden, die door de dere,dat de Henetes, ver jaeght van Paflagonien,moeraffen en de ftadt waeyen, en de felve fiiyve- vertrocken, onder het geleyt van den Troyaen-ren van de quade dampen, behalven dat het val- fchen Antenor, in de plaetfèn daer de Veneteslen des waters veel vuyligheyt wegh neemt.Aen- woonen. Dan Strabo , als hy voorfbelt de tweegaende de lucht van Muran, is oock wonderlijck mceningen van fijnen tijdr, daer van d\'eene ver-gefbnt, \'t welck komt, gelijck men gelooft, door fèkerde datfè afgekomen waren van de Veneteshet vuur dat daer inde glashuyfèn altijts onder- van Paflagonien , door Antenor in ItaHcn ge-houden werdt. bracht, nae den oorlogh van Troyen, dat eenigeHet foete water gebreeckt te Venetien dan waerheyt fcheen te hebben , om dat de Venetesde fchippers nemen \'t in den mont van de Bren- van Italien genegentheydt hadden paerden tete, datfè tot Venetien verkoopen: en is wonder voeden, gelijck de Paflagoniers van Afien, mer-dat \'er eenen put foet water is, tot S. Nicolaes rien, om daer van muylen te genieten j en de an-van den

oever, bynae in \'t midden van de zee- dere hiel, datfe afquamen van de Franfche Ve-wateren, daer alle de fchepen , die daer paffee- netes, oft Vannes in Bretagnien j fchijnt delaet^ren, haer uyt den felven van water voorfien, fle voor de befte te houden, als hy fèght, dat defonder datfè hem konnen uytputten. Franiche Venetes zijn, nae fijn meeninge, deAengaende de vruchten, hoewel Venetien in voortbrengers van de Venetianen oft Veneten,de fbut-watere meiren, fbnder faey-kndt, ge- gelegen in de Adriatifche zee,dan de Venetiaen-legen is, en byna drie hondert duyfènt inwoon- fche tale was onderfcheyden van de Franfche,ders heeft, zijn de Heeren opfienders van \'t ko- hoewel hare manieren en kleederen ten naeftenren fbo fbrghvuldigh om den overvloet t\'onder- by gelijck waren. houden, dat \'er noyt graen ontbreeckt, hebben- Defe Venetes, oft Venetianen , die oock Pa- woomnge.de fbmwijlen fbo grooten menighte, datfè an- doua met Antenor bouwden, en befaten , metdere landen daer mede voorfien. Insgelijcks allehetlandttotaen de ftadt van Aquilea, gele-is \'er oock grooten overvloet van alle dingen, gen buyten haer palen , hadden eenige ftedenniet alleen tot het leven, maer oock tot de wel- met water omringt als eylanden: andere aen deluft dienende, die aldaer van verfcheyden plaet- zee gelegen, en eenige in\'t landt by de meiren,fen gebracht werden , niet alleen uyt Italien, ofte moeraffen. maer oock uyt Sclavonien, Griecken, Afien en Sy eerden Diomedes met goddeUjcke eere, uiik,andere plaetfèn. Na de tijden des jaers hebbenfe hem offerende een wit paert, en in haer landtalle vruchten in overvloedt, en van allerhande waren twee boffchen, het een toegeeygent aenwijnen, onder de welcke zijn malvofeyen , en Juno, en\'tander aen Diana. Men houdt oockmufcadel, boven een ongelooffelijcke menighte dat de exters, vergaderende in groote menighte,van kruyden , diemen in alle tijden vindt, de gewoon waren hare granen grootelijcks te be-pingelen, piftachen, rofynen van damaft, ko- fchadigen; daerom fy in den tijdt van haer kom-renten , en diergelijcke vruchten zijn daer beter fte,op de palen van hare befaeyde landen grootekoop als in eenige plaets van Europa j hetfuyc- menighte van alle foorten van granen en zaet ker en confituren zijnder oock wonderlijck over- wierpen, als gaven aen de Goden, van de welcke vloedigh: die van Chioggm hebben een fchoon d\'exters geproeft hebbende , hielden op, als ofc pleyn, vol hoven, en vruchtboomen, van de fy eenigen vyant ontmoet hadden, diefe weder- welcke Venetien voorfien werdt met

verfcheyde om deê keeren. vruchten, en kruyden, befonderlijck van uytne- De Venetianen zijn gemeenlijck meer groot AUmcren mende goede meloenen, pompoenen, artichoc- alskleynvanlichaem,enmeer blont als fwart van ken, blom-kooien , en diergelijcke, daerfe een hair; zijn levendigh van koleur, en verfcheyden itmdes groot profijt af trecken. worden kael, felfs van haer jonckheyt gaen en De Venetianen hebben oock feer goet vlees, fpreken met graviteyt , zijn bequaem tot alle onder het welcke fy voornamelijck achten het konften en wetenfchappen,als oock om allerhan- kalf-vleefch van ontrent een jaer, datfe manfo dedingen te doen,zij nde van natuuren geneyght noemen,en voor alle ander kiefen. Hebben mede tot de koopmanfchap, daer in fy goeden voor- fefanten, pauwen, quackels, lij fters, duy ven, fpoet hebbeajoock bequaem zeevloten en fegers van 97 Rivieren. II Hcedamg-heyt desluchts. Wateren. Granen envruchten. , I I ^ ï rt Gedierten. \'i\' ?1 ? ii j ,t ? ?? ïI : I Ti ?M



? pS ^t H E R T O toe te ruften, Sterckten te bouwen, die met noo-digh guarnifben te voorfien , en wel te legeren ;zijn overvloedigh in raedt, foo dat de jongftefèlfs dickmaels fchoone redenen van Staet ge-ven j mild in \'t fchenckenj beminnen de mufijck;zijn ftout in haer koopmanfchap, levende metweynigh 5 dan de Edellieden misbruycken me-nighmael de macht en vry dom, diefè genieten. De vrouwen waifchen het hair, en maken eenfoo konftige bionda oft blonde loogh, dat het on-mogelijck is te fien een fchoonder koleur vanhair als de Venetiaenfche vrouwen hebben, alsoock die van Padoua, die hier in al die van Ita-lien te boven gaenj gebruycken oock verfcheydefoorten van blancketfels om de natuur te helpen,€n haer feiven wit te maken , datfè kloeckfinni-ger gebruyken als veel andere Italiaenfche vrou-wen, die defe korft en plaefter te feerontdec-kenj hebben meeft een onkuyfch en aenlockendaenfien, zijnde fbo amoureus als de mans, en ge-negen totgeneught en profijt; zijn wraeckgie-righ, fbo men haer bedrieght; lieftaligh in haerredenen, en fbo vuurigh in hare liefde, datfeniet aenfien of den genen die fy beminnen ,fchoon oft leelijck, edel oft onedel is. D\'edellieden oeffenen haer in de aenmerckin-ge en handelinge van de faken van Staet, oftindeftudie, geluckelijcken vorderende in allebeyde. Somwijlen zijnfè geneyght tot den oor-logh, haer meeft oefifenende in de zee-ftrijden.\'t Ander volck doet veel koopmanfchap , en hetgemeene volck ambachten, oft begeven haertot viffchen en roeyen j dan meeft de edele enjonge rijckfte burgers , zijn eenige uren desdaeghs by de courtifanen , die te Venetien alfooveel zijn als in eenige ftadt van Italien , en feerrijcke , die als geacht leven , hoewel fy haer fei-ven aen yder overgeven voor fijn geit; en zijnvoorfien met huysraet en kleederen als Princeflfèn. Tot tijdt- verdrijf gaet men oock in gondo-len varen door de ftadt, om verfcheyden aen-gename dingen te fien , die u de Schippers aen-wijfen, en \'s avonts in den fomer vaert men oockeenigen tijdt met gondolen, om de koelte vande nacht en de zee te genieten : andere gaen\'t faycker fien rafineren , \'t was wit, en fpiegelsglat maken, oft befiende treffelijcke werckenvan verfcheyden Schilders , oft nemen haer ver-maeck tot d\'inftrument-makers, oft wel in hethooren van verfcheyden Quackfalvers, fwetfen-de op de ftellagien, op de plaets van Sint Marco.Eyndelijck, daer is geen fladt, daer de konftentot meerder volmaecktheyt gekomen zijn, heb-bende de voornaemfte wercklieden, die in degantfche werelt zijn, om de zijde-floffen , alsoock het wollen laken te maken. De Schilderszijn fonderUnge konftigh,en niet minder d \'n dievan Romen, noch in getal noch in

konft; en omkort te wefèn, alle konften en ambachten zijn-der in den hooghften graet: boven dat zijnderin Europa geen kloeckerkoopluyden van fpece-ryen, noch geoeffender en verftandiger volck inalle foorten van koopmanfchap. Sy 2^ijn koftelijck in hare maeltijden, hoewelde wetten d\'overdadigheyt verbieden, en datfèaieeft tot fparen genegen zijn, zijnde niet gae- OeffemfJge, i !? den. G H D O M ren in haer mael gefteurt > willende ten minftendien tijdt vry wefen , haer gewoonlijck daer naeeen weynigh ftil houdende, uyt vreefe dat een alte haeftige beweginge haer de verteeringe fbudebeletten. Sy dragen van den beginne af lange rocken, Kleedinge.met fmalle mouwen, behalven de Raedtsheeren,diefe breet hebben: d\'eerfte zijnde Dagaünes ge-noemt , en d\'ander Ducales i hadden oock om hethooft te decken kappruynen , genoemt Capud,oft kappen, haer van achter overhangende, oftop een van de fchouderen : dan defè manier ko-mende allengskens te veranderen, verlieten ver-fcheyden de kappruynen , behoudende alleenden reep oft bourlet, die daer aen vaft gemaecktwas, deckende den grondt van den reep metlaken, maeckten alfoo de mutfè diefe nu dragen,maer hooger en fmaller dan die nu is. Daer na,tot meerder bequaemheyt,maecktenfè de mou-wen van de rocken breet, maer fiTial aen den in-gang, om daer in eenen neusdoeck, handtfchoe-nen , papieren , en ander diergelijcke dingen tedragen, en noemden defè mouwen a comeo ; gor-dende daer na haren rock byna onder de borft,waren oock gewoon roofen coleur kleederen tedragen, en violet, fonder onderfchey t van per- .foonen oft qualiteyt, tot dat daer op ordonnan-tiën gemaeckt zijn. Nu draeght het volck fwarte rocken, en ver-fcheyden gaen daer onder op de Franfche ma-nier gekleet, fèdert eenige jaren ; dragen oock,gelijck de Edellieden, de mutfe oft barette op deHongerfche oft Sclavoonfche manier,als die vande Pantalons in de Italiaenfche comedien. DeEdellieden dragen oock alle lange rocken vanfwart laken , met Comeo oft Comito mouwen , daervan gefeyt is, inden ingang fmal, en daer naebreet. Dan de Raedtsheeren en voornaemfteMagiftraten dragenfè van karmofijne, oft vio-lette ftoffe , met de feer breede Hertoghs mou-wen. De Procureurs van Sint Marco, Graven ,Ridders, en die Raedtsheeren geweeft zijn, hoe-wel buyten officie , dragen oock rocken metHertoghs mouwen,maer fwart.De Wijfè van hetvafte landt, de Advocaten van\'t gemeen , d\'o-verfte van den Raedt van de tien, en de Opficn-ders dragen roode armofijne, en violette roc-ken, met de Hertoghs mouwen : en de Wijfe vande ordren, violette met mouwen acomco, oft elle-boge, die de Secretariffen

oock dragen , met deftole oft hangende horentjen, van violet fluweel,als fy de Heeren van de Republijcke vergefel-fchappen. De vrouwen veranderen menighmael het fat-foen van de kleederen, zijnde by wijlen eerlijck,by wijlen oneerlijck, alsnu rijckelijck, alsdanfparende, en licht 3 \'t wort toegelaten datfe haermeer vergieren als de mans , toegevende aenhaer ydelheyt den vrydom van fèer koftelijck teverfchijnen, foo in kleederen als juweelen; doenhet hair in eenen knoop achter het hooft op,met verfcheyden keeren, feer ^ierlijck, latendeop haer wangen fweven het fchoonfte blondhair , dat men fbude konnen fien; den doeck ,nedergaende tot de voeten.deckt dit aengenaemhulfel j dan laet de fchouderen van de fchoonfte naeckt,



? VAN V E naeckt, wiens bouwenÏijf feer laeg, en feer veropen aen alle zij den, toont aen de oogen dc dun-heytdesdoecks; enden vlieger is gewoonlijck\'en meeftendeel een halve elle langer als die hemdraeght, door de hooghte van de patynen,fôm-wijlen van de hooghte van een been, overdecktmet vergult oft verfilvert leer, oft eenige andereftoffe; daer op gaenfe met dunne ichoenen, alsop ftelten , om haer gedaente te vergrooten, enaenfienlijker te maken door defe geleende groo-te , deckende defè verlenginge oft haer gebreck,met de onmatelijcke groote van hare bouwens,cn leunen op iemant, over ftraet gaende , vanvreefè met den neus op d\'aerde te vallen ; ent\'huys komende , verlaten hare houten beenen,en nemen middelbare patynen , ofte dunnefchoenen alleen : het is wel waer, dat eenige lee-ger patynen dragen , nae datfe kleyn ofte grootvan perfbon zijn , dan de minfte zijn grooter alseenen halven voet,op dewelcke fy foo licht gaenfbnder hulp, als onfe Juffrouwen op de laeghftepollivife fchoenen. De fprake van Venetien is fèer grof en fwaer,en d\'uytfprake foo fteypende en langfaem,dat degene diefe fpreken , oorfaeck geven van lac-chen, oft verdrietigh worden diefè hooren dande treffelijke lieden fpreken meeft goet Italiaens,en de courtifanen zijn feer ervaren in het volckte bepraten, en te bedriegen. Den Adel hadde geduurende eenigen tijdt degewoonte, dat als een Edelman de handt gege-ven , en ondertrouwt hadde eenige luffrouwe ,bracht men de fèlve voor den Hertogh ; op dathy als getuyge foude zijn van hethouwelijck, endat de kinderen, die daer van fouden komen,m de regeeringe van de Republijcke fbnder fwa-righeyt fouden aengenomen werden dan daernae , door de veelheyt van faken den Hertoghvoorvallende, werdt defè gewoonte verandertin\'t jaer ijoi, en geordonneert, datmen deAdvocaten van de gemeente fbude bekent ma-ken alle de houwelijcken van looo ducaten , endaer boven op datle daer van memorie foudenhouden,als oock van de gene die daer van gebo-ren fouden werden. Nu ter tijdt, na dat het houwelijck gemaecktis , vergaderen alle d\'Edellieden in het huys vande bruyt, diefe noemen, en den bruyde- gom komt daer oock met fijn naeftê vrienden ,ontfangende met eerbiedinge alle die \'er komen,haer de rechter-handt gevende, tot teecken vangoede genegentheyt; de vrouwen doen oock hetfelve, maer op eenen anderen dagh daer toe ge-Itelt : en de bruyt, zijnde getrouwt, gaet in eengondole buyten \'t overdeck, met het hangen-de hair, fittende op een verheven plaetfè, eenfaeck dielè Andar, oft gaen in Trajio noemen, ge-fchiedende op dat yder foude weten , dat \'et eennieuw-getrouwde is, en de vrouw van fulckenEdelman : dan hebben van defe gewoonte

nochwat afgefheden , alfoo de ^ovi^^e nu onder hetoverdek gaet;niet uytfchijnende als het kleet: envaren ddhNoyi^^i^enhngm tijt inde gondole,meteenhulfèl verheven op de wijfe van twee hoor.-nen, oft fpinrocken ; zijnde boven dien op hetfchoonfteverciert. Italien* Spra. HoMwelfjc\' NETIEN. Wat belangt de begravingen, wanneer den BegmffeHertogh oft den Prince doodt is wordt hy ge-balfèmt, het ingewant uytgènomen zijnde: daernae ftelt men het hchaem drie dagen in \'t open-baer op\'t paleys, in de fale van juftitie van denieuwe Auditeurs, overdecktmetgouden laken,met het fwaert en de goude fporen omgekeert:en als men hem ter aerde draeght, wordt hy ver-gefèlfchapt met alle d\'ambachten van de ftadt,de negen vergaderingen der Priefters, de Cano-nicken van Caftello , oft van S.Pieter, en die vanS.Marco,gevolght van de fes groote Scholen: in\'t midden worden groot getal toortfen gedra-gen , ten deel door befondere, en ten deele doorde lefuates , tuffchen de welcke \'t lichaem vanden Prins is,gevolght van eenige van fijnen huy-fè , in \'t fwart gekleet, en met groote kapruynenbedeckt, fleypende eenen langen ftaert, en ver-toonende eene fèer groote droefheyt. Defe gaenmet de Seigneurie,die in\'root fcharlaken gekleetis, om aen te wijfen, dat een vrye ftadt geen rou-we moet dragen om het overlijden van denPrins,hoe goet hy oock geweeft is. Sy paffeerenalfbo over de plaets van S. Marco , en fbo wan-neer het hchaem voor de groote deure van dekerck is, wordt het negenmael om hoogh gehe-ven , op de fèlve manier als de Procureurs vanS.Marco driemael, als nemende oorlof, en groe-tende de kerk, daer van fy een fonderlinge forghgehad hebben. Van daer gaenfè na de kerck vanS. Pol, daerfe gemeenlijck begraven werden, en\'t lichaem daer op een verheven bed Hggende,met oneyndelijke menigte van brandende toort-fen omringt, de Republijcke zijnde gefèten, ge-fèhiet \'er een lijck-oratie ter eeren van den over-leden ; daer nae komen de Senateurs weder op\'t paleys , om door de vergaderinge van den op-perften Raed, eenen nieuwen Hertogh te kiefèn. In de begravinge van den grooten Cancelier,gefchieden de ceremonien gedaen in die van denHertogh ; want alle de geeftelijcke hem verge-felfchappende, gaen voor het lichaem , dat vanden Hertogh en de Republijcke gevolght werdt,in bruyn koleur kleedinge^en in de kerke wort\'eroock een oratie tot zijnder eeren gedaen. De ftadt van Venetien is vermaert door hare Rijchdmgroote koopmanfchap , komende ter zee uyt deLevant, ïtalien,Vranckrijck, Duytftandt, en an-dere plaetfen gelegen in Europa. Boven de kooplieden van wollen en zijde la-kenjdaer vanmen de fchoonfte Itahaenfche ftof-fen hier fiet, die de Turckfchekopplieden en

an-dere feer ver-gelegen, hier komen halen; zijnderoock die de fpeceryen verkoopen, voorfien metalle foorten van droguen en fpeceryen,en anderdingen die men in onfe winckels fiet, maer hierin oneyndelijcke menighte; behalven de hoe-den-verkoopers , pluym-verkoopers, druckers,en boeck-verkoopers in groot getal, irjct grootemenighte van curieufe boecken voorfien; plaet-fnijders, konftige fchilders, affetters, fchoonemoyfaike werckers,en verfcheyden andere hant-werckers, en koopUeden, die hare waeren in\'t kleyn en groot verkoopen: men fiet daer me-nighte konfHge luy tmakers, en van andere mufi-kale inftrumenten; oock groote plaetfen en huy- P p fen, ? lll.l ; ;, i jl



? V A N V E N E T I E N. Volgen noch eenige fèer geleerde verfen, eneerfteïijcken die van de rijckdommen van de Sa-criftie van S. Marco : Inmmeros calices hic, aurea yafaque cernesApta minifleriiSy ufibus aptapiis. §uam quot lucifer os integer annus habet*Molliapr(etereo,qu^ Seres yellera quondamNere, Jed Aufonides jam didicere nurus.Necrefero tindas conchaSydonide yeftes, Nemo facerdotum quas numerare poteft.,Op de plaets vanS. Marco ftaen defe verfengemaeckt van eenen Hooghduytfchen Po eet ;Siplaceat Darios hominum cognojcere cultus^Area longapatet fanBo contcrmina Marco,Celfus uhiAdriacas Venetus Leo defpicit undas*Hic circum gentes cunBis e partibus orhis^thiopas, Turcas, SclaDos, Arahefque, Syrofque^InDenieJque Cypri, Crets, Macedumque coionos^Innumerofque alias &quot;paria regione profeBos.SiCpt etiam nee yifaprius, nee cognita cernes. ficunâa velim tenui defcribere y er/u ^Hic omnes citius nautas, celerefque phafeïos^Et fimul Adriacipifces numerabo profundi.Maer lacobus Sannazarius is veel geluckigeriTCweeft met fijn Poëfy, ter eeren de ftadt Vene-tien gemaeckt^ wanthy voordek vers van hetvolgende gedicht hondert kroonen tot een ver-eering ontfing : Viderat Adriacis Venetam \'Neptunus in mdis Stare urbem, totoponere jura mari :Nunc mihi Tarpejas quantumyis luppiter arceis Objïce, ilf illa tui mœnia Martis^ ait.Sipelago Tibrimpufers, urbem afpice utramque, Illam homines dices, bancpojidfe Deos.De felve heeft de volgende op \'t wapen vanVenetien gemaeckt : Romanas AquiU poflquam liquere cohortes,Magnanimus turmas ducit in arma Leo.En noch in \'t derde boecks eerfte Elegia,prijflhy de ftadt aldus : rurfus Venetse miracula proférât urbis,Vna inftar magni qu^ fimul Orhis habet ?Vna îtalûm regina, altcèpukherrima RomasMmula, qu<& terris, qu<6 dominaris aquis.Tu tibi, y el Reges ciyesfacis, 0 decus, 0 luxAujoni^, per quam libera turba fumus»Per quam barbaries nobis non imper at, ^ SolExoriens nojlro clarius orbe micat. \\ HERTOGHDOM fen, om hét fuycker te rafineren , eïi het was witte maken, daerfe groot profijt van krijgen ; engroote menighte van fpiegelmakers van alleioorten, daer onder fèer groote zijn voor de ca-binetten van definnelijckfte luffrouwen van heelEuropa. Welcke fpiegels op defè manier ge-maeckt werden: De wercklieden van Muran maken in \'t for-ïieys eenen glafen bol, groot oft kleyn, nae datfebegeeren, diefè daer nae met haer fcheeren invierkante ftuckeri fhijden, fbo groot als \'t haerbelieft, en daer nae op een yferen fchop leggen,en keerenfe om in \'t forneys, tot datfe haer opdefe fchoppe uytflrecken, en uytgeftreckt zij n-de, leggenfè in een kleyn oventjen daer toe

ge-maeckt,met afTcheii daer op, alfbo het fèlve vol-lende , daer by een weynigh vuur doende, daernae latenfe die geheel verkouwen, en treckenfèrdan uyt. De fpiegelmakers nemen defè fluckenglas, makenfè vierkant, en leggenfe op eenenfteen, gelijck men de brant-fpiegels doet, dielatende geheel op eenen yfèren plaet, met fekerjfbortevan fant, komende van Vicenza j en foowanneer defe glafèn geeffent zijn, doenfè dieblincken gelijck d\'andere. Alsfè nu blincken, ne-menfè een blat tin, als dick papier, datfè op ee-nen fteen leggen, met quickfilver onder, foo dathy daer van geheel bedeckt is, ftellen daer naeden fpiegel met een eynd daer op, en ftooten al-lengskens tot dat die heel op\'t blat is, en, die foolatende,voleynden alfo. De vrouwen van Chiog-gia maken alderhande zijde en goutdraetwerck,daerfe groote koopmanfchap mede doen. Boven de Officiers en Heeren van Venetien,in d\'algemeene befchrijving vcrhaelt , zijnderveel Edellieden gebruyckt in de officien vand\'andere plaetfen van dit Hertoghdom: als totChiozza een Podefta, blyvende in dienft feftienmaenden, en een Intendant, oft Opfichter vanhet fout, óiekSaliner noemen, die oock fèftienmaenden in dienft blijft: een Podefta tot Loreo,blyvende feftien maenden de Officiers totMa-lamocco , blyvende oock fèftien maenden indienft, gelijck de volgende 5 eenen Podefta totMuran , eenen tot Torcello, eenen tot Caorle;eenen Graef tot Grao, eenen Proveditor tot Mu-ran , eenen Proveditor tot Gambarare, blyvende24 maenden in dienft, en eenen Podefta te Beb-be, gekofendoor den Hertogh, die fijn officiefoo lang als fijn leven behoud. I ^



? II: 1 I ( P O L E S I N o&quot; D I R O V I G O. Okjim di RolPigo wordt De andere voornaemfte plaetfen defes landts Ander,foo genoemt wegens zijn Lendenara, op de rivier de Adice, bevolckthetPenifoIa ofte half- met ontrent vier duyfent zielen j Badiatn CaDar-^eylandt, \'t welck om- s^ere; behalven dele zijnder noch ontrent in ditringt werdt met de Po, half eylandt twintigh dorpen. de Adice, de Tartare, Het landt is vruchtbaer , en wordt meeft ge- Hoedm\'g-en met de Caftagnaro: kocht oft befeten van den Venetiaenfchen Edel- Mis eengedeelte vanhet dom,- invoegen, dat\'er Edellieden zijn die al-landt van Ferrare en daer foo veel landts hebben, datfe feven oft achtRomagne , toebehoo- mijlen konnen gaen op haer eygen gronden. Hetrende aen de Venetianen. \'t Heeft ons goet ge- is de vloeden der wateren en \'t overloopen vandacht dit landeken , zijnde het uyterfte gedeelte de rivieren onderworpen , en om \'t fclfdc te be-Van \'t landt van Padoua, met het welcke het in letten, is veel gelts en onkoften van noode; daervruchtbaerheyt wel kan vergeleken werden, te toe, niet tegenftaende dien noodt, den Adel nietbe/chrijven. \' wil contribueren. Het grenft in \'t noorden aen \'t Paduaenfche Het is foo overvloedigh in koren en allerhan- f»landt j in \'t zuyden aen \'t Ferraroifche landt; in de fborten van vruchten, vifch , en fchoone vel-\'t weften aen de felfde Ferraroifen, en het Vero- den , dat het wegens fijn uytnementheydt ge-noi/che landt j en in \'t ooften aen de moeraffen noemt wert, het kleyn Pouille. Daer is een me-en het Hertoghdom van Venetien. nighte van groot en kleyn vee, als van gelijckenHet heeft tot hooftftadt Rovigo, by de Latij- paerden,die,alhoewelfe van de befte niet en zijn,nen genoemt Rodigium, zij nde de geboorteplaets nochtans konnen in deught vergeleken werdenvan de geleerde Celius Rodiginus, door welcke by vele andere paerden van Italien.naem het oock onderfcheyden werdt van Polefi- Dit landt is voor defen onderdanigh geweeft Gouvetne&quot;no di Ariano, gelegen dicht aen hetFerraroiiche aen de Hertogen van Ferrarenidoch naderhandtlandt, onder het welcke het mede behoort. Defè dat de Venetianen het felfde ingenomen had-fladt is gelegen op den arm van de rivier d\'Adice, den, en dat de vrede tuftchen haer en den Her-2 y mijlen van Padoua, 18 mijlen van Ferrare, en togh Hercules den eerften getroffen was, foo iseen weynigh meer als een mijl van Adria. Sy is \'t felve haer onderdanigh gebleven op verfchey-omsingelt met diepe grachten en goede muu- den voorwaerdenjdoch in\'tjaerij-op, nae datren , heeft ontrent een mijl in den omvang, en haer leger door Louys den XII Koninck vantwaelf duyfent zielen. Vranckrijck geüagen wierd, heeft het den Her-Aengaende de oude ftadt van Jdria, Hadria, togh Alfonfo

wederom ingenomen,een weynighofte, volgens \'t fchrijven van Ptolemeus, Atria, tijdts daer nae is \'t weder gekomen onder het ge-die de felfde ftelt onder de Venetianen, wordt biedt van de Venetianen, die \'t felve federt befe-hedensdaeghs genoemt Adri, en by eenige an- ten hebben. dere Adria, en bewoont, te weten, eenige over- De Republijck onderhoud eenige Venetiaen-\'blijffelsderfelve, van Viffchers en diergelijcke fche Edellieden tot het Gouvernement defesvolckeren, behoudende altijdt de naem van een landts, te weten, een Podefta, Capiteyn, en Ca-ftadt, wegens haer Biffchop, die fich onthoudt merlengo , totRovigOj en Podeftas tot Ca var^tot Rovigo, en wordt dieshalven mede gerekent zere, Badia, Adri en Lendenara defe al te famenonder de Biffchoplijcke fteden. blyven i(5 maenden in bedieninge. ii i-\'iï Naemf I: \'i i\'; I I, I I I ? M Gre»f»\' \' i Roviao. i ! i I ;t I I 1 I > \' ! I Iw/.v». Qi ; < H
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? . III\' \'I \' Het Landtfchap van T R E V I S I. iN^^wf». S^^i^Sfe^ Et Landtfchap Vaft S00 wanneer wy willen confïdereren\'c gehéelé begrepen onder landt, ofte Marckgraeffchap > gelijck \'t fèlfdeLombardyen, volgens by vele Schrijvers genomen werdt, feilen wy be-\'t fchrijven vanfbmmi- vinden de grenfen des felven te wefèn, te weten,inge, wordt by de La- \'t ooflen de rivier van Livenza en Friul, neffenstijnfcbe Auteurs ge- een gedeelte van de GolfvanVenetienjin \'t noor-noemt Uarchia Tar-piß- den de Alpes, feparerende Italien Van Duytflant;na, en Taurifiana j en in \'t weften het meir van Garde,Mince,en vSarca;by d\'Italianen gemeen- én in \'t zuyden de mont van de rivier van Adige ,lijck Marca Trhigiana, en de poelen, oft ftaende wateren van Melare enwelcke naem dit landt bekomen heeft na dat de Bergantin, ofte, volgens fommige, Pomene.Lombardenhaerconqueften verdeelden in twee Doch indien wy volgen de aengename dee-Marckgraeffchappen, genoemt mét de namen ling van de Venetianen , feparerende van ditvan de fteden van Trevife en Ancone, woon- groote en geconfondeerdé lichaem haers Staets,plaetfèn van haer Marckgraven , zijnde erflijck het Trevifaenfche landt,neffens dè kleyne lande-en perpetueel, aen de welcken fy onderwierpen kens van de fteden van Fcltre , en Bellun, zijndë de Hertogen vanSpoleto, Benevant, Piemont béter bekent onder defè gemeene naem fulletien Friul, nieuwelijcks ingeftelt. wy bevinden, dat dit landt voor geburen heeft, Dit Marckgraeffchap, aen \'t welcke den Key- in \'t noorden de Alpes van \'t Bisdom van Brixen,fer Charlemagne de naem heeft gegeven van en\'tGraeffchap van Tirol^in\'t weften het Tren-Dalmacia op de zee, volgens \'t fchrijven van fbm- tinfche en Vicentinfche land, door dewelcke hetmige, wiens fèggen weynigh fchijns van waer- gefcheyden wert.van de Brente j in \'t zuyden dieheyt heeft, bevatte onder fich het grootfte deel van Padua ^ en in\'t ooften de riviér van Livenzövan \'t landt, \'t welck by de Ouden wort genoemt en Friul. Vem/a,oft Veneta RegiOjdzt is te fèggen, Venetien, Het Trevifaenfche landt, gerekent van het LAngtelofte de Venetiaenfche provincie, na dat de Ve^ noorden naer \'t zuyden , is jo mijlen lang, en 40netes ofte Venetiaenfche volckeren van Paflä- mijlen breet, te weten , van \'t ooften naer \'t we-gonie ofte Gaule, anderfins genoemt Henetes, ften, behalven daer \'t fich uytftreckt aen de Fel-verjaeght hadden de Euganées, dat is te fèggen, trinfche, Bellunoifche, en Cadorinfche landen,edel-geborenen, die \'t fèlve befaten. De hooftftadt defes landrs is TrelPifi, by de La^ Tfevif«^ Dit Venetiaens-landt/t welck,Volgens \'t {chrij- tijnfche Auteurs genoemt

Taripißum, hy de goedeven van Plinius, het tiende landfchap van Italien Italianen Trevifi, en by die van \'t landt Trevifb,fbude zijn , begreep onder fich Iftria , Friul, de ofte Triviïb , zijnde een oude woonplaets van défteden van Padua, Vicenza, Verona , Trente , Marckgraven van Lombardyen , doch naeder-Bellun , en Afolo; en , volgens \'t fchrijven van liarit in \'t jaer 138815 \'tgekomen onder\'tgebiedPtolemeus, Bergamo, Brefte, Cremona, Man- van de Venetianen. Sy wordt befprengt wet détua, Verona, Trente, plaetfen van de Cenoman^ rivier van Sile, oft Silo, neffens veel andere kley-nen, onderdanen van Venetien j me.de Vicenza^ ne rivierkens; hebbende de rivier van Piave inBellun, Padua, Odors,Atefte ofte Efte, en Adria, \'t ooften , niét feer ver van haer. Is mede fboMediterranefche plaetfen van Venetien; in voe- fterck gefortificeert, dat, wanrieer de Venetia-gen dat haer oude limiten fich ftreckten in \'t we- nen, nae de nederlaegh van Caravaggio, haei:ften tot de Adde , dicht by \'t meir van Come, geheele heerfchappye van \'t vafte landt haddeiivolo-ens\'t fèggen van Ptolemeus, en volgens Pli- verloren , fy fich alleenlijck defendeerde tegensnius, op het minft tot het meir van Garde. \'t geweldt van de vereénighde Princen van dé De Schrijvers van onfe tijden ftellen felfs ori- Ligue ofte verbondt van Cambray} zijnde alfooder dit Marckgraeffchap, het Trentinfe, Trevi- oorfaeck , dat de Venetianen wederom kregenfaenfe, Fekrinfè, Bellunoife, Paduaenfe, Vicen- \'t gene fy verloren hadden. Behalven haer muu-tinfe en Veronoife landt, mengende alfoo defe ren vol van aérde, en andere fortifïcatien,heeftfélanden in plaets van die te onderfcheyden. ^^ gelegenheyt van te konnen onder water fet- FaUn. Doch de Venetianen in die tellinge van haer ten ofte verdrincken een feer groot deel van haetlanden , ftellen alleenelijck onder \'t Marckgraef- nagebuurige landen, en de vyandt alfoo te doerifchap van Trevifè, Treyifatt, met het Feltrinfche, vertrecken als \'t haer goet dunckt.Bellunoife, en Cadorinlè landt, begrijpende het Acht mijlen van Trevife, dicht aen den montlandt van Padua, Vicenza, en Verona (zijnde van de rivier Van Sile, fiet men eenige kleynevoet defen geftelt onder dit Marckgraeffchap } overblijffels van de ftadt Van Altin, vérdeftrueertonder haer gebiedt van Lombardyen, als van door Attila,Koning van de Hunnen; en dicht bycreliicken het landt van Cremafco ^ Breffan, en \'t inkomen van de rivier Piavé, de ellendige ver-Berganiafco, niet tegenftaende alle defè landen woéftinge van de fteden van Equilio^ en Heraclee,haer eygen en onderfcheyde limiten hebben. naderhandt genoemt CiféJ^uoya,Italièfi* :Ij .i I i>\'Jf Het ondeY\' begrepen

landt. rf 1 V 1\'.
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? IC4 T R E V I S I. De ftadt van teneda, van de welcke de Paus aengename en gefbnde lucht; veel Ichoone rivie-fefkj,^?^geeftelijck en wereklijck Heer is , leydt mede in ren , Ipringende wateren, die \'t felve befpringen ^nwaters.dit landt, doch betaelt eenige penningen aen de en bevochtigen. Het landt wordt gehouden nietVenetianen, alhoewelfe, volgens \'t ichrijven van feer vruchtbaer te zijn,doch voor geheel fchoonfbmmige , fbude behooren onder\'t landt van en aengenaem; in voegen dat Petrarcha\'t felfdeFriul; doch bevint fich in een fobere ftaet. noemt met de naem van Schoon. Behalven de De andere voornaemfte plaetfen defes landts fchoonheydt defes landts, foo brengt het voortzijn Oderfo, in \'t Venetiaens Vder^o, en eertijdts allerhande lborte van koorn,menigte van goede Kgornt»gmoemt Opitergium, gelegen dicht by de mondt wijn, en een groote overvloet van allerhandedes riviers Motege in Livenze,ontrent 30 mijlen vruchten. Het heeft fchoone boffchen, dienen- Bofhe»,van de zee, doch was eertijdts gelegen dicht aen de grootelijcks tot het Arfenael van Venetien,de zee, \'t welck hedensdaeghs noch kennelijck- van gelijcken demetalen; men maeckt \'er medeis aen de trappen van marmerfteen , die men al- veel ftael, en allerley wapenen, infonderheydtdaer vindt, en langs de welcke men afklom in de fwaerden en degens , foo tot Belluno , Feltre, alsfchepen, leggende in de haven , behalven \'t gene Seraval. Men vangt in de wateren meerder lam-de oude Schrijvers noch getuygen van haer vlo- preyen , aelen kreeften, als in eenige waterenten tot meerder kenteeken.Doch is verdeftrueert van de geheele Staet; de boffchen en velden voe-door Attila , daer nae door Rotaire en Grimald, den mede menighte van allerhande gedierten.Koningen van de Lombarden, en van gelijcken De inwoonders defes landts zijn eerlijck, be- Mtnierea*veelmaels herbouwt. leeft, goedertieren, dapper en voortvarende van De ftadt la Motta dicht by Livenze , als van geeft; en niet min bequaem tot de geleertheyt,gelijcken Porto Buffalio, oft Buffaletto; Meftre gele- als tot andere treffelijcke oeffeningen, als vangen tien mijlen van Trevife, en twee mijlen van gelijcken om fchatten en rijckdommen te verga-de haven van Marghera, van waer men gaet te deren. Soo wanneerfe eenige vrouwen komenwater in degondole, de lang te van vijf mijlen te beminnen, zijnfè vol van genegentheydt en Cenegent^naer Venetien, even gelijck men doet van Liz- jaloufye; de vrouwen zijn byna van manieren

enzafuzina, een plaets van \'t Dogado. Men fiet zeden als de Venetiaenfche vrouwen, doch min-mede dicht by den oorfprong van Mutega, tuf- der curieus en hovaerdigh. fchen Piave en Livenze, de ftadt van Conegliano , Sy trecken en genieten een goede fbmme gelts Rijckdom&quot;oft Conegian, gelegen eensdeels in \'t hangen, en van haer beeften, calck, wol en wijn ; en infbn-anderdeels in een vlackte, zijnde wel volckrijck, derheyt van haer zijde,wolle..lakenen, wapenen,vol van fchoone huyfèn , en de eerfte plaets , meffen, naelden, fpijckers, yfer , en diergelijckewelcke de Venetianen bequamen in \'t vafte lant; dingen meer , diefe maken, als van gelijcken vandaer beneffens aldaer ontrent de plaetfen van bootsmans mutfen, welcke dingen fy brengenCollalto, en Naryoja , S. Salvador, toebehoorende van de ftadt Trevife tot Venetien, alwaer denaen het huys van Collalto ; en op de bergen 28 Odober een vermaerde jaermarckt werdt ge- noortwaerts de ftadt van Afolo genoemt Afolo houden. van\'tTrevifan,totonderfcheyt van d\'andere des De Republijck onderhoudt in dit landt ver- Gouverne- fèlven naems, wordt by vele geacht voor Acelum fcheyde Venetiaenfche Edelheden, welcke fy Pimiii mede Cajielfranco, ISloal ofte No vale, een employeren in verfcheyde laften en bedienin- plaets feer geeftimeert; en SeraVal, een ftadt zijn- gen;te weten,tot Trevife een Podefta,Capiteyn, de driemael vergroot wegens de groote menigh- en twee Kamerlingen,en tot Meftre een Podefta te van haer inwoonders, die de handelinge heb- met een Capiteyn, tot Noal een Podefta, als van ben van goede wapenen te maken,wegens de ge- gelij eken een ander tot la Motte , Caftelfiranco , iegenhey t van de rivier Mefole, doende van ge- tot Seraval, Afolo en Porto Buffale, en een Ca- lijcken grooten handel in lakenen , en koorn; ftelleyn tot Quer, een Proveditor ofte Pourvo- vorders Qordignan een plaets zijnde fterck en gele- yeur tot Pord^non, mede een Podefta en Capi- gen op een bergh, ftreckende van Seraval naer teyn tot Cividal di Belluno, Feltre , Sacil en Co- Sacile: Sacile een rijcke en feer volckrijcke ftadt, negian, neffens een Podefta tot Uderzo; en alle gelegen alwaer de rivier Medine in de Livenze defe zijn Venetiaenfche Edellieden, en blyven Ceneda, enandere fle-den» ! I loopt; Lordonon is mede aldaer ontrent. 16 maenden in bedieninge.Het Trevifaenfche landt heeft een feer fbete, Hoedanig*hejt des J



? ïl\'l &quot;î De Bisdommen BEL L U N E EN F E L T R E. Efe landtjfchappen wbr- tre, noemen het felfde Mluno. Het heeft de Bif.den bepaeit in het oo- fchoppelijcke digniteyt, zijnde gehoorfaem nef-ften met Frejus, in het fens Feltre de Patriarch van Aquilea. Niet verzuyden metTarvife, in van de ftadt is een feker meir, genoemt by d\'in-het weften met Trente> woonders Van \'t landt Lago Pafino, uyt het welckeen in het noorden met men vermoedt dat drie Fonteynen door eenigeCadore. Het landt is onderaerdtfche conduyten haer oorfprong fou-fchoon en vruchtbaer, den hebben, bykans op de felfde plaets, dicht byvol van welbewoonde het dorp Pulcenio, gelegen in \'t Opitergers ge-dorpen,-de inwoonders berghte, volgens\'tfchrijven van Plinius: uytLanden en verftant, en bequaem, foo tot de welcke fonteynen de rivier Liquentia voortkomt, bnrgers, ftiudie en andere eerlijcke oefeningen , als tot gemeenelijckLm^^^.^? genoemt;endichtaen diehet gouvernement van de Republijck,zij nde ge- ftlfde ontlpringt een fèkere fonteyn met fiilckreedt en vaerdigh om uyt te voeren \'t gene d\'oe- een gewelt en overvloet van water, datfe, zijndecafie vèreyfcht. De Velden zijn fèer aengenaem, afgedeelt in vier deelen, vier raders ofte molensVol van koorn > wijn en allerley vruchten, die- doet omloopen,en aen de rivier van Liipen^a, metnende tot \'s mënfchen onderhoudinge en lijf- de welcke fy haer daer nae vereenight, foo veeltocht j daer worden mede gevonden vele fchoo- water by brengt, datfè bequaem is om van fchuy-ne en medicinale fonteynen, Verfcheyde meta- ten bevaren te werden. Op de oever der felvèlen, meiren en rivieren; De lucht is feer gefont rivier fiet men vele en Verfcheyden boffchen,volen wel getempert. Van eycken-boomen , die fbo hoogh en fchoon Crenpn^ iii: Ve rhtervan LiVeti\' i.: fr ulit. Feltrie, gelegen op de grenfen Van Carnieü, zijn,dat men fwaerlijck haers gelijcken in eenighen de Venetianen, is een feer vermaert dorp, en ander deel van Italien fbude vinden. Gelijck by-tegenwoordigh verheerlijckt met een bifïchop- na alle rivieren van de Venetiaenfche oever,fulckpelijcken Stoel, en wordt gemeenelijck genoemt een menighte van water bybrengen, datfe daerFeltre. Cluverius ftelt het fèlfde in waerdy en dig- door havens veroorfaken , waer van de mondtnitey t naeft Verone, in het Retifche landt: waer ofte uy tgang fèer wijt en diep is; fbo heeft dèvan oock mentie werdt gemaeckt in een feker rivier van Liquen^a van gèlijcken haer haven, be-oud fchrift,gevonden in de felfde plaetsjals mede houdende noch

die felfde naem, en dienende totin \'t Itinerarium Antonini y haer inwoonders worden een bepalinge van Tarvifè en Frejus.lehrinsgenoemt by Plinius,Caftiodorus en P.Dia- Aen gene zijde van het meir is een feer grootconus» By dit oud opfchrift O r d o F e l t r. is én wijt bofch, gemeenlijck genoemt Bofco da remilichtelijck af te meten, hoe \'t felfde voor defen di S. Marco, welcke ick geloof maer een bofch tegehadt heeft het Romeynfche recht en jurifdi- zijn met de boven-genoemde boffchen van déaie. By Plinius worden de inwoonders genoémt oevers van Liquen^a-, ick meen dat felfde, \'t welckFertini, in \'t 3 boecks 19 cap. Doch alfoo dit dorp Paulus Diaconus noemt Capulanum faltum i en al-hedensdaeghs wert genoemt Feltre, en van Anto- dus befchrijft in fijn 5 boecks 39 cap. van de ge-ninus Feltria ,• en dat die felfde naem van Feltre in fchiedeniffen der Longobarden, fèggende: Domeen oud opfchrift wert gevonden; j a dat meer is, Gunibertus een leger tegens hem loerjamelde; en dat de in-alfoo by Cafïiodorus in fijn 5 boek van de diver- toonders l>an Frejus hem hegeerden te helpen,, om haetfiteyten, en in \'t opfchrift van fijn 9 brief,werden eedts mlle oft getroumghep diefe hem fchuldigh -^aren,gevonden defe woorden : PoßefforibusFeltrinis, ea Joo herghde Alachis fich in\'thojchgenoemt Capulanus , hpdat felfs Paulus Diaconus fey t in fijn 3 boek,c. de brugh iPan de rivier Liquen^a, gelegen acht-en-yeer«Fontejus Feltrinus j foo kan niemant met recht tigh mijlen Dan Frejus, in de -^egh die fich flreckt Dan Ti--twijfelen , ofte defe woorden Fertini by Plinius eine, en gelijck het leger yan die yan Frejus in troepen ofiemoeten een faute en verfinninge in die felfde deelen quam aentrecken, d-vponghyfe altemael tot de eedtplaetfe wefen. Dit dorp is de geboorte-plaets van yan getfou-^igheyt d\'een yoor, d\'ander nae, gelijck fy qua^Vidorinus,zijnde geweeft neffens andere een re- menaentrecken. Cluverius feydt, dat de gelegen-ftaurateur,ofte oprechter van de Latijnfche tale. heyt defes brughs Van de rivier Liquenza, dientBelluneiseen dorp van de Rethiers in Italien , tot een bewijs-reden, datfe de felfde foude zijnwaer van by Plinius en Ptolemeus gewagh werdt van het dorp gemeenelijck genoemt k Motta^ Feirie. \'ocfii Bellme- S f gemaecktDie hedensdaeghs woonen boven Fel- Italien.
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? I IP Pi :l;! ÏO^ L. R I U Et landt van Friul, by veel eer een dorp, als iets anders; en niet tegeii-de Oude genoemt Fo- ftaende de vettigheydt en vruchtbaerheydt desrum lulii , wagens de landts, foo is nochtans de lucht quaet en onge-hooft-ftadtjvan de wel- font, gelijck de geeligheyt en magerheyt der in-ke d\'inwoonders wier- woonders dat genoeghiaem te kennen geeft,den genoemt Forojulien^ Dieshalven ftet men oock de huyfen bewaffenjes j is een deel ofte pro- met klimmerboomen, en de ftraten vol van gras;vincie van Aquilét en jae dat meer is, het riet en ontbreeckt \'er medeheeft de naem gekre- niet in verfcheyde plaetfen. Maer niet tegen-gen van de Italianen, ftaende defe verwoeftinge , fbo bchoudfe noch-door corruptie van haer fpraeck,Fw/i, ofte Wmli, tans de tytel van \'t Patriarchfchap, nae dat heten van de Venetianen en haer gebuuren Patria, fèlfde getranfporteert is geweeft van\'t eylandtals zijnde \'t vaderlandt van de gene, die ten tijde Grado tot Venetien. Onder de Paus Nicolae^ devan httila \'t felfde verlieten , en fich retireerden Vijfde is het als gedeelt gebleven tuftchen defèop de eylanden: wordt mede fbmtijdts genoemt twee fteden. Men fiet \'er oock noch de Patriar-Pi^m\'a del Wmli, en van de Hoogduytlchen Frlaul, chelijcke kerck, beroemt wegens de gedachte^\'t Wordt bepaelt in \'t noorden met Carinthie: niffe van S. Marco , zijnde geweeft de zetel desin \'t ooften met Carniole,Karftia, en een gedeel- feiven. Sy leydt dicht aen de rivieren van An-te van Iftria: in \'t zuyden met de Golf van Ve- fora en Anfa, drie mijlen van Natiffa, ofte Nati-netien, en \'t felfde Iftria: en in \'t weften, met het fbn. De Hooghduytfchen hebben haer de naemTrevifaenfche landt, zijnde rontom omsingelt gegejen van Jg/ar. Aufonius fpreeckt aldus;en befloten in \'t geberghte,behalven aen de zij de I^oft er at ifte locus: merito tarnen autla recentt inko- Nona inter dar as Aquileja deberis urbes:Itala ad Illyricos objeäa coJmia montes sMmibus, ^ portu celeberrima.Tegenwoordigh fbo onthouden de GouVer- van Trevifè, alwaer men lichtelijck kan in ko.men. Eenige bepalen \'t aen die zijde alleenlijckmet de rivier van Livenze: doch nae dat de Ve-netianen haer Staet rekenen, en volgens \'t fèg-gen van Leander, die Pordonon en Sacil is ftel- neurs fich in de ftadt Vdine ofte Udene > alwaer rdm<,lende onder Trevifan , foo beginthet van de ri- mede hedensdaeghs de voornaemfte faken desvier Livenze; en een weynigh hooger ftreckt het landts werdén verhandelt en afgedaen. Sy heeftfich in \'t noorden alleenlijck naer de rivier Medi- ontrent vijf mijlen in den omvang,en i<5ooo zie-ne, die fich

dechargeert ofte ontloftin de voor-- len. Eenige nemen de fèlfde voor Jtina, volgensgaende rivier,- aengaende d\'ooftzijde,in \'t welcke \'tfchrijven van Phnius,fèggende met waerfchijn-het omhelft \'t Graeffchap van Gorits, en fich lijcke redenen, dat men behoorde te lefen Vtina.ftreckt voorby de rivier Lifonzo, daer men fiet, Andere Latijnen noemen feVtinum,en de Hoogh-te weten de riviere opwaerts,de plaets van Mon- duytfchen PVeyden. \'t Is een feer fchoone ftadt,falcon , fpreyt het fich uyt tot aen de rivier van Vol van negotie, gelegen in een vlackte , heb*.Cimave , zijnde degrenfe van Friul; latende de bende het kafteel op een heuvel ofte berghsken,ftadt van Triefte aen Iftria, onder\'t welcke het zijnde de woonplaets van de Gouverneur oftewaerlijck behoort; van gelijcken doet de rivier fijn Lieutenant: men vint \'er mede veel fchoonevan Formion, tegenwoordigh Rifano genoemt, paleyfen , als onder andere het paleys vän Mar-Zangfe en lijnde van oudts een grenfe van Italien, volgens chefe, zijnde feer geeftimeert. De Patriarchen\'t fchrijven van Plinius. Het is ontrent 64 mijlen van Aquilée begonnen fich alhier in defe ftadt jlang en breet. tijden van de Keyfer Frederik de 11, te reti- Defes landts hooft-ftadt is &quot;^eertijdts geweeft reren, en te verblyven. Twee kanalen ofte graf-de feer vermaerde ftadt Aquilée , gebouwt door ten, komende uyt de rivier Torro , loopen aende Romeynen op defe frontieren, tot tegenftant twee zijden door de ftadt, die fich begaf onderder Barbaren, hebbende twaelf mijlen in den \'tgebiedt der Venetianen in\'t jaer 1420, teaomgancr, ja meerder, als noch te fien en kenne- tijde des Patriarchs Louys Tecchio,die \'t geweklijck is aen de overblijffels, en was bevolcktwel der feiven met konden wederftaen.met 120000 zielen. Doch wierde nae een drie- Doch de.allervoornaemfte plaets, niet alleen-iariae belegeringe geruineert door Attila, Ko- lijckdefeslandts^maer daer-en-boven van\'tge-nin? van de Hunnen , de burgers die \'t ontqua- heele gebiedt der Ve^tianen, is de ftadt en for-met begraven fichnaer\'t eylandt Grado, woon- tereftè van Palme, genoemt by de Itahanen PaU rdm.plaets van de Patriarchen , ten tijden des Paus m lußiria, en Cita Nuo^a, ja felfs Palma la Nm^a,Pelacrius. \'tis waer dat Narfes de felfde herbouw- gebouwt door de Italianen in \'t jaer 1, totde en datfe een tijdt lang door de Lombarden befcherminge van Friul en geheel Italien. Sy isbefeten wierd,doch naderhandt bemachtight en gelegen in een plat landt, aen dees zijde des ri^ingenomen door de Patriarchen ,• en eyndelijck viers Lifonzo, tuftchen de dorpen van Palmada ^is fy

gekomen onder\'t gebiedt van de Venetia- S.Laurens,enRonclus, tien mijlen van Udino,nen die daer in onfe tijden over heerfchen. twee van Strafoldojacht van Maran, en vier mij-Doch is tegenwoordigh als verwoéft, en gdijckc leü van Aquilée, welck fy m gefontheyt des luchts Mlen. - Vu te Namen. Crenfen.
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? Iio F R ï n L. te boven gaet, een half mijl van\'t Graeffchap jaerlijcks aldaer walfen. Vorders zuydwaertsGorits, zijndevandenHuyfe vanOoftenrijck, Palme fiet men de ftadt en treffelijcke forte-en fès mijlen van Gradifque.De Venetianen heb- reffe van Maran, genoemt by de Oude Marianus, Maran,ben een kanael doen graven , dewelcke, na datfe hebbende een feer fterck kafl:eel,en is gelegen opontfangen heeffde wateren van de poelen van een half-eylandt tuffchen de ftaende waterenCaorle en Maran, loopt van defè plaets door des zees , die fich ftrecken aen de eene zijde , enStrafolde geheel tot Maran, zijnde capabel om gelegentheyt geven, dat men de felfde bequa-\'t felfde ter zee in tijden van noot te fècoureren, melijck kan fecoureren doch, volgens \'t feggenalfbo daer wel drie groote fchepen neffens mal- van eenige Venetianen, leydt defè ftadt in haerkander in konnen varen. Defe plaets leyt bykans Hertoghdom, als mede het eylandt en de ftadtin \'t ront, hebbende negen groote bolwercken, van Grado, ofte Grao,niet tegenftaende fy recht-en achtien katten , die over defelve commande- veerdighlijck is behoorende onder Friul , alsren, neffens het landt daer ontrent,- heeft van zijnde ten meeftendeel gehecht aen het vaftegelijcken groote graften, zijnde 30 paffen wijt, landt. en 12 paften diep , drie poorten , negen fchoone Men fiet mede in \'t ooften,dicht by Udine, öpplaetfen,en negen ftraten,ftreckende van de bol- de frontieren van Italien , de ftadt van Cmdale, -wercken recht op de groote plaets, als naer haer anderfins genoemt CiyidaliAuftriay oft ftadt vancenter, alwaer mede een kafteel leydt, uyt het Ooftenrijck , niet tegenftaende datfè onderda-welcke men ftet recht langs de ftraten op de ne- nigh is aen de Venetianen , en niet aen het huysgen bolwercken. De muuren zijn niet hooger als van Ooftenrijck , die haer defè naem heefc ver-die van de graften, fbo dat den vyandt het fèlfde oorfaeckt, nae dat Rofimonde van Ooftenrijck,niet kan fien noch befchieten: het opperfte van weduwe van Luitprand, Koning van de Lom-de bolwercken is altemael van aerde fchootvry barden, de fèlfde hadde ingenomen, en weder-tegens \'t grof gefchutj en op dat d\'aerde door de om overgaf in de handen van de inwoonders,regen niet foude vervallen ofte befchadight WOr- behoudende alleenlijck de naem van de heer-den, foo hebben de Venetianen doen maken ee- lijckheyt der felve : tot danckbaerheyt hebbennige houte goten, door de welcke het water tot de burgers geordineert en goet gevonden , datin de graften der bolwercken loopt.

Aengaende haer ftadt eertijdts genoemt Forum luUi, volgensde poorten, hebbende dubbelde ftaketfels , die \'t feggen van Leander , genoemt fbude werdenmen moet pafferen, eer men aen de brugh komt, Cmdald\'Auflria, De rivier van Natiffa, ofte Na-in \'t midden van yder ftaketfel is een valbrugge , tifon loopt \'er dwars door, hebbende een feerfbo kunftigh gemaeckt, dat de gene, die de koftelijekefteenebrugge. wacht heeft,by geval fagh komen eenige ftercke Soo wanneer wy confidereren Friul aen de Andaetroupen , die felfde fbude konnen doen opgaen zijde van Carinthie , en in \'t noorden , fullen wyin een oogenblick tijdts , fbo wanneer hy maer bevjnden te leggen op haer grenfen de ftadt vanmet fijn voet een feker yfèr aenraeckt: vorders Pontafella, gedeelt door de rivier Fella in tweetegen de poort is mede een valbrugge, hebbende deelen, waer van het eene is toebehoorende aenoock haer poorten, van de welcke de laetfte ge- de Hertogen van Ooftenrijck, en het ander deelmaeckt is van yfere traliën, fbo dick als een arm, aen de Venetianen, hebbende een half mijl vandat geenpetard die felfde foude konnen breken, daer la Chiufa, anderfins genoemt Ia Clufè, eenen daer en tegens kan men aldaer den vyandt paflagie gelijck diemen vindt aen de voet deslichtelijck tegenftaen met mufcjuetten en dier- berghs, genoemt Ie grand Credo, fbo wanneergelijcke wapenen. Daer-en-boven is\'er noch men komt van Geneve in Vranckrijck, zijndeeen groot pleyn ofte vierkante plaets rontomm^e feer nauw, hebbende een kafteel met een poort,met muuren befloten, hebbende vele fchoone alwaer weynigh volck,dat de Venetianen aldaergaleryen en flaep-plaetfen voor de foldaten om in befettinge hebben, groote troepen konnente ruften ; als mede, eer men in de ftadt komt, tegen houden en ftutten van daer gaet men innoch een ander poort gemaeckt op de felfde het dorp Ven^^ion, alwaer alle de koopmanfchaj),manier; en alle defè poorten zijn van uytgehou-. vooral eer fy paflTeefen kan, gevifiteert moétwen fteen feer wel gemaeckt na de regel van ar- werden. chitedure. Achter de bolwercken zijn toorns Van daer komt men tot Gemone, een fchoonemet loot bedeckt, dienende om het kruyt te be- ftadt, gelegen op een heuvel ofte hooghte, nietwaren,en rontom de muuren de logementen van feer ver van de^riviere TagHamento , zijndede foldaten, altemael ingoede ordre, neffens feer beroemt wegens de koopmanfchappen ko-vele fchoone wandel-plaetfen en fonteynen. Tot mende^uyt Duytslant en Saltzburgh naer ItaHenbefluy t, het is

de allerfchoonfte en volmaeckt- en de omleggende landen. Niet ver van hier fietfte plaets van geheel Italien , jae felfs van Eu- men een oudt kafteel,dienende tot huysveftingeropa. van de Patriarchen van Aquilée, hebbende tot Aen de felfde zij de,doch meerder zuydwaerts, gebuuren de ftadt van S. Daniël, gelegen op eenaen gene zijde van de Lifonzo, niet ver van Gra- bergh dicht by de TagHamento, zijnde onder-difque, hebben de Venetianen de fladt en for- danigh aen den Patriarch van Aquilée: en deMontefal\' tcrcfl^è van Uontefalcone, ofte Montfalcon, gele- ftadt van 5. Vit, gelegen op defè rivier , op degen op een hooge en ruwe bergh , hebbende be- welcke oock zijn gelegen de fteden van Spilemhergneden den bergh, dicht aen den oever des zees , en Tifana, Vorders niet ver van de TagHamentoeenige baden, genoemt met de fèlfde naem, fy fiet men de feer wonderlijke fortereffe van Ofopo,is feer beroemt wegen de goede wijnen die gelegen op een fcherpefteenrots, zij nde t\'eene- mael eom J



? I I III II F R L. mael onwinbaer foo van natuur als door konft Het landt van Friul geeft voor die van Vene-gemaeckt, hebbende een bron ofte put, groot tie, ylêr van allerhande lborte, foo wel gemaecktontrent drie duyfent tonnen waters. als ongemaeckt, quickfilver, roode verwe ofte Men fiet noch op de rivier van Leraon , ofte vermilioen , vitriol, en fmeer om kaer fen te ma-Limine , de haven Romatin , hedensdaeghs gé- ken. Het brengt mede voort allerhande foortennoemt Porto Gruaro, en by de Venetianen Porto van goede wijn , meel, en allerhande aerdt- enGruer j een ftadt van groote negotie, alwaer alle boom-vruchten. koopmankhappen, komende uyt Duytslant om De Venetianen hebben op de bolwercken van Sterchennaer Venetien te gaen , geembarqueert werden : Palme alleen tachtigh ftuc cen geichuts, en inals mede een mijl van daer op de felfde rivier \'t Arfenael des felve meerder als fes hondert, be-Conccrdia, een verdeftrueerde ftadt, zijnde voor halven noch een groote menighte van allerhan-defè in eftime , doch hedensdaeghs niet oft wey- de wapenen. Sy hebben \'d\'andere plaetfèn medenigh geacht, leggende maer vier mijlen van\'t van alle nootwendigheyt en wapenen wel voor-eylandt en ftadt de Cahorle, vervat onder het fien. Hertoghdom van Venetien, alhoewelfe is gele- In \'t geheele landt zijn ontrent 200000 zie- Zielen.gen dicht aen Friul. len, uyt dewelcke dat men foude konnen kie- Mivieren. De rivieren des landts zijn Limino, oft Lemon, fen ontrent 20000 foldaten. Het ordinaris garni- Soldaten,gelijckfè by fbmmige werdtgenoemt, doch by fben tót Palme beftaet ontrent in twaelf compa-Plinius Romatus j mede de Tajdmente , ofte Ta- gnien voetvolck , waer van alle avonden driegliamento , by Plinius en Ptolemeus genoemt compagnien de wacht hebben aen de poorten ,Jiliaventum , onderfcheyden in een groote en en een andere compagnie befet de plaets oftekleyne, waer van de laetfte werdt genoemt Ste/Za, marckt. De bolwercken hebben mede haer be-de Natijfe, ofte IS^atifon, volgens\'tfchrijven van fettinge nae advenant, en alle nachten vijf«.en-Ptoleméus, Mela en Strabo i Lifonzp eertijdts ge- Veertigh fentinellen op de muuren. De capelet--noemt Sen/ïm ^ d\'Jn/e, eertijdts J//a, neffens eenige ten, ofte lichte paerden van Dalmatien doenandere meer. mede alle nachten de ronde om de graften en De lucht defès landts is open en vry,doch ver- in \'t voorby-rijden van de poorten, worden haeranderlijck, als zijnde tuftchen deAlpes en de namen oj:)geroepen, en de lijfteder felve\'san-zee, en dieshalven de veranderlijckheyt der win- deren daeghs aen de Gouverneur

overgelevert,den feer onderworpen. Het heeft verfcheyde op dat hy fbude weten wie daer in fijn devoir ge-fèer ftercke loopende rivieren , en fchoone wa- mancqueert mochte hebben ofte niet. Sy heb-terftroomen , waer mede de landen werden be- ben mede noch ontrent ijo foldaten tot Mon- /fprengt en bevochtight3 jae fèlfs zijnder warme falcon, 150 tot Maran, en vijf en-twintigh totbaden, waer van de wateren waften , en vallen, Ofbppo, als van gelijcken in alle andere plaet-in voegen als de zee; dicht by Monfalcon. Het fèn, nae de noodt is vereyfchende , behalven delandt werdt verdeelt in heuvelen , en plat landt ^ inwoonders der fèlve. onder het welcke een goet deef t\'eenemael on- Nae dat dit landt geproeft hadde de domina- Gomme*vruchtbaer is^derhalven waft\'er weynigh koorn, tie, ofte heerfchappye van de Lombarden endoch door neerftighey t der inwoonders zijnder Francoyfen j en naderhant van de Berengers, die van demenighte van moerbefie-boomen , dienende haer fèyden Keyfers te wefen j gaf de Keyfer Ot-o-rooteliicks tot den handel der zijde , diefe in tho de III de ftadt van Üdine neffens alle hetgroote menighte maken : op de heuvelen waft landt, leggende tuffchen Livenze en Piave, aenmede feer goedé wijn, infonderhey t op de ber- de kercke van Aquilée, aen de welcke den Key-gen Buri en Badia, en op den bergh Rofaccio, fer Conradus mede gaf\'t geheele Hertoghdomop den bergh Enée, en van gelijcken op eenige van Friul, en\'t Marckgraeffchap van Iftrie,- inandere bergen meer. Het.brengt mede voort voegen dat defè kercke als doen hadde jaerlijcksallerhande vruchten van een goede en aengena- 100000 goutguldens inkomen. Doch daer naeme fmaeck. in\'t jaer 1420 hebben de Venetianen\'t felfde Uyt de bergen defes landts haeltmen mede beginnen te conquefteren onder den Hertoghyfer, loot, tin, koper, quickfilver , jae felfs gout Thomas Mocenigo, en naderhandt geheel inge-en filver, zijnde goet en fijn, als mede marmor- nomen neffens Iftria.Maer eyndelijckLouys Pa-fteen, wit, fwart, root, en gefprenckelt j criftal, duan,Patriarch van Aquilée, accorderende,doorneffens verfcheyde koftelijcke gefteenten. Men toeftemminge des Paus Calixte, met de Vene-vint \'er mede vele fchoone valleyen en weyden, tianen, vernoeghde hem met de heerfchappyetol van beeflen en vee als van gelijcke de bof- van Aquilée, S. Vit, en S. Daniël, latende de ge-fèhagien vol van allerhande wild gediert j en ri- heele reft aen de Venetianen ,• op conditie, datlevieren vol vaüvifèh, infonderheyt truytenofte hem fchuldigh bleven een jaerlijckfe rente van ducaten, diefe hem alle jaren

moeten op- De inwoonders zijn neerftigh , voortvarent, brengen. ^ , ^ 11..1 , . luyden van wetenfchap en verftandt. Die van Tegenwoordigh heeft deRepublijk tot Udine Magr/Ira^Udine zijn onder andere uytmuntende in weten- een Lieutenant, een Marefchal, en een Irelo- fchap, kloeckmoedigheyt, en beleeftheyt tegen rier ^ de eerfte en de laetfte blyven leltien maen-1 ^ 1 - ta:------_1__::__l___1_______ï« l-»P\'rli\'f»ninrrf» f»n flpanflere JI. svriehhen ? ;!: I li; \'hli ciatie. , I de vreemden. Die van Friul, als zijnde gelegen denin bedieninge, endeandere 32. Sy hebbenOP de fronrieren en uyterfte palen van Italien , tot Palme een Proveditor generael, een 1 refo-- ^ . ^ , ^ . Proveditor tot Cividal de triuli, een hebben een byfondere eygenfchap vanpronun- rier, een Podefta tot Monfalcon, en een ander tor Port If^/m ^ ^ Gruer, il \'1\' -III, Hoedanig-heyt deslucks. Wateren. Landen^granen en\'Spichten. ? !l il ii ijli i: i \' I Mynen. ï Inclinatie.



? IIX. F R I U L. Gruer, defè alle blyven fèftien maenden in be- de voorgenoemde. Aengaende de Proveditor dieninge. Sy hebben noch cenKafleleyn tot van Maran, eenige flellen hem onder\'t Dogado, Monfalcon, en een ander tot Chiufe. Defe bly- alhoewel hy rechtvcerdighlijck behoort onder ven twee-en-dertigh maenden in bedieninge, en defe Provincie,fijn Venetiaenfche Edellieden, gelijk oock mede m im Het Graeffchap R I II •i1 li 7 G O Namn. Et Graeffchap , oft Palatinaet van GoriK, GorK ? ©fte Gorcz, enGoerczin \'t Hooghduy ts, zijndeeen gedeelte van het landt vanFriul, is bepaelt met \'et felfde in\'t weflen, als van gelijcketi flrektfich mede in\'t zuyden aen\'t fèlfde Friul^en Iftria,hebbende in \'t ooften en noorden Carniole. De hooft-ftadt defes lants is GoriK, oft Gorcz,genoemt by d\'Italianen Goritia, en by Ptolemeusgehouden voor luJium Cornium, gelegen op deplaets van de oude ftadt van Norcia, op de rivierLifbnzo j op de welcke mede leydt de fèer geefti-meerde ftadt en fortereffe van Gradifca, ofte Gra-difch by de Hooghduytfchen. De andere voor-naemfte plaetfen zijn Ren^anOj^n Dorww,genoemtby de Hooghduytfchen Dorumbergh , ofte byfommige Dornbergh,zijnde beyde gelegen dichtaen de rivier van Vipao, genoemt by de Hoogh-duytfchen Wipach. Aen de oorfprong der felverivier leydt mede Vipao, van de welcke fy haernaem voert 5 oock fiet men S.An^olo, genoemtby de Itahanen S. Archangelo, en Comen, Dit landt is fchoon en vruchtbaer, geeft feerbmhejt. goede en treffelijcke wijnen, hebbende fchoonevaleyen, van de welcke de voornaemfte is Vipao. Crmfen Steden* ï ; li Vrucht- De inwoonders fpreken Sclavons en gebro-ken Italiaens, ja flimmer als die van Friul. Maerde Edellieden en koopUeden gebruycken medede Hooghduytfche Sprake : en niet tegenftaendedit landt behoort onder Friul, fbo wordt hetnochtans geacht by de onderdanen van deAertzhertogen voor een gedeelte van Carniole,alwaer dt refblutien, genomen in de vergaderin-ge, oft landtdagen, befchreven moeten werdenin \'t Hooghduyts. Aengaende de manier vandoen , fy beminnen meerder de Itahaenfche alsHooghduytfche manieren, niet tegenftaende fygenoegh behouden van de Duy tfche gebreken,infonderheyt de juffers en rijcke vrouwen, diehaer op de Venetiaenfche manier kleeden. Sy gebruycken de Italiaenfche en Duy tfchemunten, tellende by livres ofte guldens, even ge-lijck de Venetianen. Haer voornaemfte verfeke-ringe beftaet in de Sterckte van Gradifque, zijn-de ker wel gefortificeert. De inwoonders zijn onderdanig aen de Aertz-hertogen van

Ooftenrijck, zijnde van haer ge-odroyeert met groote privilegien, en met geeneextraordinare impoften befwaert: zy zijnalte-famen Roomfch Catholijck. 1- i\'i: ii I i li i i!l



? .113 A. S S T RIA , voor defen ten tijden van luftînus îierbouvi^t, wierd tot fijnergenoemt lapidià, heeft eere génoemt luftinopoHs. De Hooghduytfchenfijn laetfte naemgekre- noemenfé Gafers, en de Sclavoniers Copra. Leytgen van de Colchiers, op een klip, gelegen van \'t vafte landt des berghswelcke, gefonden zijn^ Canzan 700 Ichreden, en van den bergh S. Pie-de door den Koning ter 520 , gehechtaen\'t vafte landt door brug-^etas, vader van Me-^ gen die men Hchtelijck kan oplichten. Begrijptdea, om hem wederom in fijn ommegang anderhalf mijl, en 10000 zie-te brengen fijn doch- len, gelegen een mijl van de riviere Rifano, metter die de Argonauten twintigh meulens, welcke rivier een van de befteweghgcvoert hadden , zijn aengekomen door waters is, die men vindt om te drincken, ko-de zee Euxinus in de mondt van de Donau ofte mende twee mijlen ver, eerftelijck door een ka-Ifter ; defe riviere langs varende, quamen in de nael ofte goot van fteen , tot in de zee, daer naeSaw, daer na vermoeyt zijnde door een lbo lang- noch een groote langte onder de zee door hou-duurige reyfe, haer fiende buyten hope van te te goten. Sy heeft onder haer jurifdiétie twee-vinden het gene fy fochten, ofte vreefênde de en-veertigh dorpen, onder de welcke twaelf metgramfchap des Konings, hebben haer vertroc-^ kafteelen weerbaer zijn, doch niet tegens \'t ge^ken in defè Provincie, en zijn genoemt geweeft weidt van \'t gefchut. Daer zijn mede twee gaft-Iftren, nae de naem des riviers, in de welcke fy huyfen,een mans-en een vrouwen-gafthuys,me6waren ingekomen, na datfe de zee hadden ver- vijf kloofters van monicken , en twee van vrou-laten : fy wordt tegenwoordigh door dltaHanen wen, dertien kercken, behalven die van de kloo-Iftria genoemt, en by de Hooghduytfchen J^i^ fters, onder de welcke de voornaemfte is Mariaftcrreic^ / dat is te fèggen, \'t Rijck van Iftria. Maggior, met een fchoon ,cn treffelijck kloofter yDit landt behoorende aen Italien , aen welcke twee mijlen ver tegens over de ftadt j die haerzijde het fich eyndight, is gelegen tuffchen de vrywillighlijck begaf onder de Venetianen inGolf van Triefte en van Qriarner , hebbende \'t jaer 1278, den j Februarii,gevende aen de Re-voor fijn limiten in \'t noorden Friul en de Alpes publijck alle haer inkomfte j mits conditie datfeCarftien, welcke fcheyden Italien van Carniole ,• foude betalen haer officieren, marckten bevryeriin \'t weft de Middellandtfche zee met de Golf van alle onkoften, en hare muuren repareren ofcvan Triefte, en een deel van Friul, gelegen by onderhouden. Montfalcon 3 in \'t zuyden van de

felve Middel- Citta NuoDa, een ftadt gebouWt na de verwoe- ^^^^iandtfche zee ; en in\'t ooften by de Golf van ftinge van Demonia, gelegen vier mijlen van deQuarner, en Liburnia. Het begon eertijdts, na fèlve, en een half mijl van de riviere Quieto, op\'t fchrijven van eenige, van de rivier Formion , de oever van de zee, doch weynigh volckrijcken eyndighde in die van Arfia, ofte van Pole, wegen fijn quade luchts gaf fich onder de Ve-maer tegenwoordigh begint het van gelijcken netianen den November, 1270. Heeft voorals ten tijden van Strabo, van de Timaw, tegens haer Patronen S. Pelagius, en S. Maximus, enS. SuanedeDuino,eneyndightaenS.Vitop(;le onder haer reffort de plaetfen van Torre enFlum, ofte beginfel van Croacia. De langte is Verteneggio , met drie groote boffchen, ge-120 mijlen, de breete 40, en de omvang meer- noemt hojco Cavalier, hofco Perer, en hojco di Monte.der dan 200 mijlen, en leydt van Venetieri hon- De ftadt van Parenfo, genoemt van Plinius Tarenß*dert mijlen. Parentium, leydt fèven mijlen Van Citta Nuoya, en De Aertzhertogen van Ooftenrijck befitten is gebouwt op een eylandt dat de zee bykansalleen de fteden van Tr/^/?^, Pedena, met de plaet- rontom omçingelt , hebbende eenige kleynefen\\anS,ZuanedeDuino,Coßiaco,LupoglaiPoenPi- eylandekens, gelijck als onder andere het ey-ßno. De Venetianen befitten dereft,namentlijck landeken van Sint Nicolaes met een monickende fteden van Capod\'Iftria, Citta Nuo-pa,Parenfo,Puo^ kloofter, en een ronden toorn , feer oudt, die-Ja, en de fteden van Muggia, I/o/a, Piran, Uumago, nende tot een baken voor de haven, waer menOrfera.Ro-vigno, Fafana.Dignano^VaUe, Aibona,Vïanona, \'s winterdaeghs veel,gelijck tot Kovigno, eenigeS.Laurens, S. Vincent, Twee Kafteelen, Barhana, Monta- zeevarende lieden haelt, genoemt Peoti, dat is tena, Piemonte, Vifina, Portole, Grifignana, Buie, Momia- feggen Piloten, om de fchepen te voeren naerm, met het Marckgraeffchap de Pietra Peloja, en Venetien. Men fiet in die ftadt eemge fchooriePinguente, en meer dan 240 dorpen. \' hooge gebouwen, als daer is den Dom. Mede De hooftftadt van dit landt is dat buyten ( gelijck te Pole ) veel oude begraftenif- is te feggen\'t hooft van Iftria, genoemt by ee- fen, wordt weynigh bewoont van wegen öe qua-ni\'re op fijn Venetiaens too, ofte C^o d\'Jftria. de lucht. Heeft onder haer reflort de plaetfenDe Ouden hebbenfe genoemt .^gida op fijn vanMaggio ,Frata, Abrigo ,Fofcolm,enyil!aNtioya-,Griecx, dat is te feggen , geyten plaets, om dat en gaf fich onder de Venetianen iti t jaer izó/,het eylandt, dat

haer dient tot een goede gele- den 15 lulii. genheydt, bequaem is om geyten te voeden. De ftadt van de Ouden genoemt CotóMaer zijnde verwoeft geweeft, en naderhandè Pola, en Pictas htia, gebouwt, nae het feggen van Italien. Y y de ? Nam* Tden. Grootte, ßfede». ^tpo d\'I\'firM,
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? \'i; 114 I S T R ï A. de Ouden, van de Colchiers, met Cap d\'Iftria, aen de zee eenige foutpannen, eh in\'t middenoft Egida, is gelegen dicht by de zee, loo mijlen verfcheyden fteenrotfen j en is niet ver vanPortvan Triefte : haer treffelijckfte gebouwen zijn de Leme. de j(chouwplaets,het paleys genoemt il Zarro, het Royigno, gelegen tien mijlen van Orfera,is ge-kafteel, de haven , en de poort Rata oft Indorata > bouwt op een eylandt, gehecht met een bruggedat is , de vergulde poort. In de fchouwplaets is aen\'t vafte landt. De Latijnen noemen het ilm-\'t Amphitheatrum , in \'t ront met de trappen en pinum, van wegen een oude ftadt alfoo genaemt,fit-plaetfen van uytgehouwen fteenen en vele waer van de overblijffelen noch te ften zijn viervenfters en deuren. Het paleys is feer hoogh van mijlen van daer. Sy is wel bewoont wegens demarmorfteen , doch vervallen, wordt genaemt feer gefonde lucht en fchoone fteenen , diemenZ^rro, en het paleys van Roe/^ïïöf. Het kafteel ge- daer haelt tot de gebouwen van Venetien. Sylegen boven de ftadt is t\'eenemael vervallen, en onderwierp haer de Venetianen in \'t jaer 13 30.gebiedt de felve : de haven is van een mercke- Villa Nuoya is onder haer reffort 3 en van daer tot >hjcke grootte tuffchen twee bergen.Wat belangt Pola zijn veel kleyne eylandekens en havenen ,de poort Rata, ofte vergulde poort^is alfbo voör onder de welcke Fafana wordt gerekent voor dedefèn genoemt,om datfè verguit is,en op de Co- voornaemfte. rinthife wijfe gemaeckt,heeft een kleyn toorent- Dignan, gelegen feven mijlen van de ftadtPole,jen boven op. Defe ftadt heeft fich de Venetia- en twee mijlen van de zee , heeft een fèer goedenen in \'t jaer 1167 onderworpen, volgens het lucht, en is wel bewoont, maer niet omringt metexempel van Parenfo, en hadt voor defen onder muuren , wordt mede onder de fteden gerekent,haer 72 dorpen,maer de quade lucht is oorfaeck van wegen haer fchoone ftraten en huyfèn , diedatfè alle zijn vervallen, behalven 16 die overge- haer een landt-ftadt doen gelijcken. Heeft maerbleven zijn met het kafteel van Momaran, dat be- alleen onder ftch de plaets van Filipan , en wierdwaert is door een Gouverneur oft Capiteyn van de Venetianen onderdanigh in \'t j aer 1331. Al-Pole. ^ow^j gelegen van Dignan veertien mijlen, tuf- Wat belangt de andere fteden, oft treffelijcke fchen Arfe en de Golf de Quarner, in een fèerplaetfen, behoorende onder de Venetianen, die gefonde lucht, wierd gefterckt nae \'t jaer 1599de naem niet en voeren van fteden , als Muggia, tegens de Ufcokes, en onderwierp fich de Vene-dicht by

den oever van de zee , gelegen vijf mij- tianen in \'t jaer 1410. len van 1 riefte, en van Capo d\'Iftria twaelf te Fianona refbrteert onder Albone , wierd in eenwater, en vier te landt, heeft in \'t inkomen van felve tijdt met haer verfterckt, nae dat de Ufco-fïjn haven twee toorens en een kafteel boven de kes het meenden in te nemen j leydt vier mijlenftadt, van waer men teecken doet aen die van vanAlbona, en een mijl van de Golf van Quar-om laegh, van alle de aenkomende barquen en ner,op een bergh vol rotfè^, hebbende in\'t han- fchuyten die daer in willen. Daer is noch een gen een fonteyn aenmerckens-waerdigh,die daer\' M-uggia Vecchia, dat is, oude , voor defe genoemt fijn oorfprong heeft, de welcke in \'t nederdalenMontkola , gelegen twee mijlen van het nieuwe doet malen 22 meulens, deen na de ander, totMuggia, dat ftch vrywilligh begaf onder de Ve- de laetfte toe. \' netianen in \'t jaer 1420. Valle, gelegen fèven mijlen van dezee,en veer- ïfoky dat is te feggen eylandt , by oudts ge- tien van de ftadt Pole, in een goede lucht, om-noemt Ualieto, leydt op een kleyn eylandeken , pingelt met ftercke muuren,gebiet over de plaet-gehecht met een brugge aen \'t vafte landt, vier fèn Montalbo, en S.Pieter, begaf fich onder hetmijlen van Cap-d\'Iftria, hebbende een feer goede gebiedt der Venetianen, met de fteden Pole enlucht, en onder haer reffort de plaets genoemt Dignan, in\'t jaer i33ï\' La Corte. De ftadt Dui Caftelli, gelegen feven mijlen van Firariy een goede ftadt, bevolcktmet ontrent Valle, is omringt met goede muuren, heeft on-5000 zielen, heefteen foete goede lucht, en der haer de plaetfèn van Barato en Canfanaro.fchoone havenen, vol van fchepen en galeyen, S. Vincen^o, toebehoorende de Grimani, gele-in de welcke een groote vloot lichtelijck kan ha- gen vijf mijlen van Dui Caftelli, in een vlack landt,venen, leydt dicht aen de rivier Dragogne , heb- is feer aengenaem wegens hare fchoone ftraten ,bende onder haer reftort de plaets van Caftello Ve- onder de welcke reforteren de plaetfen van Radi-^ fiere f quam onder\'t gebiedt van de Venetianen gofa enin\'tjaer 1583. De plaets van Salmi, befaemt B^rl»^»^, toebehoorende dcLoredani,gelegendoor de nederlaegh van Otho, foon van de Key- vier mijlen van S. Vincenze, heeft onder haerfer Frederick Barbaroffa, verwonnen van de Ve- Caftello Nuoipo en Pontera. netianen, vechtende voor de Paus Alexander S. Laurens, gelegen vijf mijlen van D^^zC^J^ê///,de 111, is gelegen vijf mijlen van defe ftadt. begaf fich vrywilligh onder de Venetianen in \'tBumago, tien mijlen van Piran, maer weynigh jaer

1271^ is een goede ftadt,en heeft onder haerbewoont wegen haer quade lucht, is aenmerc- de plaetfen van S. Lucas, genoemt Villa Nuoya,kelijck ten aenfien van haer haven, en fchoone SMichelde Leme,Mompaderno, en het bofch Bidorne.landsdouwen; heeft onder haer de plaetfen van Montona, gelegen acht mijlen van S. Laurens,Matarada, S. Zuane della Corneda, en Sipar, met ver- is een ftadt fèer wel bevolckt, gefticht op eenfcheyde boffchen, begaf ftch onder de Venetia- hoogen bergh, in een goede lucht. Heeft haernenin\'tjaer felven voor defen geregeert,betalende maer vijf- Orfera, dicht aen de zee, gelegen vijf mijlen en-dertigh mareisen aen den Patriarch vanA-van Parenzo, ftaet op een heuveitjen,heeft dicht quilée, en begaf fich daer na in \'t jaer 1176 aen de :: i Andtnfieden en?plaetfin» .1\' I



? I s T R ï A. cie Venetianen, hebbende onder haer jurisdidie nu ter tijdt\'t kafteel is, commanderende overveertien dorpen, met het bofch van Valle, lang de ftadt, die fich ftreckt tot aen de zee. Menvijftien mijlen,door\'t welcke de rivier van Quie- heeftfè genoemt met een ouder naem Montmo^to loopt. lian; hare haven is feer goet, en \'t kafteel fterck,; Pomla, een fchoone ftadt,omringt met goede doch dicht onder \'t geberghte, van waer \'t lich\'muuren, leyt vier mijlen van Montona. Piemonty telijckbefchotenkan worden. De ftadt van P^-hebbende voor defen muuren met een kafteel, is dena, gelegen acht mijlen van Cofliack, is kleyn,in een fèlve tijdt met defè ftadt gedemanteleert, doch fèer oud,fbo dat men gelooft,dat fy de eer-onder welcke anders niet en refbrteert als de fte is geweeft , die daer ontrent een Biffchopplaets van Caflagna, gehad heeft. Cojliac leydt dicht aen \'t Lac, heefc Vifina, toebehoorende de Grimani, leydt vier ftjn naem van den oorfprong des riviers Arfa.mijlen van Piemont, in een goede lucht, dicht Lupogla^o leyt vijf mijlen van Pinguente en Pifino,aen de zee, en Quieto: heeft onder fich de plaet- is een contreye, in \'t midden van Iftria, fèer ge-fèn van Duragnofcello, en Cerclada, Grifignana, met eftimeert, als gevende alle jaers aen de Aertz-de plaets van Villa Nuova, en het bofch S, Terpe, hertogen 17000 florinen. Buye, een ftadt omringt met muuren , en wel Dit landt heeft in \'t noorden de geberghtenbevolckt, leydt vier mijlen van Grifignana, on- van Karfi, genoemt by de Italianen C^r/o, welckeder welcke refbrteert Triban, Carjet, en het bofch fcheyden Italien van Carniole, genoemt van dede Ferne. Italianen Cragna. Karft, gelegen in \'t oude Ia- Momiano, leydt vier mijlen van Buye, op een pidia, begint by S. lan de Duino dicht aen defteenrots, die \'t fèlfde verflerckt, en heeft onder riviere Timave, vergroot fich doorgaens in eenhaer jurisdidie Berda, wierde verkoft van de grooten en breeden bergh vol van fteenrotfèn,Rauricars aen die van Rota. Pinguente, gelegen genoemt by de Italianen LaPena, ftreckende toeop een bergh, hebbende rontom een fèer fchoo- aCn den bergh Caldera, anderfins genoemt by de-ne vlackte^ gebiedt over dertien dorpenen fèven Croaten Vcrda , en by de luyden van\'t landtkafteelen j d\'oorfprong van de rivier Quieto die breyd fich uyt tot aen de Golf komt uyt \'et geberghte van defè ftadt; de Gou- de Quarner, hebbende boven op vele fchoonevcrneur van Pinguente woonde voor defèn bin- fonteynen, bequaem voor de meulens, meden«n RaJpOy doch, nae de

verwoeftinge van defè ettelijcke groote hooge boomen, en een me-plaets, begaf fich wederom tot Pinguente. nighte van kruyden. Eenige maken onderfcheyt Pietra Pejola, een plaets voerende den tytel eens tuffchen de fchey dinge van de geberghten Karft,Marckgraeffchaps, leydt op een fteenrots, vijf feggende twee groote bergen te wefen, dicht bymijlen van Pinguente: dient by defe plaets is de Alpes, d\'eenetuffchen\'t noorden ennoord-Sdregna gelegen, alwaer men feydt dat S. lerony- ooften, genaemt Monte Caldera , op de Golf vanmus fbude geboren zijn, aengefien dat aldaer Triefte , d\'ander tuffchen \'t noord-weften enin de groote kerck een fèer oudt graf gevonden \'t weften, genoemt Monte Maggiore, ftreckende totwerdt, zijnde, fbo men feydt, \'t graf van de vader aen de Golf van Quarner. van S. leronymus. Maer andere daer en tegens De rivieren van dit landt zijn TimaVo, de For- Riviem*fèggen, dat in defè plaets geen teecken van oud- mion, ofte Rifano, de Dragogna, G^uieto, lArfa, en deheyt kan bewefèn worden j en dat het rechte Leme. Timavo wierde genoemt van de Ouden Ti-Srridon, heden genoemt Sdrigna, gelegen is op de mavus, en hedensdaeghs van dc Italianen TimaVff,grenfen van Dalmatien. Niger feydt dat fy anderfins Lariecha genoemt Aengaende de plaetfèn van de Aertzhertogen wort ,• fy is de bepalinge van Friul, en een begin-van Ooftenrijck, S. Zuane ofte 5. lean de Duino, fel van Iftria, dichte by S.Ian de Duino; \'t is eendicht aen de frontieren van Friul en Monfalcon kleyne rivier, daer de Ouden geen gewagh vanvan de Venetianen, behoort aen de Graven van en maken, loopt dicht voorby\'t kafteel Cacitila Tour, doch releverende altijdt van de Aertz- van Carniole,en, komende onder de aerde deur,hertogen van Ooftenrijck : defè hebben niet berftt\'feffens uyt een hol, aen de voet van denverre van daer een kafteel gebouwt op een fteen- bergh Sint lan de Duino, in negen verfcheyderots, dat fijn uytficht heeft op de zee, \'t welck fy plaetfèn, makende alfoo een rivier die men be-doorgaens met fterck guarnifoen befètten. De varen kan. fèer vermaerde riviere Timavo loopt voorby de De Formion, tegenwoordigh genoemt Rifano,voet van den bergh Sint lean, in \'t hangen van voor defen, volgens PHnius, het eynde van Ita-de felve: niet verre van \'t kafteel van de Graven lien, heeft fijn beginfèl een weynigh boven hetvan La Tour , fiet men een bergh gedeelt in dorp Lonche, en loopende een mijl van Cap dedryen, wel tegen de Son gelegen, die genoemt Iftria, eyndight fich daer nae in

de zee. DeDr^-werden Grignan, Sainüe Croix, en Borfeco, alwaer gogne is veel eer een wild watet als rivier, en wortdie feer fchoone,en by alledeHeereri van Duyts- alfoo genoemt, om datfe veelmaels flimmer enlandt, oock by d\'ouden geprefen wijn waft, diefe quader is als een draeck, begint in de junsdidienoemen Vin Paan , door wekker gebruyck Livia van Iftria^ en eyndight in de wateren van Piran.Augufta fèydt twee^en^tachtigh jaren geleeft te §Beto, van de Ouden Jfire genoemt, en Nau^hebben. port, en van anderen Lahato, alhoewelfè niet en is De ftadt van Triefle, voor defen genoemt Ter- de rechte rivier van ]SJauport,daer de Ouden men.,geftum , heeft veel teeckenen van haer oudheyt, tie van maken,dewelcke is deLaybach,Lahato,oftehet oude Triefte heeft wel eertijdts gelegen op Lubiana in Carniole, heeft fijn begmfelin de ge-den berg genoemt in\'t Hooghduyts daer bergten boven Pinguente,en eyndight in de zee. Tlaetfènenderd\'Aertz.\'hmog£M, Italien. % ^ l\'Arfa^ /



? Éïütfii^K ï S T R ï Ä. FArfa, eertijdts genoemt Arfia, het eynd van dere plaetfen : mede waft\'er goet koorn , maerItalien,komtuyt\'etlacvanCoftiaco,envermengt niet in ftilcken menighte als wijn-en boom-iich met de zee een weynigh boven Albone ; Vruchten. Lerne een kanael oft rivier, beginnende in de\' Dit landt geeft oock goede marmerfteen by Steen,geberghten tuffchen Quieto en 1\'Arfa, eyndight Rovigno,en daer omtrent,feer geacht in ïtalien,in de zee, twee mijlen van Orfèr door een breete en aldaer genoemt Pietralftrienne^van gelijckenvan twee mijlen, en een langte van acht mijlen, doet het eylandt Breoni, die wel lbo fchoon is,zijnde feer diep en fout tot aen Hofleria toe. doch niet foo hart als die van Rovigno. Langs Iftria zijn de Bayen oft Golfen vanTrie- Heeft mede overvloet van hout en boomen , Hopit;infte,van Largon,en Quarnero.De Golf van Trie- bequaem tot bouwinge van fchepen. Het voedfte heeft zijn naem van een van de voornaemfte en brengt voort menighte van wilde verekens ,fteden daer omtrent, leggende als recht tegen en andere beeften; alfoo \'t vol is van fchoonehaer over in\'t noorden, en in\'t weften van dit wey-landen, dienende tot voedtfel van veler-half-eylandt. Die van Largon is dicht en recht leye fborten van beeften. De zee geeft medetegens over Piran j en de Golf van Quarnero , menighte van vifch, van gelijcken de Golfen engenoemtbj\'i^linius Sinus Flanatkus, enby Mela, rivieren, voornamentiijck de rivier van RifanPolaticus, begint aen de fpitfe van Compare, en brengt menighte van goede truyten voort,eyndight in de mondt van d\'Arfe, zijnde fefligh Sommige befchrij ven d\'inwoonders te zijn vanmijlen lang en breedt, te rekenen van de eylan- een fwack en ongelont hchaem , en van kleyneden vanNia en Sanfego dertigh oft veertigh mij- couragie. Doch , wat het laetfte aengaet, vele Genegent-Eylanden, len. Daer zijn veel eylanden rontom Iftria, >de brave mannen, door haer goede dienften, diewelcke zijn als gehecht ofte vereenight met de fy aen de Republijck en Princen gedaen hebben,felve Provincie, makende t\'famen een lichaem, gelijck als Manfol van yder op fijn plaetfe ver-\'t welck behoort onder \'t gebiedt van de Vene- haelt, getuygen het tegendeel. Wat belangt detianen. Behalven verfcheyde rotfen en eylande- geleertheydt, daer zijn mede geleerde luyden,kens,niet waerdigh zijnde om befchreven te wer- groot van begrijp en wetenfchap, gelijck menden, foo fiet men langs d\'oever, dicht byOrfera, fien kan

by de regifteren , gemaeckt in yderde kleyne eylandekens van Converfera, Figa- plaets, die\'t felve getuygen j fy zijn mede fèerrola: en mede by Rovigno , gelegen op een ey- beleeft en vriendelij ck. Die van Iftria fprekenlandt, het eylandeken van S. Catharina,S. André geerne Sclavoens en Italiaens, als hebbende ken-en S. lan in Pelago , met twee andere, genoemt niffe van bey die talen, infbnderheyt die daerSelleor 5 mede recht tegens over Pole, doch drie langs de zee-plaetfèn woonen; doch gebruyc*mijlen van daer, het eylant Breoni,lang vij f mij- ken meeft het Italiaens. len, en vier breet. Met noch twee kleyne eylan- Daer gefchiet tot Muggia op den Vaftenavontdekens van S. leronymus, gelegen tuffchen de een dans, die fy noemen, Le balde la verdure yOp&quot;\'fpitfèn van de haven van Pole, en het eylandt van defe manier. De mannen en vrouwen hebbenBreon, hebbende een kloofter en een kerck, toe- groene kranffen op haer hooft, een verguldengeeygent aen de felve S. leronymo: noch foo boogh in haer handen, gemaeckt van tacken enSet men in de haven van Pole de eylanden van oranje-appelen makende een troep ofte fchaer,S. leronymus, S. Petrus en S. Andrea, delle Fra- een yder in \'t befbnder, te weten, eerft de man-fche, S. Catharina, en S. Florian en vier mijlen nen, cn daer na de vrouwen,- dat gefchiet zijnde,van Pole het eylandt S.Maria gratiofa^niet verre beginnen defe twee fcharen fich onder de bogenvan daer noch vier andere , genoemt Promo- te vermengen, in voegen dat yder man fich be-tore , en twee in de Golf van (^erney, genoemt vindt tuffchen twee vrouwen, hebbende in elckeMerlette. handt een boogh 3 van gelijcken doen daer na de De lucht van defe Provincie is niet fèer gefont vrouwen, fbo dat een vrouw haer mede voeghtin verfcheyde plaetfen, infbnderheyt langs de tuffchen twee mannen, hebbende oock in elckezeekuft van Humago tot aen Pole,en is oorfaeck, handt een boogh 3 hier na fiet men haer met dedat vele plaetfen weynigh zijn bewoont 3 als me- boogen onder den anderen foo geftrickt en ver-de de quade winden uyt de zee, diefè noemen mengt, dat het als onmogelijck fchijnt, datfeOftro , Sirocco , en Garbino, dat is te fèggen, wederom fbnder disordre van den anderen fbu-zuyd, zuydweft, en zuydooft , geven ofte ver- den konnen geraken ofte gefcheyden werden:.oorfaken een groote ontreyninge,felfs heel diep maer fy dan, te famen alfbo vermengt, haer dansin\'t landt. vervolgende onder de

bogen, weten haer fbo Daer zijn veel goede wateren in verfcheyde aerdigh te ontbinden , datfè fich bevinden inplaetfèn, onder andere dicht by Sdregne is\'er twee troepen, een yder in\'t befbnder, als vaneen dat altijdt koockt en ftedent heet is, partici- te voren. Daer gefchiet fomtijdts een gelijckeperende veel van \'t folfer, geneeft, tot verwon- dans in Daufiné, in de maent van May, voorna-dering toe , allerhande fchurftheyt en dierge- melijck in de plaets Moras , met halve kranfenlijcke fieckten j de inwoonders van dit landt ma- van rofen-bladeren, en andere ^ierlijcke vlech-ken oock veel fbut van \'t zee-water. tinge van groenigheyt. Doch alfoo er tegen- Het lant van defè Provincie is redelijk vrucht- woordigh weynigh zijn,die defè maniere bekentbaer, geeft menighte van goede wijn , infonder- is, en door de oorloghfe beroerten , en meer an-heyt wijn mufcaet, veel oly van olyven , feer dere oorfaken, is defèn dans en blijdfchap te nietgoede meloenen, en verfcheyde andere vruch- gekomen, diefe den bogen-dans genoemt heb-ten meer, die men brengt naer Venetien en an- ben. ^ De tte» danS Lucht, Wateren. P^iMchten*



? I S T R ï A. XI7 R\'jckd&m. De Republijck van Venetien treckt Van dit Het grootfte deel van deie Provincie behoort ^^gemm-lant alle jaren aen tol van verfcheyde koopman- aen de Venetianen , en het refterende aen hetfchappe\'n vier-en-twintigh duyfènt ducaten, te huys van Ooftenrijck. Is voor defen een Marck-weten,van\'t vee,van boom-oly,wijn^hout,fteen, graeffchap geweeft, \'t welck gegeven wierde vanvifch, oly ven, vruchten, en meer andere dingen; den Keyfer Henricus aen Gothopoldus, met hetbehalven datfè noch yder jaer aen de Republijck Hertoghdom van Friuli; maer de Venetianen ,geeft hondert en vijftigh duyfènt ftares, ofte makende fich allengskens meefter, befitten hetmaten fout. grootfte deel. Sy hebben tot Cap d\'Iftria eeq Men houdt dat de inwoonders van dit landt Podefta, ofte Capiteyn met twee Raedtsheeren,, otdinaris arm zijn, wegen de nabuurfchap van hebbende volkomen macht van te oordeelen,Venetien, die, mits haer groote menighte van foo wel in criminele als burgerlijcke faken, re-inwoonders,de Vruchten van alle de omleggende formerende de fententien, gegeven by de Rech-plaetfèn daer omtrent van nooden heeft/t welck ters van Iftria, en de eylanden van Cherfb , enniet en gefchiet fbnder een groot profijt van de Offero. Sy hebben mede tot Muggia, Piran,hoofden oft overften van den felven handel. Umago , Cita Nuova , Grifignana, Dignan,Men brengt van defè plaets tot Venetien me- Valle, Parenzo, Ro vigno, Montone, Buye,Por-inighte van kaes , gefouten verckens-vleefch, tole, S. Laurens, en Albone, Podeftas ofte Over-wijn,oly,talck,en kaerfen, offe-huy den, gefouten ften, een Capiteyn tot Rafpo,een Graef tot Pole,vifch, lammeren en geyten,en vruchten in groo- en geheel Iftria door een Proveditor; en alle defète overvloet: oock mede, doch voornamentlijck zijn Venetiaenfche Edellieden,van Triefte, veel yfèr, gewerckt op verfcheyde De Gouverneur van Pole, Voerende den tytelmanieren. van een Graef, doet recht met vier Edellieden Sterchte. Men macckt ftact dat gchccl Iftria,fbrterende van de ftadt, hebbende den tytel van Raedts-onder de Venetianen, niet meer fbude hebben heeren,en gekoren door den Raedt van de ftadt.als 64000 zielen, onder de welcke men rekent Doch vier foorten van criminele faken blyvenjooo fbldaten te wefèn. Dat dit landt fbo wey- gerefèrveert voor den Graef alleen te weten,nigh bewoont wordt, is oorfaeck van haer on- vrouwen-fchending,

brantftichting,doodtflagh,fterckte; en niet tegenftaende, dat de Venetia- plunderinge ofte roovinge. Tot Valle zijn tweenen de gene, dié de ongefontfle plaetfen willen Rechters, oordeelende, neffens de Podefta, vanbewoonen , als daer is onder andere Pole, begif- alle burgerlijcke faken, te weten, door plurali-tigen met groote vryigheden, blijft het noch- teyt Van ftemmen. Wat belangt Dui Caftelli, detans qualijck bevolckt.Wat belangt Cap d\'Iftria, Podefta en de Capiteyn van Cap dlflria fendt \'erheeft met haer omleggende landt loooó zielen, alle jaren een Edelman uyt den Raedt van deMaer \'t gene haer daer-cn-tegens verfterckt, ftadt, met tytel van Podefta, om te oordeelenis \'t inkomen van haer plaetfèn; en niet tegen- foo wel de criminele als burgerlijcke faken, metftaende , dat\'t fèlfde door verfcheyden wegen een gelijcke macht als de andere Heeren vankan gefchicden, fbo is nochtans de paffagie fbo Iftria. De jurisdidie van S. Vincent heeft geennaeuw en onbequaem, infonderheyt aen de zijde appel, als mede die van Barbana , fbo wel in \'tvan de vreemdelingen, dat fiilcks niet en foude civil, als in \'t crimineel. konnen gefchicden te landt met een leger, \'t en Wat belangt de ftadt van Triefte, alhoewelfèzy door verfcheyde nieuwe wegen,diefe dan fbu- den Aertzhertogh van Ooftenrijck voor haerden moeten maken: foo datfe niet anders als te Heer erkent, foo heeftfe nochtans de regeeringewater voor de vyant te vreefen hebben, en aen aen haer felven.de zijde van Friul, Hei;
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? 119 Het Prinsfchap T R E N T O. Et Prinsdom Trento maeckt, dat men daer met wagens liclitclijck en jaelt in \'t ooften aen rafch op kan loopen. De inwoonders zijn ge-let gebiedt van Bellu- dienftigh en beleeft tegen de uy tlanders, en lich-no, Fdtre, en Vicenfa; telijck te bevredigen als fy gram zijn. Behalvenin \'t zuyden aen \'t Her- de gemeene, hebben fy oock haer landts-rech-toghdom Verona in ten, welcke den Biftchop, als Prince van \'t landt,\'t noorden aen Tyrol, beveftight. Daer zijn vier poorten, te weten vanen een deel van Duyts- S. Martin, S. Laurens, \'t heyligh Kruys, en delandten in \'t weften Aquiliaeniche: oock vier Parochi-kercken, vanaen \'t gebiedt van Bre- S. Vigilius, S. Pieter, S. Maria Major, en vanfcia. Die in \'t noorden woonen noemen \'t de S. Maria Magdalena. Binnen de ftadt zijn tweepoorte Van Italien. kloofters, een van mannen van S. Auguftinus or- Het heeft defen naem van de ftadt Tridentum, den, S.Marcüs kloofter genaemt, na de patroondie fbo genoemt is na Tridem, dat is, een gaffel van de kercke: en een van vrouwen, geheetenmet drie tanden: daerom noemt Plinius de in- \'t kloofter van de H.Drievuldigheyt. In de voor-Woonders Tridemini: de Italianen noemen het ftadt zijnder vijf, te weten, van dcKruysbroe-Trento. Sommige meenen, dat het fbo gehee- ders, Dominicanen oft Predick-heeren, \'t kloö-ten is van Neptunus gaffel, die daer eertijdts ge- fter van S. Bernardinus geheeten, van de ClarifZ.viert wierde j oft van de drie rivieren Ferfina, fen, en \'t kloofter van S. Michiel genoemt. DenSaleto, en Perfio, die ontrent de ftadt in den H. Hermagoras heeft hier \'t Chriften gelooveAthefisloopt,nuAdigegenoemt/oftvandedrie geplant, en daer lovinus tot eerften Biffchopfpitfen, die als drie tanden hoogh over de ftadt geftelt,nawelcken veleanderegeweeftzijn:on-hangen. der welcke de voornaemfte geweeft is de H. Vi- Sy leght tuffchen hooge bergen, op de uy ter- giliusmartelaer, door fijn lijden feer vermaert,\'^\'^^nncme, fte grenfèn van Italicn tiacr Duytslandt,en wordc in wiens gedachteniffe de hooft-kerck gewijdtin \'t weften met de Adige, en in \'t ooften met de is , en jaerlijcks een feeftdagh gehouden wordtdrie voorgenoemde rivieren befpoelt.\' De ftadt den 16 lunii. En hoewel de goederen van defèis kleyn, maer rijck en vermaert, ^met fteenen kercke door de veranderinge des tijdts groote-muuren bewalt. Daer zijn breede ftraten , en lijcks vermindert zijn, nochtans behoudtfe deheerlijcke huyfèn, foo datïegeen oude, maer heerfchappye der ftadt, en de vooghdyc van\'teen nieuwe ftadt gelijckt. Sy heeft oock fchoone gebiedt der felve, en van de Reden

Kipa, Tra-kercken , en een treffelijck Hot, daer Keyfèrs en meni, Pertini, en Levigi: oock van de dalenKoningen met eeren mogen woonen, welck van Nauni, oft Anania, di Soler,Lagorina, ladicaria,Bernardinus Clefiüs, Biffchop van Trenten, ver- Randena, Flemara, en meer andere, in welckemeerdert en verheerlijckt is. In \'t ooften vloeyt veel parochiën zijn vol volcks,en adelijke floten,een rivierken door de wallen, waer op veel koo- De vaffalen van defe kercke zijn noch hedens-ren-molens ftaen , en huyfen daer men zijde daeghs de Graef van Tyrol, de Hertogh vanmaeckt, uyt welck vele waterkens geleyt wor- Mantua, de Graven van Archi, Lodroni, Lich-den door \'t midden van de ftadt, tot gemeen ge- tenftein, en de Baronnen Madrufh, &-c. o-en^rontom zijn kHppigh , altijdt met fneeuw perfte deel, een marmoren tafel is van een ftuck,bedeckt, fteyl, en fbo hoogh, dat de fpitfèn den boven de fchoorfteen, daer \'t geflacht van Key-hemel fchij nen te raken. Daer zijn twee uytgan- fèrMaximiliaen op ftaet, en de wapenen van fjjngen, waer van de eene naer \'t noorden ftreckt, de voor-ouders. De tweede is rondt, met planc-anderenaerVérona,eneen kleyne vlackte, doch ken beleyt, en boven gewelft. De derde heefcluftigh met boomen en wijngaerden beplant, die een vloer van marmer, daer een comptoir oftde Adige omçingelt. De inwoonders fpreecken ftudeer-kamerken by is, daer eenige heylige hi-Duytfch en Italiaens. Hier vluchten de Duyt- ftorien in gefchildert zijn. De vierde heeft eenenfchL en Italianen als haer eenigh ongeluk over- vloer van plancken , daer de conterfeytfelen vankomt Daer waft luttel korens, maer veel wijns, Keyfer Ferdinandus en fijn gemalinne gefienroode en witte, die ließijck is. In de fomer is \'er worden, en van hare kinderen, des Biftchops vande lucht c^ematight , maer in de hondts-dagen Trenten, en Pauli Morionis. De vijfde heeftuytnemende heet. In de winter kan men hier eenen vloer van ^backen fteenen. De vloer vanqualiick woonen van wegen de groote koude des de fefte kamer is van hout; hier fiet men eenrneeiienys. Sy gebruycken offen en koeyen in fchoon forneys, en fpiegel. De fevende is groo-plaetfe van muylen,paerden, en efels. De fteyle ter als de andere, en met verfcheyden fchilde-wegen van de bergen zijn fbo bequaem ge- ryen verçiert, daer men oock fiet het Hot Miran- ? Italien. ^iden. Naem,
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? ï 10 K N O. dula konftîgli van hout gemaeckt. in de achtilekamer zijn ichüderyen vanjaciiten en danfen.în her nederfte deel is voor eerft een kapei omMifte te doen. De tiende is een Ichoone eet-/ael.în de elfde kamer is een tafel vanCypreften houtvan marckettery-werck gemaeckt, en conter-fey tlèlen van eenige oude Keylèrs, met fommigevan geleerde mannen , te weten, van Apollodo-rus, Grammatica ; Gorgias , Rhetorica ; Chry-ftppus, Dialedica ^Berofus en Atlas, Aftrologia ;Amphion, Mufica. In de twaelfde zijn conter-fey tlèlen van Keyfer Karei, Koning Ferdinan-dus, Cardinael Clefius. In de dertiende, een for-neys van kachel-fteen, daer een man ; vrouwe ,knechtken en meysken op ftaet, uyt welck warmwater kan loopen. In de veertiende kamer wor-den de tapitferyen en çieraden bewaert, daer deandere mede verçiert worden. Het vijftiende enlaetfte, dat men hier met verwonderinge liet, iseen hof met een fonteyn, in welcke fteden, men-fchen , dieren, en andere dingen nae \'t leven ge-maeckt zijn, die van \'t water beweeght worden.Op \'t becken daer \'t water in valt, ftaet een me-talen Apollo, Daphne vervolgende, en Adeonin een hert verandert, en van beyde zijden leeu-wen, fbo gemaeckt, datfe uyt de fonteyn fchij-nen te drincken.^erßehegin Dcfe ftadt is eerft van de Thufcen gefticht,Tre»to. ^ ^QQ Trogus gctuyght, van de Franfche Ce-nomannen, die in dat quartier van VranckrijckOnder &quot;woondcndsLtmcnnvL Pays de Maine noemt. SyisÉT laiig^n tijdt geweeft onder \'t gebiedt van de R.o-^ \' ineynen,daer na hebbenfè de Gothen vele jaren befeten, naderhandt de Longobarden , en naedefe de Keyfers. Ten laetften, in \'t jaer i ^77,heeft Keyfer Wenceftaus de felve aen den Pausvan Romen gegeven, en van die tijdt hebbenhaer Biffchoppen tot noch toe daer oock de wé-reltlijckejurisdidie gehad. Sy is vermaert door G««/«\'t generael Concilium ofte Synode aldaer veeljaren gehouden, welck te Mantua onder PausPaulo de III, den 13 Decembris 1545, begon,daer acht Sellien gehouden zijn, en onder defelve tot Bononien twee : onder lulio den IIïhier te Trenten fès; en negen onder Pio de IV,waer van de laetfte was den 3 en 4 Decemb. in \'tjaer 1563. Dit Synode is onderteeckent van vierPaufèlijcke Legaten en Prefidenten,twee Cardi-nalen , drie Patriarchen , 15 Aertzbiffchoppen >168 Biftchoppen,fèven Abten, 39 die Volle com^mifïie hadden van andere die niet konden ko^ men, feven Generalen van de voornaemfte Or-denen. In dit Synode zijn geweeft over de 140Theologanten , de Gefanten van Keyfèr Ferdi^nandus,

van de Koningen van Vranckrijk,Span-jen, Portugal, Hungaren, Bemen, Polen, vanVenetien, van de feven Switfèrfche Cantons,vande Hertogen van Beyeren, Savoyen, Florencen,en van andere Geeftelijcke Princen. De Cardinalen Hugo Candidus, enBernar-dus Clefius, hier boven verhaelt, hebben defèftadt verheerlijckt. In \'t jaer 1385 hebben deJoden hier een Chriften kindt twee jaren oudt,Simon genaemt, een leertouwers foon, in ftuc^ken geJËheurt.



? IZI T A E T van de E R C K E. / Grenfen, \'EStaet\'Vandcl^eKkh.tth ftrecken langs de zee neffens de contreye van in \'t noorden de Vene- Cornetto en Campagne de Rome, hebben de/ètiaenfche landen en de incommoditeyt, ^ruytende fbo uyt de boffcha-Golf van Venetien in gien, van de welcke het landt vol is langs de ge-\'t weften de landen van heele zee-kuft, als uyt de moeraffen, genoemtde Hertogen van Mo- marefls Pontins, alwaer men eertijdts gefien heeftdene, van Mirandole, vier-en-twintigh dorpen, nae dat Cornehs Ce-en van Mantoua j in \'t thege de fèlfde droogh gemaeckt had. Theodo-zuyden de Staet van ric Koning der Gothen, heeft naderhandt vanden grooten Hertogh, gelijcken gedaen als mede de Paus Sixtus deen de Tyrrheenfche, oft Tofcaenfche zee; en in Vijfde onderftond het felfde noch op\'t eynde\'t ooften het landt van Abruzzo met het landt fijns levens; fbo dat, om een goede lucht te ma-van Lavoro, aen de zijde van Campagne de ken , men fbude moeten doen opdroogen alle deRome, ofte Latium, een gedeelte van\'tKo- moeraffen, de kanalen der rivieren iüyveren ,ningrijck Napels. \'t geboomte afhouwen, de landen beploegen, en langte. Het heeft,fbnder te begrijpen het Graeffchap logementen voor de boeren en arbeyders ma-van Avignon, en het landt van Benevento in \'t ken, om de felve te logeeren, alfbofè door ge-Koningrijck van Napels, neffens d\'andere by- breek van wooninge, wegen de quade lucht, deleggende landen, meer als drie hondert mijlen hitte des fbns, en de aerde daerfe op ftapen, alsin delangte, oft hondert van onfe mijlen ; en mede de koude des nachts , nootfakelijckenomtrent hondert mijlen, ofte drie-en-dertigh moeten vervallen in fieckten en ongefbntheden.van de onfè in de breette. De Ferrarefen hebben de felfde remedie van Defè Staet omhelft in ïtalien een gedeelte van noode, wegen \'t overloopen van de rivier Po ,Tofcane , met het landt genoemt Patrimonie dewelcke door haer vloeden veroorfaeckt velevan S. Pieter, het landt vanPerugien, en het ftinckende en moerafch-achtige wateren,- vanmeefte deel van Latium, Umbria, ofte het Her- gelijcken de landen van Ravenne,Bagnacavallo,toghdom van Spoleto,en Sabina het Marquifat Lugo , en Bologne worden mede overloopenvan Ancone , het Hertoghdom van tTrbin, Ro- door de rivier Padufè, en grootelijcks geincom-magne, met de Ferraroifche en Bolognoifche modeertj foo dat die van Ferrare infonderheytlanden, de ftadt neffens het landt van Benevent, gehouden zijn in den Hertogh Hercules , dat hygelegen in \'t Prinsdom van de provincie

van het la Samaritine heeft doen opdroogen in Hippo-Koningrijck van Napels, de Biffchoplijcke ftadt lyte Piatefe,die Ravede droogh gemaeckt heeft;van Ceneda, gelegen in Trevifan, en de landen en in Lamberti, die van gelijcken gedaen heeftvan Montferrat en Piemont, mede de plaetfen met Poggio. vanS.Benigno, Cortegio,S.Georgio,Corvegha, Aengaende de loopende wateren, aende welc- m/ere»,Montafia,Primero,Cortanfio,S.Stefano,Mont- ke de bouwinge en vruchtbaerheyt des landtsalto, Roccapaglia, en eenige andere meer; en grootelijcks gelegen is en beftaet, niet tegen-behalven defe plaetfen fo befit de Paus in Vrank- fiaende defen Staet geen rivieren en meiren ont-rijck het Graeffchap van Venifife ofte Avignon. breken , fbo is het nochtans kennelijck, dat menDe voornaemfte m.eiren zijn Peruge, Bolfena, de landen van Romen grootelijcks foude kon-Bracciano, Vio, Piediluco, Suiago,en Foghano, nen verbeteren, indien men de rivier van Teve-neffens noch eenige andere die kleynder zijn, als ron door de ftadt dede loopen; want behalvenhet meir van S. PrafiTedo, Baffanello, Monterofe, \'t goet datfe aen \'t lant en de tuynen foude doen,^ivmen. Baccano, Caftel Candolfo, en Neme. En de en\'t profijt datfe foude veroorfaken aen de bur-voornaemfte rivieren zijn de Po en denTiber, gers, mits alle eetbare waeren bequamelijckerwaer van d\'eene door Ferrarien, en de ander fouden konnen gebracht en toegevoert worden,door Romen loopt. foo foufe daer-en-boven de lucht fuyveren en Defen Staet heeft bykans allenthalven een gefont maken, eensdeels wegen devarffigheytquade, en ongefonde lucht, eensdeels van wegen die \'t loopende water veroorfaeckt, en ander-de bedurven moeras achtigewateren,en ander- deels, wegen \'t veranderen des luchts, fpruy-deels wegen de vapeuren enexhalatien van de tende door het loopen der felve; oock loudelanden, uyt de welcke men felfs fiet voortkomen het overloopen des Tybers foo veel fchade aeneeni2hVhegendofteloopendvuur,infonderheyt die van Romen niet konnen veroorfaken alfooop den wegh van Lorette, welck het landt ver- haer het water van de Teveron, foo ordmaris ,drooght, en te kennen geeft de grovigheydt en als extraordinaris, foude komen te ontbreken,dicki^hevdtdeslüchts. Alle de landen die fich door het welcke fy doorgaens eemge voetenjX. Bbb Mmen, Hoedamg-heyt desluchts. hoog
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? ST AET VAN 122 e\'i \' I I hooger vloeyt. Het water van den Tiber, zijndegefeten ofte gefbncken, is feer gefont, gelijck deSeine van Parijs: aengaende dat eenige meenen,dat dit water van de Tiber, fbo wanneer de Te-veron daer niet meer inhep, veel van lij n deughtfbude komen te verliefen , mits de fblferachtigewateren, komende van \'t landt van Tivoli, haeralsdan fbuden ontbreken, is onfèker en fondergront, alfbo de wateren van Tivoli, geleyt doorde rivier Teveron, niet nootfakelijck zijn om\'t water van den Tiber te verbeteren , vermitshaer eygen ftroomen daer toe bequaem genoegzijn , oock mede de Nere, behalven haer eygenwateren, waer van \'t koleur te kennen geeft, hoefèer fy gefblfert zijn j brengt daer by noch veleandere wateren van verfcheyde deught en ey-genfchap, voortkomende uyt verfcheyde plaet-fen boven Narny. In dit landt vindt men aller-Badsn, hande fborten van warme baden, te weten , totTivoli, Lamentana , en Stigliano, Viccarello,Anticola, Viterbe, Portetta, en Scarpette.landtrjen. De bergen Apennini ftrecken fich dwars doordit landt, het welck maer op eenige plaetfenvruchtbaer is, en bykans in \'t midden doorgaensfchrael en onvruchtbaer. Doch de refterendelanden zijn meeftendeel vet en vruchtbaer, ge-lijck Ombria , zijnde fèer fchoon en wel be-woont , en Campagne de Rome. alhoewel onbe-woont, wegen de quade lucht, doch vrucht-baer , en beiprengt met menighte van waterenoock zijnder verfcheyden rouwe en fteenachtigeplaetfen , dewelcke, niet tegenftaende haer rou-wigheyt,niet ledigh nochte onnut zijn; maer be-quaem tot gras en hout voort te brengen. Dereft defes Staets is verdeelt in fchoone en aenge-name valleyen, en vruchtbare heuvelen , ofteberghskens. Het geheele landt van Ferrarien isvol groote en wijde velden, als van gelijcken hetlandt van Bologne, ForH, Ravenne, en Roma-gne. Tacitus feydt, dat de landen van Rieti, enTerni de vruchtbaerfte van geheel Italien zijn ,\'t welck Plinius oock toeftaet, feggende: dat develden van Terni, dewelcke door de rivieren be-vochtight zijn, viermaersjaers gemaeyt wer-den , en de andere driemael; oock foo geeft degroote en dickte van rapen , kool en druy ven dedeught des landts genoeghfaem te kennen. Hetfèlfde wort mede te vollen hier door beveftight,te weten , foo wanneer men het gras op de vel-den van Terni daeghs afmaeyt, fiet men het we-derom \'s anderen daeghs fbo gegroeyt en gewaf-fen, dat het door fijn langte defeynen, die opde aerde neder leggen, is bedeckende. De vel-den van Spello tot Spoleto, achtien mijlen lang,en vier mijlen breedt, zijn niet minder vrucht-baer, foo in graenals

vruchten,- van gelijckendie gene, die fich ftrecken van Perufe tot Todi,en die van Viterbe tot Rom.en. Het deel van de- Bolognoife landen , dat fich grenft met de ber-gen Apennini, neffens het geheele Romagne, isonderfcheyden in heuvelen, valeyen envlack-ten. De Marek en andere geweften des Staetszijn fbodanigh, datfe zijn uytmuntende, foo infchoonheyt als vruchtbaerheyt; doch het aller-fchoonfteen aengenaemfte van allen , is het lantvan Rimini, Fano, Afcoli, (infonderheyt daer \'t DÉÏtERCKE. fich ftreckt van de mondt des riviers Tron, totdie van Afono) en het landt van Fermo, Perufe,en Cornetto. Dit landt is doorgaens vol koorn, in voegen Xmn,dat de Marck van Ancone alleenlijck aen die vanVenetien verfcheyde mael uytgelevert heeft wel ^duyfènt ftares tarwe j en-t Patrimonie heeft vangelijcken verfcheyde reyfen die van Genua, Na-pels , en andere verder gelegene plaetfèn in^haernootgefècoureertenbygeftaen. Men vint medefèer goede wijnen, fbo in Romagne , als in Om-brie , \'t Patrimonie, en Campagne de Rome; debefte zijn die van Cefène, Faenze, Rimini, Or-vieto , Todi, Montefiascone, en Albano , waervan de laetfte het allermeefte tot Romen werdtgeprefèn, gelijcklè oock in der daedt fèer deli- ^caet en aengenaem van fmaeck is; als van gelijc-ken de druyven van Amelie , welcke ly noemenVyapajferina, en die van S. Gemini en Narni zijnfèer geprefen. Doch ickvinde de wijnen, diemen drinckt op de groote wegh van Romen naerLorette, geduurende omtrent vier dagen rey-fens , feer quaet en onaengenaem van fmaeck tezijn, wegen haer al te groote fbetigheyt, mitsfy den felfden koken om te bewaren, \'t welckdefe fbetigheyt veroorfaeckt; foo dat het meeftedeel van den reyfendenman haer groene wijn,diefe Brufco noemen, prefereren voor de witte,als zijnde fèer dick en fwaermoedigh , dat dcfmaeck fbo plat foet en aengenaem is makende ,dat fbmmige veel liever fchoon water , als defènwijn fbuden drincken. Men vindt\'er mede velefchoone vruchten, van allerhande ftagh, fèergroot en aengenaem van fmaeck , infbnderheytgroote menighte van pingelen tot Ravenne. Derapen van S. Archangelo, Norcia en Terni zijnvan een extraordinaris grootte,als mede de kruy-den om te koken, en de faladen zijn dit geheelelandt door feer goet. Tot Fayance vindt menmenighte van fchoon vlas , als mede fèer goedehennep, fbo tot Cento , Butrio , als Pieve, en in\'t landt van Perufè: de landen van Bologne, Ca-ftel Bolognefe , en van Forli, geven goeden pa-ftel, en hebben verfcheyde boüchagien, vol vanfchoone eycken-boomen,bequaem en fèer dien-ftigh tot bouwinge van huyfèn, en

allerhandetimmeragie. Tot Sint Laurens vindt men mede feer goet Mama, out, mt\' manna; en fout-kuylen, foo tot Oftie, Cervie als fi&quot;&quot;\'Comacchio; van gelijcken aluyn-mynen, in hetlandt van Tolfe, zijnde feer groot en onuy tput-telijck , vorders \'t geheele landt door vindt menmenighte yan fchoone fteenen, onder de welckedie van Tivertine wel de meefte geacht werden,eensdeels om dat menfe lichtelijck kan houwenen bearbeyden,en anderdeels, om datfe in \'t leg-gen, door de tijdt, foo komen te verherden, datmen de felfde foude oordeelen marmorfteen tewefen, wegen haer witheyt en herdigheyt. Men fiet vele fchoone, fware, vette offen, in- Beeßen.fbnderhey t in Romagne,enCampagne de Rome,hebbende een_ aengenaem vleefch van finaeck;van gelijcken is het fchapen, kalfs-en vercken-vleefch mede feer goet en delicaet, voornament-iijck het vercken-vleefch van \'t geberghte. Oockzijnder menighte van buffels, dochnietfbo veel als t



? BHB ST AET VAN DE KERCKE, 1x3als wel in\'t Koningnjck Napels, ais van gelijc-. lelfsmeerder,-want behalven het regiment vanken fchoone paerden in Campagne de Rome, Corfe, dat altijdt in dienft blijft, de iTchte paer-die in denght die van Regne oft Napels niet en den cn de garde ofte lijfwacht van de Paus foowijeken. Het wild gediert is \'et mede feer in zijnder noch wel veertigh duylent ingefchrevenovervloet, voornamentiijck in Campagne de voetknechten, waer van die van Ferrare alleen-Rome , foo van groote wilde verckens, als aller- lijck elf duyfent uytleveren , en drie duyfènt vijfhande andere foorten van gedierten; in voegen, hondert paerden , de welcke geen gagie en ont-dat men bykans in de vleefch-hallen tot Romen, fangen, doch genieten vele privilegiën en vryig-fbo veel venelben als gemeen vleelch vindt. Aen- heden, ftaende onder Overften en Colonellengaende de vilch, hebbenfè mede in overvloet, van de Generael van de Kerck,in maniere dat defbo rivier-als zee-vifch. Paus lichtelijckfbude konnen t\'famen brengen \'Rijckdom. De Staet van de Kerck is fbo vol van koorn, vijftigh duyfent voetknechten, en vijf duyfènt /cn allerhande andere eetbare waren, datfe nau- ruyters, gewapent van \'t hooft tot de voeten,oftewelijcks eenige dierte, door gebreck van gewas, lichte paerden; ja dat ick felfs noch verderging,te vreefèn heeft, vermits alle Provinciën gedeelt fbude vaftelijck gelooven , niet buyten de waer-zijn in bergen en valeyen, foo dat het wel een heydt te fpreken; aengefien dat alleenlijck deongeluckigh jaer foude zijn, indien de fèlve op Marek van Ancone voor defen te veldt gebrachtalle plaetfen quam te ontbreken : ja felfs zijnfè heeft vijftien duyfent koppen, gaende naer Or-fbo vol van koorn, wijn en oly, datfè vele andere viete, tot fecours van Clement de Vil, waerlanden daer van befolgen, als Tofcane, de ge- by men lichtelijck kan oordeelen van d\'andereheele Genuefche kuft, Venetien en Sclavonie Provinciën. Oock Bologne alleenlijck beneffensfuicks wel konnen getuygen. In Romagne wordt haer landen foude meerder volcks konnen uyt-fout gemaeckt, het welck men vervoert naer an- leveren , als geheel Romagne; en het Hertogh-dere landen. De Marck heeft fomtijdts die van dom van Ferraren is mede niet minder in macht;Venetien bygefet wel hondert duyfènt Seftiers ick laet noch ftaen de fladt van Romen, hettarwe , en een groote menighte oly. \'tPatrimo- hooft van alle de andere plaetfèn. Aengaendenie, en Campagne de Rome hebben verfcheyde- de menighte der zielen defes Staets, men fchatmael die van Genua en het

Koningrijck van Na- die fèlfde maer op een en een half millioenen ,pels geaffifteert met koorn. Men brengt van Bo- alfboder verfcheyde plaetfen gevonden worden,logne in andere landen fchoone zijde lampers ^ die fich ver zijn uytftreckende, heel onbewoonten zeylen voor die van Conftantinopel, en Ro- en verlaten, wegen de quade ongefonde lucht jmanie, oock fatijn, gefponnen cn ongefponnen in voegen, dat het landt gerekent van Porto Er-hennep, paftel, witte honigh, fèhrijf-papier, ge- cole tot Terracine, hebbende omtrent hondertdrooghde en ongedrooghde kaftanien, komen- vijftigh mijlen in de langte, miffchien geen achtde foo van Bologne als de Valey van Larnon , duyfent inwoonders heeft. ofte contreye van Imola. Het landt van Ravenne Aengaende haer macht ter zee, die beftaet jufack tergeeft paftel, meekrappe, menighte van honigh, omtrent in twaelf galeyen, doch felden, oft daervlas , hennep , erten , en meer andere aerd- zijnder altijdt eenige die\'er ontbreken, welckevruchten; menighte van pignons, knoRoock, veel eerder vergaan en in eenige havens beder-ajuyn, en diergelijcke dingen ; van Cefèna komt ven, als op de zeefoo dat op \'t meefte geenmede veel paftel, meekrappe, wijn, koorn, en meerder als fes ofte feven te gelijck en werdenaerd-vruchten , als van gelijcken van.ForH, en gevonden, te weten, nae \'t behooren toe-geruftRimini; van Romen , en het landt van Romen en gewapent. Vorders \'t geheele Romeynfchekomt wol en fchape vellen. geweft, en heeft geen havens bequaem voor een Men vindt, foo tot Romen, als op verfcheyde Koninglijcke armade , en is groote ftormen enandere plaetfen , veel rijcke Heeren, hebbende winden onderworpen; als van gelijcken de Mareeen jaerlijcks inkomen van 20,30,40,50, ja van van Ancone en Romagne; fbo dat men de felfdelooooG kroonen; doch binnen Romen is de ge- niet bequamelijck nae behooren, noch fondermeente meer arm als rijck, niet tegenftaende grootgevaer te water foude konnen fecoureren.men van alle kanten aldaer \'t geit is toevoerende, ^ Wegen de gelegenheydt defes Staets, hy be-foo komt nochtans het gewin meeft aen de am- vindt fich tuftchen de Adriatifche en Tyrrhene-bachts-heden, herbergiers, Officieren, Advoca- fche zee, bevrijdt de felfde van allerhande zee-ten en Procureurs , die bynae alleen winnen ; in roovers , behalven dat hy mede feer bequaem istegendeel van d\'andere fteden , die meeft rijck om geheel ïtalien in vrede te onderhouden, foocn weeligh zijn, foo van wegen de langduurige fbude de quade lucht in dat gedeelte, daer \'t fichvrede, als

de deught van haer landen. ftreckende naer Tofcane, byna alleenlijck fuf- De Paus heeft een groote menighte van grof fifantgenoegh zijn haer vyanden te vermelen engefchut, en meer andere wapenen, foo binnen te ruineeren. Daer-en-boven, foo is de Mare,Romen ais andere plaetfen van importantie, Ee- en Romagne vol ftrijdbaer volck , bequaem omnige vermeenen de foldaten defes Staets veel den vyant het landen van haer volck te beletten,bester te zijn als fbmmige andere van geheel Ita- en gelandt zijnde , om de felfde daer wederomlien; en men houd voo\'^r feker, dat alleenlijck de uyt te ftaen, behalvendatfe aen de eene zijdeMarck, en Romagne foude konnen uytleveren aen Sclavonie grenft , hebbende het felfde alsvijf en-twintigh duyfent koppen, bequaem tot tot een fterckte en bolwerck, als van gelijckentocht en wacht; en Ombrie, Perufin, \'t Patrimo- aen de andere zijde aen beyde de Sicilien; in voe-nie en Campagne de Rome, mede foo veel, jae gen, dat den Turck fich noyt heeft derven ver- .ItJen. . C c c ftou^ Sterckte, en kxjjgS\'volck.



? 124 STAET VA N Houten om haer aen te vallen, niet tegenftaendehet hem aen de wil niet heeft ontbroken. DefeStaet wordt daer-en-boven noch door Verfchey-de ftercke plaetfen befchermt,waer van de voor-naemfte zijn, Orviete, Cité Caftellane, Pallian,Chafteau de Spoleto, Perufe, Ancone , de ftadtvan Lorette 5 ForH , Bertinor , de ftadt en\'t ka-fteel van Ferrare, de voorftadt van Romen, hetkafteel S Angelo, Oftia, Civita Vecchia, en Ter-racine. Dele Staet wort té lant niet bepaelt met eenigPrins ofte Potentaet, de welcke hy te vreefenheeft; aengefien hy in fterckte is overtreffendeden grooten Hertogh van Tofcanen,en in machthet Koningrijck vanNapels niet behoeft te wije-ken 3 niet tegenftaende het felfde veel grooter,rijcker en beter is bewoont 5 fbo is\'t nochtanslang en fmal, en dieshalven niet foo fterck, eens-deels wegen de groote diiïiculteytom haer machtby een te brengen, en anderdeels, dat het eengeconquefteert, ofte overwonnen landt is j fbodat de Prins dieshalven fich van fijn volck nietkan dienen met de felfde alfeurantie , als of\'t fijneygen en ingeboorne onderdanen waren ,• en isderhalven genootfaeckt te onderhouden fterckecn machtige befèttingen, dewelcke fijn inkomenmeeftendeel confiimeren : en daer-en-tegens isde Paus een natureel Heer van fijn Staet,en heefttot de onderhoudinge, ofte bewaringe des fèl-ven, (ten opficht van fijn onderdanen,) niet vannooden een ftuyver aen onkoften. Ick laet ftaend\'autoriteyt die de religie den Paus bybrengt, ende gemeenen intereft van andere Princen , be-ftaende in de conlèivatie defes Staets , wiens on-dergang den haren foude mede brengen : alsmede de promptitude, ofte vaerdighey t, met dewelcke de Catholijcke Princen de Kercke fou-den te hulp komen , het zy dan door begeertevan eer, ofte inficht van Staet. Doet hier medeby, dat het Koningrijck Napels, en de Milaen-- fche Staet onder een Prins ftaen, die fich nietonthoudt in ïtalien; en hem daer-en-boven nochmoet dienen, met het confènt, ofte toeftem-men des Paus , om fijn voornemen enconque-ften te autoriferen. Defen Staet erkent voor Souverain, en werek-lijck Prins , den Paus , wiens geeftelijcke Heer-fchappye fich foo wel is ftreckende over alle Ko-ningrijcken , en Catholijcke landen , als overrerkieftnge dcfcn Staet. De maniere van verkiefinge is ver-des Fam. fchcyde mael verandert; aengefien S. Pieter eer-ftelijck defigneerde , oft ftelde tot fuccefiforesLinus, Cletus, en Clement;

naderhandt Anacle-tus ; en d\'andere , tot het tweede Schifma, oftefcheuringe, tuffchen Damafiis en Urficinus, zijngekoren geweeft door de Clergye van Romen ,\'t volck en de Biftchoppen die\'er doen ter tijdtwaren.Doch in de verkiefinge van Dam.afus,heb-ben de Keyfèrs haer autoriteyt daer beginnentufifchen te ftellen, eerftelijck tot ftiUinge aHeen-lijck van tweedracht en fchifma, gelijck de Key-fèr Valentiniaen dede tuffchen Damafiis en Urfi-cinus , en de Keyfèr Honorius tufifchen Eulalius,en Bonifacius; daer nae hebbenfè fich bemoeytmet de verkiefinge des Paus buyten het fchifma,om de verfcheyde feóten, en oproerigheden te Sterckeplaetfen. Trontieren. Kegeering. DE KERCKE. beletten; eyndelijck zijnfè foo ver gekomen,datde confècratie, ofte heyliginge der Paufèn nieten gefchiedde buyten haer beHeven.Delè manierheeft geduert tot Conftantin de III, de welckegedreven zijnde door de aenmerckinge van deheyHgheyt van Benediótus de II, gaf de machtalleenlijck aen de Clergye en het Romeynfchevolck, van de verkiefinge der Paufen. De PausAdriaen hebbende daer nae in \'t Synodus vanLatran hondert drie-en-vijftigh Bifithoppenverfamelt, gaf aen Charlemagne de macht vande verkiefinge der Paufèn, vermits hy de Lom-barden uyt Itahen hadde verdreven; doch zijnfoon heeft dit recht naderhandt vrywilligh ver-laten. Soo dat de vrye ele<5lie, en inwijdinge derPaufèn, wederom aen de Romeynen gekomenis, die \'t fèlfde langen tijdt behouden hebben ,tot Leo de VI n, welcke fich beveftigt vinden-de door Keyfer Otho den I,in den H.Stoel,heeftmet louter gewelt aen den felfden Keyfèr, enconfequentelijk aen fijn nakomeHngen het rechtvan de verkiefinge getranfporteert; die \'er fichvan dienden tot de tijden van Keyfèr Henricusde IV: de Kercke het wederom nemende doormiddel van Gregorius den VII, daer te vorenHildebrand genoemt, eer hy tot de Paufifelijckedigniteyt gekomen was , en dat ter occafie vanhet fchifma ofte fcheuringe tufifchen Benedidus,Sylvefter, en loannes , onder Hendrick den III.Want Stephanus de IX, Nicolaes de II, enAlexander de H, zijn gekoren fbnder eenigetoelatinge des Keyfers; naderhandt Henrick deVijfde, hebbende defe autoriteyt van Pafchalisde II verkregen,heeft de felfde PafchaHs dat her-roepen in \'t ConciHe van Latraen; fbo dat eyn-delijck de macht van de verkiefinge der Paufènalleenlijck by de Cardinalen gebleven is,voIgenshet befluyt van Nicolaes de II,

behalven datmen fomtijdts daer na mede aengenomen heeftde ftemmen van de Clergie , en \'t volck van Ro-men , totter tijdt van \'t ConciHum van Lion , in\'t jaer 1274, in \'t welck Gregorius de X de in-ftelHnge van de eleótie der Paufèn gemaecktheeft in \'t conclave der Cardinalen. Hedensdaeghs gefchiet defe verkiefinge bin-nen Romen, vermits de Paus fich aldaer is ont-houdende; en dat, volgens de decreten van Gre-gorius de X , en Clement de V, de fèlfde moetgefchieden, alwaer de Paus komt te overlijden.Soo wanneer hy dan binnen Romen geftorven,en in de kercke van S. Pieter gebracht is, maecktde KamerHng met drie andere Cardinalen,door\'t Collegie daer toe verkoren , terftont een in-ventaris van alle de goederen in \'t paleys zijnde,befèttende dat felfde met wacht; daer na, allede Cardinalen verfamelt zijnde, doet men haerte voren lefen, wegens defe verkiefinge, de Bulvan Paus Pius de IV; en de Kamerling , oftevice-Kamerling in fijn abfentie geeft de laft vande bewaringe van \'t Apoftolifch paleys , aen ee-nigh groot Heer, hebbende twee ofte drie hon-dert foldaten onder hem. In de fèlfde tijdt ver-famelen de Capiteynen van Romen \'t volck, totbewaringe van haer quartieren; en de Gouver-neur houd fich reet om recht te doen, terwijl deCardinalen eenige nieuwe wetten binnen de ftad doen



? STAET VAN DE KERCKE. 11$ doen uy troepen. Yder AmbalTadeur doet de gefchreven, in een feker vat, en in een ander alleweet van \'t overlijden des Paus aen fijn Prins, de letteren van de kamers ; dat gefchiet zijnde,ofte Republijck , en de Kamerling, fchrijvende treckt door lotinge uyt het eene vat alle de na-aen alle Gouverneurs der plaetfèn en fortereffen, men der Cardinalen, d\'een nae d\'ander, en uytbeveelt haer de fèlfde in fijn naem te bewaren; het ander de letters van dekameren, en na daten men doet alle munten teeckenen aen d\'eene hy de felfde gediftribueert heeft, doet hy de ka-zijde met de wapenen van den Kamerling , en mers teeckenen, een yder met de naem der Car-aen d\'andere zijde ftelt men een open paviljoen dinalen, vervolgens d\'ordre van de lotinge; enmetdefteutelen. Men doet mede verkondigen ftracks daer aen gaen dedienaers derCardina-de opfchortinge van alle ofïicien binnen Romen, len, die defè adie mede hebben helpen bedie-behalven die perpetueel ofte geduurigh zijn, die nen, de wanden bekleeden met laken .ftreckendefèlfs alsdan ook niet geexerceert mogen werden, voor een muur, en de kamers ftofFeeren, ofte be-uytgenomen dat van de groote Penitencier, en fbrgen,een yder met een bedt,een kleyn tafeltje,Camerhngojofte Kamerling; en de vice-Cance- tapijten , en \'t gene dat meerder noodigh fbudelier breeckt alle loode zegelen aen ftucken, te mogen zijn. weten , aen de zijde daer des Paus naem ftaet. Geduurende de negen dagen van de uytvaert, Daer na fbo ftelt men ordre tot de toeftellinge verfamelen fich de Cardinalen gaerne by de Ka-van \'t conclave, ofte de fècrete kamer; tot welc- merling, ofte in \'t paleys , delibererende wegenken eynde de deur, door de welcke men gaet van d\'ordre die \'er gehouden moet worden in de be-de eerfte galerye (fiende op de ftadt van Romen) ftieringe van de kerckelijcke Staet, fchrijvendena de fael van Paulus den IV , toegeftoten wert. aen alle Prefidenten en Gouverneurs der Pro vin-Men ftuyt oock mede de deur, door de welcke cien , noemen haer met de naem van kinderenmen kan neder gaen achter de Kapel van Sixtus; en broeders, gelijck de Paus plach te doen. Syfoo dat door defe middel de woonplaets van de ordineeren en beveftigen de Switfers tot wachtSacrift gefloten blijft: eyndelijck fbo ftuyt men ofte bewaringe van de eerfte deur van \'t paleys,alle

uytgangen van \'t geheele hof, uy tkomende gevende de laft van de tweede, welcke is die vanop de groote koninglij cke fael, latende alleen- \'thof, aen de Caporions, ofte bewaerders vanlijck een ongeftoten, door de welcke men naer Romen, zijnde de opperfte-van de quartierenS. Pieter gaet. Een fèker kanael van de fonteyn der ftadt. De derde wacht is voor de Ambaffa-vanluliusde III, wordt mede geleyt tot de ge- deurs van Koningen en Princen,en eenige groo-floten deur van de fael van Paulus de IV; op dat te Heeren, doch wereklijck, en niet geeftelijck;men tot de commoditey t van \'t conclave ofte de en de vierde , welcke de naefte is aen de fecretefècrete kamer, door een feker gat alle uuren, foo kamer, wordt bevolen aen acht of tien van dewanneer \'t van noode is, water foude konnen grootfte Prelaten. Maer alle defe eer-ampten ,doen inkomen. In het huys ofte logement van behalven dat van de Switfers, worden niet geex-den Sacrift worden alle venfters gefloten, op dat erceert, ofte bedient voor en aleer de Cardina-het overal doncker en duyfterachtig zijn fbude. len fich verfamelt hebben in\'t conclave, ofteVan gelijcken ftuyt men in alle andere plaetiên fecréte kamer. oock de venfters dieïbo laegh zijn,dat men door Men doet uytkiefinge van de Conclaviften,datde felfde foude konnen fien ofte hooren \'t gene is te feggen, van de gene, die neftèns de Cardi-daer mochte gefchieden. Oock foo ftuyt men nalen in \'t conclave fich verfamelen , yder Car-alle deurenen open plaetfèn, door de welcke dinael noemt de gene, die hy met hem begeert,dat men naer de fecrete kamer gaet , latende foo doet mede de Kamerling j en de andere, diealleenlijck het licht van eenige hooge venfters. gewoon zijn daer te verfchijnen, worden verko-Soo dat de groote koninglijcke fael, en die van ren door fecrete ftemmen van \'t Collegie, oftede confiftorie ofte vergaderinge open blyven, en vergaderinge, behalven de Sacrift, endemee-de groote kapel van Sixtus, de kleyne van S. Ni- fters der ceremonien; dit gefchiet zijnde, ont-colaes , en de twee kleyne donckere kamert- fangt de Kamerling d\'eedt van getrouwigheytjens, d\'eene van de Sacrift, en d\'andere dicht van alle de gene, die\'er zijn verkoren. HetCol-by de groote fael blyven tot dienft van de fecrete legie deputeert alle dage drie Cardinalen, heb- bende laft neffens de Kamerhng, over de onko-Men doet oock affchieten en maken

foo veel ften die \'er gefchieden, foo wegens het conclavekamers,als\'tgetal van de Cardinalen die\'er noch als d\'uytvaert des Paus, neffens eenige andereleven,hebbende yder een ii voeten in de langte, particulariteyten meer; en al dit geldt, ofte on-en 20\'in de breette, zijnde van de andere onder- koften, welck niet meerder magh zijn, volgensfcheyden door een ledige plaets van de breette deBuIle van Pius de IV, als tien duylent kiroo-van een voet. En men ftek voor yder van de nen , werdt en moet beforght worden door defelfdeeen lettervervolgens van\'t alphabet, en Apoftolifche kamer. Eyndclijckbelluyten fy opalfoo daer meer Cardinalen als letters zijn , doet den tienden dagh, offe fullen \'s anderen daeghsmen de letters dickwils verdubbelen en triplice- \'s morgens ofte \'s avonts in het conclave verga-ren foo\'t de noot vereyfcht. deren, zijnde den elfden dagh. Na dat de Cardinalen d\'uytvaert des Paus, en \'s Morgens op den elfden dagh, gaen alle dealle andere dienften gedaen hebben , foo doet Cardinalen naer S. Pieter, alwaer de üeecken dede Camerlingo ofte Kamerling, in de tegen- Miffe doet van den H. Geeft, en cke de Mifleniecwoordigheydt van verfèheyde Prelaten , de na- hebben gedaen communiceren. Na dat de Miftèmen van ^e Cardinalen een yder op een billet gefongen is, een Prelaet zijnde gekoren door de Kamer-



? STAET V A N_ D E K E R C K E. Kamerling, doet een lange reden aen de Cardi- Die van buyten hebben twee fleutels, d\'eenenalen, haer vertoonende de gewichtigheyt der voor de deur, en d\'andere voor het kleyne ven- ,faeck van haer verfamelinge. Dit gedaen zijnde, ftertjen, zijnde in de handen van twee der voor--gaet de meefter der ceremonien van de Paus,ne- naemfte Prelaten; en de twee meefters der eere-mende het Kruys, op de beftemde tijt na \'t con- monien, die van binnen zijn , hebben de tweeclave, zijnde gevolght, eerftelijck van de diena- andere: in voegen, dat de deur, noch kleyneren der Cardinalen, daer na van de Mufijcklin- venftertje niet geopent konnen werden, \'t en zygers, fmgende het VeniCreator, eyndelijck van de datfe alle vier daer in confenteren. Men doetbilfchoppelijcke Cardinalen , daer nae van de van binnen een kleet ofte gardijn voor de deur,priefterlijcke Cardinalen,en de Diakonen,zijnde op dat die van buyten niet hen het gene van bin-al te lamen gekleet in violet, en gevolght van de nen gedaen foude mogen worden.OndertuftchenPrelaten en hooffe Clercken. neemt de Capiteyn van de eerfte wacht oogh- Na datfè dan verfamelt zij n in \'t conclave,lèyt merck , dat \'er niemant fich verfamelt omtrentde Deecken van \'t collegie het gebedt, \'t gene het paleys. De Heeren van de tweede wacht endat volght nae den loffang des El. Geefts, en de laten niemant in , \'t en zy ten tijde des maeltijts,KamerHng by hem hebbende een Notaris, doet foeckende te beletten , dat niemant van binnend\'eerfte, tweedeen de derde wacht fweeren op eenigh advijs komt te ontfangen ofte gefiende vier EuangeHften , datfe fullen oprechtelijck, wordt: die van de derde wacht zijn tot befcher-en getrouwelijck haer fchuldige pHcht betrach- minge der Cardinalen, foo iemant haer eenighten , en niet toelaten, dat de Cardinalen buyten gewelt foude willen aendoen; en die van de vier-de Bullen der Paufen qualijck fullen getradeert de om haer van alle nootwendige dingen te ver-werden. Aengaende die van de vierde deur , en forgen, en de fpijfen te befichtigen.de ingang van\'t conclave, doet haer van gelijc- Aengaende die van\'t conclave, foo haeft alsken fweeren, en daer-en-boven , datfe niemant de Cardinalen daer in befloten zijn, foecktdefuüen toelaten bydefè deur te komen, noch te Kamerling, nae dat hy twee flambeaux, oftefpreken, oft fchrijven aen de gene,die \'er binnen toortfen heeft doen ontfteken, neffens twee Car-zijn, nochte eenige brieven ontfangen , fonder dinalen die hy daer toe gekoren heeft , in alleexpreffe toelatinge van

\'t collegie^datfè fullen alle hoecken, of\'er oock eenige fich verbergen, diefpijs enkoft,die\'er gebracht wort,befbeken,of\'er in \'t conclave niet vermogen te zijn, alwaer nie-oock eenige brieven , ofte advijs fouden mogen mant vermach in te gaen fbnder expreffe laft, enby wefèn, en de wijn doen brengen in glafen flef^ beHeven van\'t geheel Collegie, nochte fbnderfchen, om alle liften en lagen voor te komen. gewichtige , en fèer nootwendige oorfaken. In-Dit gedaen zijnde, gaenfe alle te famen uyt dien iemant anders als een Cardinael uyt hethet conclave , ofte fecrete kamer, behalven de conclave gaet, vermach hy niet wederom daerCardinalen, de Sacrift des Paus,een Coadjuteur, binnen te komen, noch nieman^t,als \'t hem goet-ofte medehulper,twee meefters der ceremonien, dunkt, vermach \'er uyt te gaen, ja felfs kan \'t eeneen reguHer-monick om te biechten, een Chi- Cardinael belet werden, \'t en zy hy fieck fouderurgijn , twee Medicijn-meefters, een Apoteker mogen zijn: en fbo wanneer hy \'er fbnder oor-met twee dienaers, een Metfelaer, een Timmer- faeck komt uyt te gaen, moet de deur voor hemman, twee Barbieren, twee dienaers, en achtoft gefloten blyven , \'t en zy het geheele Collegietien perfbonen tot de gemeene dienft v^n \'t con- het anders goet vindt. Indien eenigh Cardinael,clave , als om \'t fèlfde te vegen , reynigen, en geduurende defe vergaderinge , komt te arrive-meer diergelijcke dingen , en defè moeten niet ren, heeft hy mede, gelijck alle andere,een ftemzijn van den huyfe der Cardinalen: mede bly- in \'t conclave, \'t en waer de Paus aireede was ge-vender noch twee dienaers voor yder Cardinael, koren:de Kamerling eyfcht de fèlfde eedt van deofte drie , fbo \'t Collegie goet dunckt, voor de nakomende,gelij k hy gedaen heeft van d\'andere.gene , die fieck ofte qualijck te pas zijn. Doch Eyndelijck vertrecken fich de Cardinalen opdele dienaers worden niet aengenomen, \'t en zy den felfden dagh in de kapel van Sint Nicolaes ,die een jaer by haer meefters hebben gewoont, zijnde op \'t eynd van de Koninglijke fael,alwaerofte foofe kooplieden , dienaers van Princen, de fit-plaetfenger eedt zijnde , werden de felfdebroeders ofte neven van Cardinalen zijn,worden door de Gouverneur van\'t conclave een ftuckmede niet aengenomen , nochte niemant die weeghs d\'een van d\'ander afgefet; en nae dat deeenige wereitlijckejurisdlaie fbude mogen heb- Deecken een vermaninge aen de Cardinalenben. Daer moet mede zijn een Prelaet tot Gou- heeft gedaen, leeft hy de BuUen van luHus de 11,verneur van \'t conclave , nemende

acht dat alles en Pius de IV, betreffende de verkiefinge, enna behooren gedaen wordt, en dat niemant van de fimonia van de felve. Men leeft mede diede Cardinalen iets komt te gebreken. van Pius de V, verbiedende de vervreemdinge Na dat alle de gene,die in \'t conclave niet ver- der kerckelijcke goederen, al \'t welcke de Car-mogen te blyven, zijn uytgegaen, foo ftelt men dinalen, een yder in \'t befonder, fweeren te on-de geordineerde wacht voor de tweede en derde derhouden, by aldien fy tot Paus werden verko-deur; en men ftuyt de vierde met vier floten en ren. Sy maken noch andere inftelHngen en wet-fleutels, zijnde de rechte ingang van \'t conclave, ten meer, welcke fy onderteeckenen, fweerendeofte fecrete kamer, latende in\'t midden een ven- de felfde fecreet te houden , en na te komen, foofter, ofte opengat, gelijck die van demonicken, wanneerfe tot de Paufelijcke digniteyt foudenvolgens\'t believen engoetvinden van den Ka- mogen komen ; dit gefchiet zijnde, beginnenfèm.erling. onder den anderen te fpreken van de verkiefinge • des



? STAET VAN DE KERCKE. 127 des Paus: eri dit is ten naefte by\'t geen\'er op dat de Jfwackfte de machtighfte , en de vrees-den eerften dagh gedaen wordt, fonder dat men achtighfte de ftoutfte volgen s al/bo de gene, diein de verkiefinge voortvaert. miftchien nimmermeer met haer vrywiihgeftem- Doch \'s anderen daeghs gaen de Cardinalen men tot dusdanige eledie fouden confenterenalle te famen,gekleet met lange tabbaerden voor komen te ften, dat iemant van de voornaemfteopen, diefe noemen Cmde, naer de Milfe,en bly- tot dien eynde is uytgaende, de felve volgen ;ven alleenigh in de kapel, fittende op ftoelen door vrees van niet halfterrig ofte onwilligh ge!daer toe bereyt en geordineert. Alsdan beftuy- acht te wordenmeer als door een Hbre, oftetenfe oftle de PausTullen kiefèn door manier van vrye toeftemminge, fbo dat eenige wel gerefbl-compromis, dat is, mede belofte, ofte door ma- veerde dickwils al de andere tot haer trecken,nier van fcrutin, dat is, fècreet onderfoeck. De Soo haeft als iemant tot Paus verkoren is,ftaen i/oe dcmanier van compromis is, fbo wanneerfè alle te alle de Cardinalen over-eynd, om haer neffens &quot;^-g«-famen eenftemmigh beloven te erkennen en aen hem in fijn verkiefinge te verblyden , doende glTm&quot;^^^te nemen voor Paus, de gene, die door twee ofte hem afleggen fijn tabbaert met de kaproen, oftedrie Cardinalen, zijnde van de andere daer toe kovel , en neder fitten in fijn rockskenop eengeordineert , voor Paus werdt uytgefproken. ftoel daer toe geprepareert, fteken hem devifDoch defe manier is afgefchaft, nae dat Paus fchers ring aen de handt, vragen wat naemhyloannes de X11 fich felfs verkoos, feggende , begeert te voeren, en doen hem onderteeckenendat hy niemant anders waerdigh bevont, om degenomenrefolutien voor fijn eleétie^als mededefèlaft te bedienen, als zijn felfs. noch eenige requeften daer beneffens. Onder- De manier van fcrutin is defè , de gene die tuffchen de Deecken openende het venfter vaniemant wiflen kiefen, fchrijven fijn naem op pa- \'t Sanduarie, door het welck men het volck, datpier, het welck fy met haer fignet verzegelen , aldaer is wachtende , bequamelijck fien kan,daer nae gaet de Deecken der Priefteren , de toont haer het kruys, en roept: Wy hebben een >welcke is d\'opperfte Cardinael, met twee van de Paus j fbodanigh Cardinael is gekofèn, en heeftVoornaemfte Diakenen naer \'t Autaer , nemende fulck een naem aengenomen. Daer na fbo leydtde kelck, met de welcke men de Mifie heeft ge- men den Paus in de Sacriftie, alwaer de Cardina-celebreert , en fetde fèlve in haer

aller tegen- len en Diakenen, nae datfè fijn gewoonelijckewoordigheyt in \'t midden van den Autaer. Dit kleederen uytgetrocken hebben, hem kleedengedaen zijnde, gaen d\'andere Cardinalen mede met het Paufelijk gewaet, te weten,met de Sota-naer \'t Autaer, alwaer fy nederknielen, d\'een nae ne van witte wol, met de roode kouffens en pan-den ander, een yder fijn toegeftoten briefken in toflPelen , met een goude kruys geborduurt; metde kelck leggende, daer na een van de drie Car- den rooden riem met goude gefpen 5 met hetdinalen heftfe op, en toontfè aen een yder, tel- roode bonnet, en wit rocksken, als mede metlende in haer aller tegenwoordighey t de brief- den langen witten rock, en den riem; en indienkens, en fbo wanneer men bevindt het getal vol hy Biftchop ofte Priefter is, foo doenfè hem dete zijn, doet de fèlve toe, en geeftfe aen de Dia- Stole met de paerlen befèt om den hals,- dochken, diefe met luyder ftemme op leeft; onder- fbo wanneer hy Diaken is, leggenfe dat op fijntuflehen fchrijft een yder van de Cardinalen op flincker fchouder , op de manier van de Diake-fijn papier, foo wel gelijck de drie voorgaande, nen; en indien hy maer onder-Diaken mochtede namen, foo van de gene die kiefèn, als die g^e- wefen, draeght hy dat felve niet.kofen zijn! Doch niemant, volgens het decreet Eyndelijck , na dat de Cardinalen haer rouw-van Alexander de III, vermagh Paus te wor- kleederen neer-geleyt hebben, en de ordinarifi^eden, \'t en zy hy de twee derdendeelen der ftem- kleederen wederom aengedaen, fettenfè hem demen is krijgende, waer van \'t getal door de drie goude mijter, vol van koftehjck gefteente, opopperfte Cardinalen met luyder ftemmen werdt fijn hooft, doende hem op den Antaer neder fit-opgelefen. Indien dan iemant de tweederden- ten, alwaer fy alle te famen , een yder op fijndeelen voor fich bekomt, werdt terftont voor beurt, hem de eere bewijfen , die hem is toeko-Paus aengenomen ; enToo wanneer dat felve mende, en kuflTen fijn voeten, handen en mondt,komt te manqueren, foo gaet men tot de ver- Ondertufithen dat defe dingen gefchieden,wor-kiefinge door \'t middel van acces, gelijckfe dat den alle deuren en venfters wijdt open gedaen,noemen, te weten, door toeftemmingen van de en wordt alsdan anders niet gehoort en gefien,gene die door haer biljetten iemant anders ver- als \'t geluyt van kloeken, grof gefchut, vuur-koren hebben , welcke haer vervoegen tot die, wercken, en allerley vreughde-teeckenen. Dedie iemant genoemt hebben, vermeerende alfoo nieuwe-gekoren Paus, hebbende het kruys methet getal j en op defe manier

worden de Paufèn de Cardinalen voor hem, gaet naér Sint Pietersveeltijdts verkoren,en de verkiefinge volbracht: kerck, alwaer hy knielende voor \'t Autaer, fon-aengefien dat het felden gebeurt,dat \'er genoegh der mijter, Gode danckt en looft. Vorders, ter-over-een-ftemmende biljetten gevonden wer- wijl dat men hem in fijn pompeofte heerlijck-den; daer toe dan noch ffcemmenvan nooden heyt om leyt, gaet een dienaer der ceremonienzijn, om de verkiefinge te volbrengen. foetelijck voor hem, dragende twee rieden,heeft Doch in plaets van al defè manieren van doen, in \'t eene een aengefteken kaers, en in het anderfoo gaet men oock wel door de manier van aen- werck ofte vlas, en foo haeft de Paus uyt S. lorisbiddinge,datis te feggen, dat men eer gaet be- kapel is komende, fteeckt hy het werck aen, roe-wijfen aen de gene, die men gaerne tot Paus fou- pende tot driemael met luyder ftemmen : Eeyligede willen hebben en hier gebeurt het dickwils, V^dcr, foo vergaet de heerlijckheyt des werelts :ïtalien. &quot; D ^ en



? -ïiB S T A E. T VA N en de geheele iciiaer paifeert al te famen door^t portael van defe kapel, in de welcke dat fy debegraeffeniifen der Paufen fien, die aldaer be-graven zijn; op datfe des doodts gedachtigli mo-gen welen , in \'t midden van defe heerlijckheyt,en groote blijdtichap. Na dat defe pompe ofte heerlijckheyt geeyn-dight is,fiet men de Sacriften,ofte Secretariffen,twee Capiteynen van de galeyen, de Advocaten,Secretariffen, Auditeuren, de Grieckiche en La-tijnfcheDiakenen,de uytlantlclie Abten,Patriar-chen, Aertzbififchoppen, Biffchoppen, Diakenenen Priefters alle te famen te paert, verwachtendeden Paus,welcke gaet fitten op een wit paert, be-hangen met een root kleet, rijdende onder eenverhemelt, dat door acht Heeren, ofte Ambafifa-deurs gedragen wert^en een van degrootfteHee-ren,die \'er gevonden wordt, hout hem de ftegel-reep,wanneer hy te paert gaet fitten, en leyt hetpaert by deh toom eenige treden voort; geefthet dan aen twee andere van de allergrootfteHeeren,die mede van tijt tot tijt veranderen. In-dien de Paus door fwackheydt niet wel te paertkan fitten , en dieshalven in een ftoel gedragenwordt, moeten vier van de grootfte Heeren oftePrincen hem een tijdt lang op haer fchouderendragen,zijnde geholpen door vier van de fterck-fte dienaers des Paus, die alle de laft zijn dragen-de , en daer na komen vier andere Heeren haerverpoofen , daer dan wederom vier andere in deplaets komen , en fbo voorts ; van gelijcken ge-fchiet het mede met de ofte verhemelt.De Confervateurs, Caporions , en andere Magi-ftraten neffens denRomeynfchen adel, vergefel-fchapt met de foldaten van de guarde des Paus ,gaen te voet voor hem , met haer zijd-geweer,en ftocken in haer handen. De Maa.-fchalck,ofteProvooft van \'t hof,rijdt fomtijdts voor, fbmtijtsachter de Paus, hebbende aen de knoop van defadel twee fackskens met geit, \'t welck hy onder\'t volck irdldelijck uytdeeken nae dat de Pausby den bergh lordaen gekomen is, gaen hem deloden te gemoet,prefenteren hem nederknielen-de haer wet in \'t Hebreeus, met vermaninge, diete eeren. Waer op de Paus haer antwoort, feg-gende : Dat hyfe prijft en eert, als zijnde gege-ven van den Alderhooghften , door Moyfes,aenhaer vaderen: doch dat hy t\'eenemael is ver-werpende haer geloof,en ydele uytlegginge,aen-gefien dat de Meffias, diefe noch verwachten, alover lang gekomen is. Wanneer hy nu gekomen is in S. lan van La-traen , doen hem de Prieur,

en Canonicken vande kerck neder fitten in een ftoel van marmer-fteen , zijnde voor de voornaemfte deur derkercke, alwaer hy nochtans foo is fittende , dathy eerder fchijnt te leggen, als te fitten, en alsdan de Cardinalen derwaerts gaende,heffen hemmet eerbiedinge op, en fèggen defe woorden desPfalms: De He ere yerhefi de arme yan H ftof en Duy-Ugheyt, op dat hy fitte hy de Princen, en bepte den throonder heerlijckheyt; daer na fbo neemt de Paus uyt defcboot van fijn Kamerling fbo veel gelts, ais hyin fijn handt vatten kan , fbnder dat daer ondereenigh gout oft filver is, ftroyende het felve on-der liet volck, feyt gelijck S. Pieter; Sihcr ofte DE KER CKE. gout en heb ick niet, maer ^tgene ick hebbe geef ick fö; ennae dat hy eenige ceremonien in de kercke vanS. lan Latraen gedaen heeft, neemt hy noch uytde fchoot van den Kamerhng eenigh filver geit,van allerhande munt, mede foo veel als hy in fijnhandt behouden kan, werpt het fèlve onder hetvolck, en feydt de woorden des Pfalms: Hy heeftmede gedeelt en gegeven aen den armen, fijn gerechtlgheytblijft van eewvoigheyt tot eeumgheyt. En na dat hy ditfelve tot driemael toe gedaen heeft, doet hytwee goude kroonen , en twee grolfen filver geitinden mijter van yder Cardinael, die hem daernae de handen kuffen; de groote Prelaten, naedatfe mede van hem ontfangen hebben een yderin fijn mijter een gouden kroon met een filverdegros , kuffen hem de knien ,• en de andere Prela-ten en Officieren , hebbende oock fbo veel ont^fangen, kufifen fijn voeten; dit dan gefchiet zijn-de , gaet de Paus naer\'t paleys van Latraen, enfbo wanneer hy aldaer geen fblemneel gaftmaelgeeft,gaet hy naer fijn kamer;alwaer hy fijnmid-dagh oft avontmael houd. De autoriteyt defes Prins ftreckt fich fbo wijt Macht desen breet, dat men diergelijcke in de werelt nietmeer vindt. Want behalven dat hy een abfoluyt ,Heer en meefter is van fijn Staet, fbo wordt hyop het hooghfte ge eert en gerefjiedeert van deallergrootfte Catholijcke Monarchen,die \'t vooreer achten , datlè fich voor hem vernederen,hem erkennende voor \'t Hooft der Kercken en\'Godtsdienft.Difpenfateur van alle heylige faken,en opperfte Rechter van\'t gene dat geeftelijckis. Daer en is geen Prins die beter gelegentheytheeft om fijn vrienden groot te maken , aenge-fien hy meefter van alle de kerckelijcke goede-ren is; lbo dat hy in een korten tijdt de fijne kanrijck maken, en verheffen tot de allergrootfteeer-ampten ; behalven dat hy

oock de aller-grootfte Princen der kercke kan vernederen enaffetten , fonder fich felfs in \'t minft iets te in-commoderen. Hy kan oock fijn vyanden f^^aer-lijck ftraffen met den blixem van excommunica-tie. In voegen dat de voornaemfte grootheydtdes Paus meer in\'t geeftelijck als\'twereltHjck be-ftaet. Hy reguleert de verfchillen des geloofs,de welcke alle Catholijke Princen fbnder eenightegenfpreken gehoorfamen. Is Souverain overalle geeftelijcke orderen , waer van de opperfte,zijnde als haer Princen , t\'eenemael dependerenaen den Paus, als van gelijcken alle Aertzbif-fchoppen , Biffchoppen, Abten en Prelaten, jafelfs de wereltlijcke Overheden, niet tegenftaen-de onderdanen van andere Princen, erkennenfijn autoriteyt, niet alleenlijck in dingen die t\'ee-nemael geeftelijck zijn ; maer daer-en-boveneensdeels in wereltlijcke faken mede, aengefiendat de verfchillen des huwelijcks, en faken vanketterye, doorhem oft fijn dienaers werden ge-oordeelt : mede lbo tranfporteert hy beneficienvan \'t eene lant in \'t ander; doch in eenige plaet-fèn wordt fijn autoriteyt bepaelt, door de machtvan eenige Capittelen en Princen; overmits alleBiffchoppen van Duytslandt door de Capittelenvericoren werden; behalven eenige in \'t landtvan\'de Hertogen van Ooftenrijck, die door defelve Hertogen gekoren werden. De Koning ^ van



? STAET VAN DE KERCKE. 125^ van Vranckrijck noemt de BifTchoppen en Ab- en~ïèüigh Cardinalen opeen tijdt, wiek getalten van lijn Koningrijck, en de Koning van Hi- daer nae door lijn nakomelingen vergroot is totfpagne kieft in iijne Koningrijcken van Hi/pa- fèventigh. gne, in fijne Nederlanden, Sardagne, en Indien In verlede tijden, geduurende duyfènt jaren,mede de BifTchoppen: doch hy is abfoluytHeer, heeft men defe maniere gevolght, te weten , datfoo wel in\'t wereklijck als geeftelijck, vanSici- geen Priefterlijcke Cardinael van Romen veklien ; aengaende \'t Koningrijck Napels, daer magh Biffchop te zijn , alfoo de Biffchoplijckeheeft de Paus de nominatie van vier-en-twintigh waerdigheyt overtrof, en te boven ging, die vankercken , volgens \'t beftuy t gemaeckt tuffchen de Cardinalen; in voegen dat de Cardinalen BiAde Paus Clement de V11, en de Keyfer vor- fchoppen wierden, in plaets dat nu de Biffchop-ders de Koning vanBohemen, en Hongaryen pen Cardinalen worden ; en een Priefterlijckenoemen mede de Biffchoppen in de plaetfèn, al- Cardinael krijgende een Bisdom, was niet langerwaer het Capiftel geen macht en heeft, als van Cardinael ,• gelijck hedensdaeghs een Biffchop,gelijcken de Koning van Polen. gekomen zijnde tot de digniteyt van een Cardi- Cardmakn. ^^^ g^^^ ^^^ Paus volgen in autoriteyt, üael, niet langer Biftchop werdt genoemt, maerzijn de Cardinalen , gemeenlijck genoemt Prin- Priefterlijke Cardinael van de Rooiufche kercke,cen der Kercke. In \'t beginfel warenfè maer en eeuwige bedienaer van \'t Bisdom, \'t welck hyPriefters van de kercken binnen Romen , waer befit; alfoo defè dingen tTamen ftrijden, en nietvan fy den tijtel voerden, en wierden genoemt accorderen, te gelijck Cardinael van Romen, enCardinael-Priefters, dat is te feggen Overften, Biffchop van een andere kerck feffens te zijn.vermidts fy geftelt waren over de andere Prie- Doch alfoo de Majefteyt van\'de Cardinalenfters,Diakenen en onder-Diakenen, van de felve neffens de macht der Paufèn te gelijck was aeri-tijtel, als hebbende mede forgh voor de zielen wafTende, zijnder veel begeerigh geweeft tot heCvan een en de felve Parochiën, De naem van felfde ampt, fbo dat de Biffchoppen wierden ge-Cardinael was al ten tijden van Sint Sylvefter in maeckt tot Cardinalen; en men maeckte vanhet gebruyck, welck getal altijdt aenwies met Biffchoppen die geen Cardinalen waren , Bif.het getal

en tijtelen van de nieuwe kercken , vol- fchoppelijckeCardinalen,en geen Priefters nochgens de menighte der Chriftenen binnen Ro- Diakenen ,- daer nae begon men de BifTchoppenmen j in voegen dat\'er eyndelijck acht-en-twin- mede Priefterlijcke Cardinalen te maken. En natigh Priefterlijcke Cardinalen Wierdén gevon- Clement de Hl, maeckte men niet alleenighden , welck getal, geHmiteert zijnde, heeft ge- Priefterlijcke Cardinalen, maer daer-en-bovenduurt tot den tijdt van Paus Honorius de II, in oock Diakenen en BifTchoppen, doch voor haerhet jaer van 112 j,in welck jaer men geen andere inwijdinge; aengefien de geordineerde BifTchop-Priefterlijcke Cardinalen begon te ftellen in de pen Priefterlijcke Cardinalen waren gemaeckt,plaets van de overledenen; foo dat door gebreck en die fulcks niet en waren, en maer waren ge-van daer in te verfien, het getal van dit Colle- koren ^ worden gemaeckt tot Priefterlijcke Dia-gie eyndelijck is gekomen tot twee Priefterlijcke kenen, en men noemdefè de gekorenen van fulckCardinalen , levende ten tijde des ftervens Van een Bisdom. Aengaende de Diakenen, de PausAlexander de IV, en de kiefinge van LTrbanus Fabianus , dewelcke befat de Paufelijcke Stoelde IV ; en ten tijde van de verkiefinge van Ni- omtrent het jaer 240, fiende dat fy geen fekerecolaes de III warender drie Priefterlijcke Cardi- plaets hadden,nochte dat haer dienft niet en wasnalen, en vier Diakenen. De Cardinael Diake- gediftingueert, ofte onderfcheyden, was d\'eerftenen waren mede bepaelt tot het getal van ach- die aen een yder van haer uytdeelden , de deelentien , die eyndelijck waren vervallen tot een foo ofte wijckeii des ftadts, ten eynde, dat cen yderkleyn getal. Doch nae den tijdt van Nicolaes de de armen van fijn quartier foude beforgen, enDerde, heeft het felve allengskens begonnen toe dat uyt de middelen van de fchat-kift der kerc-te nemen, fbo dat \'er daer nae vijftien, en twin- ke , en offerhanden der Chriftenen, vergaderttigh, ten tijde van Bonifacius de VIII, wier- door de onder-Diakenen, dienende aen de Prie-den gevonden; eyndelijck is het getal noch ver- fters van haer quartieren, in al het gene, dat demeerdert tot Avignon, ten tijde van Sixtus de Goddelijcke dienft was betreffende; en de Pau-Vierde , doch en is nimmermeer gekomen bo- fen vonden goet, dat de opperfte, ofte alleroud-ven het getal van dei-tigh,voornamentiijck alfbo fte onder haer gekoren, met

toeftemminge desin het Concilie van Conftance befloten wierde, Biffchops ^ van de Clergye, en het volck, foudedat\'er maer vier- en-twintigh levende Cardina- genoemt worden Diaken Cardinael, ofte op-lenfeffensmochtenwefen. Doch de Paus Sixtus perfte Diaken; als van gelijcken, deoudtfte on-de IV heeft het getal der Cardinalen, fonder der de Priefters, opperfte Priefter. In\'t eerfte\'t Concilie van Conftance in acht te nemen, is\'er maer een Diaken Cardinael onder de fevenmeer als iemant van fijn voorfaten vermeerdert; eerfte geftabileerde Diakenen geweeft, zijndeen Alexander de VI heeft daer ria fijn exempel twee voor yder wijck, jae felfs doe\'er veertiengevolght, fonder dat\'er oyt meer als drie-en- waren gekoren voor de veertien quartierenvijftigh Cardinalen feffens zijn geweeft. waS \'er mede maer een. De Chriftelijcke Religie allengskens aenwaf-fende, heeft men in alle landtfchappen beginnenin te ftellen verfcheyde Diakenen, foo dat hetgetal der felve onfeker is geworden,en ongelimi- Maer Leo de X is de eerfte geweeft die het ge-tal van drie-en-vijftigh heeftgepaffeert,beftaen-de in acht-en-twintigh Priefters, achtien Diake-nen, en feven BifTchoppen; in voegen dat geduu- ae waerdighfte oft oudtft-e van yder landt- rende fijnPaufdijcke digniteyt,geweeft zijn vijf- teert; en



? STAET VAN DE K: E R C K E. I30 landtfchap gekoren, door de Paus ofte Clergyevan\'t felve quartier, wierden Cardinael-Diake-nen genoemt; in voegen dat volgens het getalvan veertien quartieren,veertien Cardinael-Dia-kenen waren gekoren daer nae heeft men nochvier Cardinael-Diakenen daer by gevoeght,heb-bende alleen maer laft tot de bedieninge van La-traen , en de Paus, foo wanneer hy daer de Miffeis feggende. Soo dat \'er in \'t beginfel achtienCardinael-Diakenen zijn geweeft, voerende in\'t eerfte de naem van haer quartier, en daer naeden tytel van haer Diakenfchap,volgens \'t exem-pel van de priefterlijcke Cardinalen. Aengaende de biffchoplijcke Cardinalen, dewelcke de laetfte van dien naem geweeft zijn, isd\'eerfte van allen geweeft Conraed, Aertzbif^fchop van Mentz , verdreven, door den KeyfèrFrederick Barbaroffa, uyt fijn Aertz-bisdom, endieshalven gekoren Biftchoplijcke Cardinael vanSint Sabine ; en hier van is gekomen , dat fbowanneer de Paus eenige Biffchoppen,ofte Aertz-biffchoppen tot Cardinalen maeckte, datmenhaer dan oock een kerck der Cardinalen gaf,vanwekkers Biffchoppen feven van de naefle vanRomen geordineert waren, om de Miffe te fèg-gen voor de Paus in de kerck van S. lan van La-traen, alwaer eertijdts fijn woonplaets geweeftis , en foo hy felfs de Miffe feyde, moeftenfè hemdaer in afïifferen en dienen. Gelijck als deoudtfte der Priefteren wierde ge-noemt Aertz-priefter, en de oudtfte der Diake-nen Aertz-diaken, fbo wierd van gelijcken eer-tijdts de oudfte van de BiffchopHjcke Cardinalengenoemt Prieur van de Biftchoplijcke Cardina-len , en hedensdaeghs wordt hy Deecken van\'t Collegie genoemt. Daer zijn hedensdaeghs fès Biffchoplijke Car-dinalen , van de welcke die van Oftia d\'eerfte is,en Deecken van\'t Coftegie, hebbende alleen\'t recht van de inwijdinge des Paus, de anderezijn die van Porto,Frafcati oft Tufculan,Sabine,Paleftrine ofte Prenefte, en Albano. De Priefterlijcke Cardinalen voeren den tytelvan S.Maria en Trans-tevere,ofte aen gene zijdede Tiber, S. Potentiane ofte Pudentiane, S. Lau-rens in Lucine j S. Marcellin , en S. Pieter 5 enS. Auguftin , S. Cecile, S. Prifca, S. Maria in Arac(Bli, S. Alèxis, S.Praxede, S.Maria van de vrede,S.Maria van de Engelen, van de vier gekroondeHeyligen, en van S. Tan. Ojficiea der Daer werden verfcheyde ofEcien door de Car- Cardtmien. ^Jinalen bedient;ondcr dewelckehet voomaem-fte is, het Vicarlfchap des Paus,als hebbende juris-didie over de reguliere Priefters, woonende totRomen,

over de compagnien van de Leecken ,Godts-huyfen, loden, en Courtifanen. Daer zijnvier Notariffen, en twee onder-Notariffen, eenvoor de civile, zijnde ordinaris een Prelaet, ende ander voor de criminele faken. Daer is oockeen vice-Regent, welcke ordinaris een Biffchopis,heeft opficht en laft over de vrouwe-kloofters,en fich te laten vinden in de verfameHngen dievoor den Cardinael Vicaris gefchieden, over defaken betreffende dien Stoel ofte Rechtbanck ,•oock is \'er een Barigel ofte Provooft, met eengoet getal van Sbirren. Daer is de groote Penitencier, opperfte vanal de Penitencieren , heeft een Prelaet onderhem, met de tytel van Regent van de Cancelle-rie. Heeft jurisdidie over de faken gereferveertvoor de Paus, en geeft, fbnder iets te nemen, deabfolutie,gezegelt met het zegel van de peniten-cerie; is op fekere hooghdagen, nu in de eene,dan in d\'andere Bafiliken, oft Hooft-kercken,van S.Ian van Latraen, S.Pieter, S. Maria Mag-gior; fit in een verheven geftoelte van vier trap-pen ofte treden, met een roedeken in fijn handt,om de confefilien te hooren van faken gerefèr-veert voor de Paus, en houdt mede fijn congre-gatiën , ofte verfameHngen befbnder, met deafiiftentie des Regents van fijn paleys, bewaer-der des zegels, met twee ofte drie Theologantenvan de lefuiten. De vice-CanceHer is mede een Cardinael,heb-bende geen ander Cancelier, als de Paus. Sijnjurisdidie ftreckt fich over de expeditien derApoftolifche brieven, van allerhande materie,wekkers requeften de Paus zegelt, behalven degene die geexpedieert worden in forma van bre-vet onder den ring des vififchers ; ordinaris ver-famelen de Officieren van de ApoftoHfche Can-celery , welcke zijn de Regent, en de Abbrevia-teurs, zijnde twaelf Prelaten, al t\'famen gekleetin het violet, driemael ter weeck in fijn Paleys,woonsdaeghs,donderdaeghs enfaterdaeghs. Detwaelf Prelaten hebben plaets in de kapel. Daerzijn Referendariffen diftribuerende de faken vanappel,over de welcke de Regent macht heeft omdie te bevelen aen de Auditeuren van de Rota.Het oflSci Van Abbreviateur is om te beworpende Bullen over de requeften gezegelt door dePaus,en om de felvige over te fien, fbo wanneerfein \'t wit francijn geftelt zijn. De Abbreviateursvan \'t Parck Maggior, de Schrijvers, de SolHci-teurs, anderfins Qïamiz^eri genoemt, (gelijck defbldaten van den Turck genoemt werden,) nef-fens de andere Officieren van de Cancellerie,hebben voor inkomft van haer gekochte officien,\'t profijt van de expeditien ; tot dien eynde latenfy fich

vinden, foo wanneer men taxeert, over-fiet, en de Bullen verzegelt, ontfangende alsdaneen yder fijn deel van de getaxeerde fbmme, uytde handen van de gene die de Bullen expedieert,Dat meer is, de vice-Cancelier ontfangt in de fè-crete Confiftorien de decreten van de collatie,ofte het inkomen der tytelen van de Cardinalen,als mede van de declaratien, promotien, en hetinkomen van de Bisdommen en de Abdyen, diedc Paus verfbrght, waer van hy oock de brievenexpedieert. De Chambellan, ofte KamerHng, neemt ken-nifife van alle de dingen, daer de Apoftolifchekamer neffens aHe de Klerken kennifte van heeft.En affifteert aen de felfd e\'kamer, foo wanneerfedoor deconfiftori niet verhindert is, datfe aldaerwil verfamelen, en\'t meefte deel der expeditiepafiTeert op fijnen naem , niet tegenftaende, datde kercken de felve dideren en onderteeckenen.Dat meer is, hy is Rechter over de appellen derfèntentien,gegeven door de meefters van de ftra-ten i neemt kennifife van aüe faken, betreffendede gebouwen, bruggen, ftraten, en diergelijcke din-



? S TA ET VAN C K È. 131 dingen meer. Ten tijden van de vacantie, ont- een Cardinael bedient. Aengaende de anderehoudt hy fich in het paleys des Paus, gaet door Officiers,fo is \'er mede de Generael van deKerk, Gemaeide ftadt van Romen met een guarde van Swit- welcke bedieninge de Paus gaerne aen een vanfers,doet het geit munten met ftjn wapen,en het fijn neven geeft, zijnde een oorloghs-man. Hyconclave m ordre ftellen, bewarende den fleutel heeft een groote autoriteyt, ftreckende wel over van \'t kafteel SAngelo. vijfhondert Officiers,ofte Bevelhebbers, welcke De Gouverneur ofte Overfte van de fignature zijn de Velt-heeren der Provinciën, de Sergean-der juftitie, zijnde als Intendent, heeft laft en ten Majoors, de Collateurs van de ruy tery, demacht van de herfchrijvinge van de requeften en Capiteynen van de ftaghorders, en militien; decommiffien der faken bevolen door de juftitie. Co onel van Mont S.ïan , de Colonel van \'t regi- \'Men zegelt alle woonsdagen in fijn paleys, en ment van Corfè, de Colonel van Ancone , dedat in fijn prefèntie 3 alwaer dat fich dan laten Capiteynen van de Corfèn , en de betaelder dervinden twaelf Prelaten van de oudfte Referenda- felfde; de Monfter-heeren van Ferrarien met deriffen , en is geinformeert door partyen, fbo wel Capiteyn van de cavallerie , de Capiteynen vanmondelijck als bygefchrift. Alle andere Refe- de hellebardiers , de Capiteyn van de ruyteryrendariftën Prelaten laten fich daer mede vin- van Bologne, de Monfter-heer en de Soliciteurden , hebbende macht dat een yder van haer, van Avignon, de Capiteynen van de ruytery, enyder reys ofte verfameiinge mach voorftellen \'t voet-volck , en de twee Generalen van de ruy^twee commiffien. Daer is noch mede de Audi- tery, neffens de foldaten van al de guarnifoenertteur van de Rota, de Lieutenant civil van de Au- van den geheelen Staet des Paus. Hy gebiedtditeur van de kamer, en de Lieutenant civil van mede over de Generalen van Ferrare en Avi-de Vicaris des Paus , tot defentie van haer juris- gnon, en heeft onder hem een Lieutenant Ge-didie, doch hebben bykans geen ftem; en aen- nerael, netfens een Sergiant-majoor generael.gefien, dat van vele faken die \'er befloten zijn , Doch defè vier worden foodanigh gedeclareerteenige geexpedieert werden door brieven geze- door een brevet van fijn Heyligheyt, als van ge-gelt door de Cardinael, bewaerder van \'t zegel, lijckende Generael van de artillerie en de Caftel-en andere in forma van bevel, fbo zijnder twee leyn van\'t kafteel S. Angelo.Officieren over de felfde expeditien geftelt, waer De

Generael van de galeyen wort mede fboda-van d\'een genoemt wordt de Intendent van de nigh gedeclareert door een brevet van de Paus,ontwerpinge des fbmmiers, ofte brevet, Prefetto aen de welcke hy fijn eedt doet, als van gelijckendelle minute de hrelpi, die, na dat hy de beworpinge alle andere groote Officiers voor den Trefbriergedaen heeft, de felve aen een ander overlevert, generael. Defè Generael van de galeyen maecktgenoemt de Meefter der brevetten, diefe alsdan een Lieutenant, geeft hem fijn patent, van ge-van de Secretaris der felve doet zegelen. , Daer lijeken geeft hy patenten aen al de Capiteynen,is noch mede het officie van Revoyeur van de en Vaendragers van de galeyen, aen den opper-commiffien der fignaturen van de juftitie, en alle Stuurman,Auditeur,en Notaris DePourvoyeurs,defè drie Officieren gaen gekleet in \'t violet, gc- onder-Pourvoyeurs, Soliciteurs,en Patronen vanlijck de Kamerlingen van de Paus. de galeyen worden door den Trefbrier generaei Den Intendent,ofte Overfte der fignature van verforghc, als van gelijcken de Munitionaris ende vergiffeniffe, moet affifteren in de verzegelin- apoteecker. Aengaende de Prieüers, barbiers,ge der genade , \'t welck in de prefèntie des Paus bootsgefellen , ftuurlieden en onder-ftuurliedengefchiet, en verzegelt alle requeften , en gratiën, beftaen immediatelijck onder den Generael, dieofte vergevingen die \'er gefchieden. In defe ver- geen macht heeft van iemant uyt de ketens oftefamehng laten fich twaelf Prelaten vinden, heb- boeyen te ontftaen, alfbo \'t felve by de Krijghs-bende mede haer ftem , en zijn de felfde die in raedt beftaet. Een van de andere voornaemftede fignature van de juftitie flemmen hebben. Officiers des Paus, is de Generael van de guarde,wekkers Intendent fich hier mede laet vinden , welcke onder hem heeft fijnLieutenant met tweeen van gelijcken de Cardinael Intendent, oft compagnien lichte paerden, niet tegenftaendeOverfte^der brevetten, de Dataris, eenige gede- de Capiteynen door de Paus gemaeckt werden.puteerdeCardinalen des Paus, zijnde nimmer- De Generael van de guarde heeft noch ondermeer minder als twaelf, den Auditeur van de ka- hem een compagnie van drie hondert Switfèrs,mer, neftens fijn Lieutenant civil, deTreforier en daer-en-boven twaelf gereformeerde Capi-generael, een Auditeur van de Rote , de Lieute- teynen , diefeLancksSpez:?^aUs noemen , ofte gê-nant civil van de Vicaris des Paus, een Clerck broken lancien,die t\'eenemael zijn verfchillendevan de kamer,een Abbreviateur van \'t Pare Mag- met de lanciers van ons

voet-volck.gior, en de Regent van de Cancelery; en een De Secretariffen van de Staet zijn mede groo-yder van haer komt tot defentie van\'t recht fijns te Heeren , gaen t\'eenemael in \'t violet gekleet,officie. ftaende onder de Cardinael neef des Paus,van de D E K È R li Noch is \'er mede de Cardinael Intendent,ofte welcke fy haer ordre ontfangen.Sy hebben oockOverfte der brevetten, heeft laft van te overfien, haer ordinariftè audientien by fijn Heyligheyt,en te verzegelen alle ontworpinge van faken , de en haer bedieningen zijn verdeelt, m manier,dat taxe onderworpen. De Bibliothecaris, die mede een Cardinael is,heeft het bewint en opficht van de biblioteeck,druckery, en van de gene die \'er in wercken. Het Treforierfchap generael wort mede doof eenItalien^ ) d\'eene over defe , en d\'ander over een andereProvincie geftelt is^daer is \'er een onder haer,diemen Secretaris Van de cijffer-brieven noemt.Daer zijn noch de Secretariffen der brevetten,nvan haer woont in\'t paleys des Paus, enisE e e veel-



? I 1 134 STAET VAN iijcken Staetj en iès Cardinalen neffens acht Pre-laten affifteren aldaer. De verfameHnge van de fchaden en goede re-geringe, diefe noemen , SgraDii, e de hom Regimine,is die aen de welcke de gemeenfchappen, en on-derdanen haer toevlucht nemen, wegen\'t onge-lijck \'tgene haer is gefchiet, ten eynde dat fyhaeffeiijck daer in door brieven werden gehol-pen. Die van de Munte delibereert wegen de mun-ten,fbo van Romen, als den geheelen kerckelijc-ken Staet. Die van \'t examen der Biffchoppen,in de welcke tien Cardinalen, en eenige Prelatenafïifleren , gefchiet voor den Paus; doch dit exa-men is niet als voor de Biffchoppen van ïtalien ,die geduurighlijck, terwijl fy werden geexami-neert, voor hem nederknielen. Aengaende deandere Cardinalen, zijn dit examen niet onder-worpen. Defe vergaderinge is ingeftelt geweeftdoor Clement den Vllï, diefe felfs examineerde.— De verfamelinge der faken van de confiftorien,die tot Opperhooft heeft den Deecken van deCardinalen, gefchiet feer felden , aengefien deweynigh occafie die fich prefenteert , om vandiergelijcke dingen te handelen; doch daer wortgefproken van de refignatien van deBisdommen,intereften der taxen van de kercken en Abdyen,neffens diergelijcke dingen meer. Vorders yderverfamelinge heeft fijn befonder Secretaris , diede decreten en genomen refblutien van de ver-famelinge voorleeft , wekkers brieven de Cardi-nael, hooft van de vergaderinge,onderteeckent,en fijn Secretaris verzegelt. Doch foo wanneer\'erconfiftori werdt gehouden , en gefchiet \'er nim-mermeer eenige andere verfamelinge. Aengaende de voornaemfte rechtbancken,oft plaetfen,daer men juftitie doet,en de gewich-tighfte faken effent, behalven die van Romen,en van andere plaetfen defès Staets, foo is \'er dievan la Rota, beftaende uyt twaelf Prelaten, teweten, acht ItaHanen, twee Spanjaerden, eenFransman,en een Hooghduyts,die fich verfame-len op\'t paleys van S. Pieter, alle donderdaeghsen des vrydaeghs. Haer jurisdidie ftreckt fichover alle faken van beneficien , van alle de Pro-vinciën , en den geheelen kerckelijcken Staet,voornamelijck in de tweede inftantie, alwaer deoppofitie plaets heeft;oock over de andere fakenmede in\'t tweede refort ; en die van het Graef-fchap Avignon gaen foo wel als die van ïtalien al-daer om juftitie. Daer is mede de Apoftolifche kamer, die fichfche kamer, yerfamelt in\'t paleys van S. Pieter, allemaen-dagen en \'s vrydaeghs , op die dagen dat menconfiftorie is houdende. Sy beftaet in de Camer-hngo, de Treforier generael, de Gouverneur

vanRomen, de Auditeur van de kamer, de Advocaetvan de armen,de Advocaet Fiscael,de Fiscael vanRomen, en in twaelf Clercken van de kamer. Syhebben jurisdidie, en nemen kennifife over allefaken, die de kamer betreften , te weten, overde dingen toebehoorende aen den heyligenStoel,als daer zijn deleenen van de Kerck, fakenvan rovery, rekeningen van de Officiers en on- I s > ll M 5 1 M \' \'j I i i ! i I , 1 Jlechïhanc-h»\' i i1 !I : l j ? ! i ) jipofloli\' KERCKE. derdanen, munten, en diergelijcke dingen meer.Sy effenen mede d e faken van appeïlen,te wetenjdie van de ftraten, gebouwen, tollen, accijfen,impoften en diergelijcke faken. Dit is de kamer,aen de welcke alle Leen-heeren haer tribuytmoeten betalen op S. Pieters avont. Doch behalven defe jurisdictie, beftaende byde geheele verfamelinge, ofte kamer, foo heeftoock een yder van haer de fijne particuHer. Wantde Auditeur van de kamer , is ordinaris Rechtervan \'t hof van Romen, en van alle courtifanen,kooplieden en vreemdelingen binnen Romen ;van de Barons,Princen,Ambaffadeurs,Biftchop-pen , Aertzbiffchoppen , Patriarchen , Cardina-en , en felfs van alle de oppofitien van den kerc-kelijcken Staet. Hy is Executeur in \'t belbndervan alle de geinterefifeerde des kamers, van allede Apoftolifche brieven,inftrumenten,en van deftraffen der bannen ; ja heeft felfs groote autori-teyt over de criminele faken, met het recht vanpreventie,ofte voorkominge.Hy heeft een Lieu-tenant civil, zijnde een Prelaet, en een Lieute-nant crimineel met tienNotariffen.De Prefidentvan de kamer heeft particuliere laft om te affifte-ren in \'t overfien van alle de rekeningen van hetTrefbor,oft fchat van de kamer en den heyligenStoel. De Advocaet van de armen is fijn bedie-ninge alomme de armen te befchrijven, fonderdat hy iets daer voor geniet. De Advocaet fis-cael defendeert de rechten van \'t Fifco, voor allerechtbancken, en dat in allerhande faken; deCommiftaris van de kamer heeft laft om te de-fenderen de fchade van de kamer in civile faken,en te affifteren neffens den Treforier generael inde revifie van de rekeningen, inkomen en intere-ften van de kamer, van tollen en impoften. Sijnafîîftentie is mede van noode in\'t pro videren vangranen en munten. Alle de Provinciën zijn gegouverneert, oft Gotwemt&quot;door Legaten, ofte vice-Legaten, befittende deplaets van Legaten , die te Romen by de Pauswoonen,die felfs in perfoon regeert de Provincievan Romen, fbnder eenigh Legaet. De anderegouvernementen oft landen,beftiert door Lega- •ten , zijn die van Romagne , Ferrare ,

Bologne,lIrbin,Peruge,(vervattende LTmbrien) de Marekvan Ancone, en Avignon. Daer-en-boven fooheeft een yder van defe Provinciën zijn Gene-rael,gebiedende over het krijgsvokk. Dat meeris, een yder ftadt van den kerckehjcken Staetheeft fijn Gouverneur , gekoren door den Paus,in places dat de Podeftas en andere OfiScierenwerden gekoren door de burgers ; maer de Gou-verneurs , en Officieren van de kafteelen, fterck-ten en havenen, worden gekoren door den Pausoft fijn neef. De voornaemfte leenen van deKerck zijnhet Leenen.Koningrijck Napels,en Sicilien, anderfins beydede Sicihen; de Hertoghdommen Parma, en Plai-fance; en de heerlchappye van Radicofani, metde landen ftreckende tot aen Ponte Centino, teleen gehouden van den grooten Hertogh , alsHertogh van Siene, in eeuwigh Vicariaetfchap. D E i



? I3Î R O M A G N vervattende \'t Hertoghdom ferrare. de Landen vati BOLOGNE, En ROMANIOLE. Grenßn» Stede», V Landtvan Ttr-rare. na , eertijdts ge- Ferrare^meefter gemaeckt van defe ftadt en haer noemt Flaminie en Emi- landen, in de welcke vervat wierd Comacchio,He, van wegen de twee alfoo het een leen der kercke was, verftervendewegen die men aldaer aen den Paus, door gebreck van mannelijckeerf- vindt, is een gedeelte genamen gelijck te ften is in den Staet van denvanVranckrijck, gele- Hertogh vanModene, die in\'t befit bleef vangen aen dees zijde van Modene, Regge, en Carpi, neffens haer toebe-de Alpes, en van\'t gene hoorende landen, als van gelijcken van Carfa-men Togata noemt, gnane. eertijdts gerekent van Het Ferraroifche landt ftreckt fich in \'t noor- LampaUn,de riviere i£fis, daer nae fbo wanneer de palen den aen die van Venetien, Polefine en Verone •van Italien wijder uytgeftreckt wierden, van de in\'t weften aen de Staet van den Hertogh vanriviere Rubicon, tegenwoordigh Piffatello ge- Mantua en die van Mirandole en Bologne,- innoemt, een gedeelte van \'t felfde landt, en was \'t zuyden aen die van Ravenne en Romagne enbewoont door de Fran^oifen geheeten Boji na- in \'t ooften aen de Golf van Venetien.derhand t hebben de Paus en Keyfer Karei de Ferrare, gelegen by de Po, die in \'t weften en Fmart,Groote aen dit landt de naem gegeven van Ro- \'t zuyden, bykans neffens haer henen vloeyt,mandiole oft Romaniole,\'t welck de Italianen ver- heeft fèer fchoone ftraten, plaetfen ofte merck-ändert hebben in Romagna. ten,en huyfèn, neffens een tre/felijcke Domkerc- Dit landt wordt bepaeit in\'t noorden, met de kevan uytgehouwen fteen, ftaende dicht aenmoraftchen van die van Padua, en Verone , be- de groote plaets,- met een andere van de religieu-hoorende onder\'t gebiedt van de Venetianen, fen der ordre van S. BenedicSus, waerdigh ommede ten deele met de Golf van Venetien ofte befien te werden, met de graffchriften van Ario-de Adriatifche zeej in\'t weften met Lombar- fte in ItaHaenfche en Latijnfche verfen; nochdien en de landen van de Hertogen van Modena een ander van S. Dominicus, in de welcke menen Mirandola in\'t zuyden met het geberghte fiet het graf van lan Baptifte Cinthio Giraldi,Apenninus.de landen van den grooten Hertogh, en die van Alexander, en Gafpar Sardes, waeren met een gedeelte van de Marek van Ancone; van men de fchriften noch heeft ^ daer-en-bovenen in\'t ooften met een gedeelte van de felfde die van deCanonicken vanS. Salvator, onderMarek, en de Golf van

Venetien. de tijtel van S. Maria del Va, bewarende feker De voornaemfte plaetfen,\'voerende den naem bloet van mirakel,noch het feer vermaerde Con-van fteden, Bisdommen en Aertzbifdommen, vent van de Katuyfers-monicken. Men fier\'erzijn Ferrare, Comacchio, Bologne, Ravenne, mede het feer fchoon paleys van de oude Herto-Rimini, Cefene, Cervie, Sarfine,Forli, Fayance, gen , zijnde hedensdaeghs het logement van deen Imole. Legaet des Paus : \'t heeft een kanael dienende Ferrare was eertij ts de hooftftadt van de Staet, tot de graft, en een court ofte plaets, alwaer menwaer van de Hertogen haer naem voerden, zijn- fiet de beeldeniffen van de Hertogen van Ferra-de Overfte van verfcheyde landen , die fich re, behalven die van den laetften, die de fijneftreckten hondert feftigh mijlen in de langte, en felfs Het uytwiffen. Noch zijnder vier fchoonevijftigh in de breette,vervattende defe ftadt met toorns, doch infonderheydt een , waer van dede Ferraroifche,cn Comacchiofche landen, neftens ver- trap is gemaeckt in manier van Caracol, gelijckfcheydekafteelenindemoraffchenvandeAdria- die van de Tuilleriers van Parijs, en invoegentifche zee j en de Hertoghdommen van Modene dat men daer te paert kan oprijden tot de vijfdecn Re^e, Carfagnane, en eyndelijck de Heerfchap- ofte fefte folderinge toe. In de nieuwe Biblio-pye ofte\'t Graeffchap van Carpi, Doch de Paus theek fiet men vele fchoone ftatuen ofte beeldenClement den VIII, heeft fich in\'t jaer , foo van marmor als koper, van gelijcken feerde doodt van Alphonfus de 11, Hertogh van tieftèlijcke fchilderyen , en koffertjes vol vanItalien, . Fff duur. E>
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? 3 3(5 ferrare. duurbare en koftelijcke gefteenten nae de konft landen en een gedeelte van Romagne, in \'t we^gegraveert. Het paleys van Cefar d\'Efte, Her- ften met de landen van den Hertogh van Mode-togh van Modene, gemaeckt van uytgehouwen ne, van \'t welcke het verdeelt is door de rivierefteen met punten, in forma van een diamant, is Panaro j en in \'t zuyden wordt het bepaeit metmede waerd om befien te worden, als van ge- de Staet van den grooten Hertogh en de Floren-lijcken het pare, genoemt la Montagnola, in tinen, wekkers palen zijn den bergh Apenninus,\'t welcke datfe bewaren verfcheyde herten en inde plaets genoemtFiligaie.meer andere ftagh van beeften 5 de tuynen met Aengaende de ftadt Bologne, fy is gelegen dichtliet fpeel-huys , genoemt Belveder, en de plaetfe aen den bergh Apenninus , in \'t midden op dendaer de vifch komt om geaeft te werden op het wegh Emilie, ftreckt fich in \'t ooften naer de ri^luyen van een klockje, mede de drie paerde-ftal- viere Savana,en in \'t weften aen de riviere Reno,len , onder de welcke d\'een is groot tot hondert die daer dwars door vloeyt, loopende naer Fer-twintigh paerden, een ander van hondert twee, rare , na datfè fich vermengt heeft met de beecken de derde van veertigh paerden, doch fy zijn Avef^, komende uyt\'et zuyden, is fèer bequaemtegenwoordigh ledigh. Dan het allervoornaem- tot geladen barquen , diefè voert met haer ge-fte werck van geheel Ferrare is het kafteel, ge- lade koopmanfchappen tot in de Po. De om-bouwt door Paus Clement de VIII, die , tot vang van defe ftadt is omtrent vijf mijlen groot,voltreckingedes felvigen , wel omtrent twee mi- gerekent binnen haer muuren. Haer langte tweelioenen gout daer aen heeft befteet. Het is mijlen,enbreetteomtrent een mijl oft een wey-uyttermaten fterck en wel gemaeckt, leggende nigh meer, beginnende van de poort Sint Mam-tegens over de ftadt en de Po, wekkers moraf- molo , tot de poort Galliera. Men fiet van verfchen daer neffens vloeyens heeft fes fchoone de fèerhooge en wonderbaerlijcke toorn, ge-groote bolwercken, fès meulens en wapenhuy- noemt Gli Afinelli, ftaende in\'t midden van defen, voorfien met allerhande fborten van wape- ftadt, de fèer fchoone Domkerck van S. Pieter,nen, en is van lijftocht wel beforght, als van ge- wiens Aertz-diaken , boven alle andere, machtlijeken van logementen fbo voor de foldaten als heeft om Dodtoren te promoveren 5 mede deden Gouverneur: in \'t midden van het pleyn ofte groote kerck toegewijt aen Sint Petronius, pa-plaets is een

uytgehouwen fteenen beelt van Cle- troon van de ftadt 3 en die van \'t lichaem onfesment den Vllï , fittende in een ftoel met defe Heeren, in de welcke dat men fiet het geheelewoorden onder aen \'t fondament oft de voet: Ne lichaem van de heylige Maeght Catharina dcrecedente Pado FerrarU fortitudo recederet, Martem Ne- Vigri, nonne van de ordre van S. Clara, die ge-ptimo fuhflitmt i dat is te feggen , Soo wanneer de ftorven is tot Bologne, in \'t jaer 1463 , en wordtPo fich retireert, ftelt hy Mars in de plaets van van de curieufe en devote luyden lichtelijck ge- -Neptunus, op dat de fterckte van Ferrare foude fien, fittende op een ftoel, gekleet met de klee-blyven. Maer aengaende de ftadt, alhoewellè deren van haer ordre, hebbende het vel des aen-fchoon en groot is, fbo heeftfe nochtans veel fichts gefpannen, openoogen, bloote handenminder inwoonders als ten tijden der Hertogen, en voeten, van de welcke men de nagels allejae felfs met den laetften Hertogh zijnderver- maenden affhij tin de tegenwoordigheyt van velefcheyde adelijcke huyfèn opgebroken en gereti- lieden, als van gelijcken het hair, eens \'s jaers,reert. Keyfèr Frederick de Tweede heeft aldaer nae dat het felfde gegroeyt is een faeck die myopgerecht een generale ftudie , anderfins ge- van verfcheyde Edelluyden van de ftadt, geloof-noemt een Univerfiteyt. waerdige perfoonen, voor waerachtigh verhaelt De ander ftadt defès Staets is Comacchio , gele- is, foo wanneer ickfè gefien hadde, fonder noch-gen in een groot lacq oftemeyr, van omtrent tans dat ick my Het vinden inden tijdt van dietwaelf mijlen inderonte, tuffchen twee armen particulariteyten ; fbo dat men met recht ditofte deelen van de Po dicht aen de fortereffe lichaem mach houden voor een van de voor-»UagnaDacca,ttn mijl van de zee.De andere voor- naemfte reliquien van geheel ItaHen. Als van ge-naemfte plaetfen van het Ferraroifche lanJt zijn lijeken foo heeft men \'er veel verfcheyde mira-Cotignola, een kleyn ftedeken, doch fterck, gele- kelen fien doen, altemael befchreven door eengen op de riviere Senio, omringt met flercke devoot lefuyt, die een geheel boeck gemaecktmuuren en diepe graften: mede Cento, een rijcke heeft van haer leven en wercken. Daer-en-bo-ftadt en wel bevolckt, gelegen op de riviere Re- ven is het een groot contentement te mogen fienno : en Uaffa dc Lombardi; by de wekke dat men de fchoone kerck van S. Dominicus ofte van dekan voegen het groote dorp van Lugo vol van lacobiner-monicken, in de welcke haer Patroonfchoone huyfen en koftelijcke

gebouwen, hoe- Sint Dominicus is ruftende in een tabernakel,wel het onbemuurt is ,• daer-en-boven de feer verkiert wel met: drie hondert fbo goude als fil-koftelijcke paleyfen van de Hertogen van Ferra- vere figuren, leydt ineen tombe ofte graf vanre, het een genoemt Boccaglione, gelegen langs de feer fchoone marmerfteen vol van uytgehouwePo , en het ander drie mijlen van daer, geheeten beelden. Het choor defer kercke , in het welckeCojjandoh. gereprefenteert wordt de hiftorie van \'t Oude en Bo\'ogne, genoemt by de oude en hedendaegh- Nieuwe Teftamentvan uytgehouwe beekwerck,fche Latiniften Bononia, daer nae verandert door feer konftigh gemaeckt, is mede aengenaem omcorruptie der tael in Rologna,is mede een hooft- te fien. Men fiet \'er mede een van de doornenftadt van \'t Bolognoifche landt, dat de ItaHanen van de Kroon onfes Heeren de Bybel gefchre-noemen Boiogneje, wort bepaeit in \'t noorden met ven in \'t Hebreeufch op wit francijn, door dende Ferraroifche lan den^ in \'t ooften met de felfde Propheet Efdras j en de voortreffelijcke fchilde- Andereplaetfèn. Het Bolog-noifche.



? N B O O E. ryé viiti Je kindermoordt gemaeckt door Guido de tij tel van Marquifen, Graven, en diergelijckeReni, als meer andere fchoone ftucken van den hebiien.felfden meefter. Daer zijn mede vele fchoone In de voorfteden fiet men de kloofters van de iMnkloofters met kerckhoven voor de monicken , Catuyfèrs, Servi, lefuaten, Zoccolanti, en meerwel hondert vijftigh in\'tgetal/t groote refedo- andere doch infonderheyt dat van S. Michielinrium gefchildert door verfcheyde uytmuntende het bofch van de Religieufen des berghs Olivet,meefters, d\'Apotekers winckel vol van vaten en een van de allerfchoonfte en treffelijckfte vangereetfchap tot allerhande fborten van diftilla- geheel Italien, hebbende vele fchoone èn ver-tien die men daer doet^ de Bibliotheeck, gehou- makelijcke hoVen , fonteynen, en vyvers vol vanden voor een van de voornaemfte van geheel Ita- vifch j cn boven al een fchoone kerck met kofte-.lien j de kelder, mede de grootfte van Italien, lijcke pylaren, en beelden, oock begraeffeniffenftreckende curieufe fiender tot groote verwon- van marmerfteen, en daer beneffens een choordering en vermaeck. Het huys van de Univer- verkiert met een fèer fchoon beeldt-werck vanfitey t, \'t welck fy. noemen lo Studio ofte ftudie, is allerhande fbort van hout, foo aerdigh en kon-van gelijcken feer heerlijck , heeft vele fchoone ftigh gemaeckt, dat men \'t foude oordeelen ge-treftèlijcke falen en kamers, bequaem tot de lef! fchildert en niet gefneden te wefèn, foo van we-fèn van verfcheyde Profefforen. In defe ftadt gen de kurieusheyt, als reprefèntatie i want menzijn mede verfcheyde Collegien, te weten , een fiet \'er niet alleenigh uytgehouwe kafteelen , to-voor de Spanjaerden, een ander voor die van la rens, boomen, velden, landen, bergen, en dier-Marque, een voor die van Piemont, en een voor gelijcke dingen meer, maer daer- en-bo ven , feerd\'Oltramontani, dat is te fèggen, voor de natiën kleyne bloemkens , uytermaten aerdigh ge-van gene zijde der Alpen. In \'t paleys defèr ftadt maeckt, volgens de konfi van hetperfpedijf.ftet men eenige gegoten kopere hoofden , te Doch fbo wanneer men gaet uyt de voorfte-weten, een van Clement den V111, Innocent den tuffchen \'t ooften en \'t zuyden, vint men aenden IX, \'en Gregorius j en die van Hercules, de ftincker zijde van de rivier Reno , La Chiuja,hebbende fijn knots ofte kolve in fijn hant, zijn- \'t welck is een fèer dicke muur, gemaeckt dwarsde van fteen. Indefael, daer deSenatores ofte over de rivier, om\'t water te ftutten en te doenRaedtsheeren gewent zijn te eten,

fiet men de loopen in een kanael ofte graft, tot Bologne be-wapenen van \\ Koninckrijck van Vranckrijck, ginnende, en nae de konft gemaeckt, om ver-met een opfchrift, beteeckenende hoe Carolus fcheyde meulens en inftrumenten te doen mae-Koning van Vranckrijck het Oriflamme aen die len, foo om koorn te malen , als om te makenvan Bologne gaf,in \'t jaer 1389. Boven de poort allerhande foorten van kopere vaten, wapens, envan \'t paleys ftaet het Beeldt van Gregorius de de fèlfde te tempereren , en fnijdende te maken,Dertiende, en een weynigh verder, een ander als fwaerden, rapieren en diergelijcke i als vanvan Bonifacius de VIII. gelijcken om de zijde te fpinnen, papier te ma- Daer-en-boven zijnder noch veel fchoone pa- ken , en de Jfpeceryen te malen eyndelijck , fboleyfèn , te weten, dat van Campeggi, alwaer het voertfe de fchuyten tot Malalbergo, alwaer datConcilie , ten tijden van lulius de III, fich ver- wen in het kanael van de moeraflchen van Sintfamelde, dat van Pepoli, en Malvezzi. Aengaen- Martin komt,om te varen naer de Po en Ferrare.de het paleys van Bentivogli, eertijts Heeren van Aen gene zijde la Chiufa komt men in de va-Bologné, is g^uineert tot de gront toe,en wordt ley van Reno, gelegen tuffchen de rivier en hetheden genoem\\ IlGuafto. Vorders foo zijnder geberghte, alwaer dat men het paleys van Roftiweynigh ftedeiV in Italien, alwaer de huyfen foo net, bequaem om een Keyfer mét fijn trayn tekoftelijck geft^ffeert zijn als hier; in voegen dat logeeren; mjders Vergato, een dorp gelegen vijf-het felfs een playfier om fien is de koftelijckheyt tien mijlen van Bologne, woonplaets van de Ca-van verfcheyde huyfèn, die noch ver nae van de piteyn, alwaer de omleggende plaetfen komengequalificeerfte der ftadt niet en zijn, fbo van om recht te ontfangen, en daer na Caftiglionewegen de fchoone fchilderyen , en tapiftèryen, en Bergi, kafteelen van de Heeren Pepoli, gren-als ftatuen en beelden, groote en kleyne van ko- fende aen de palen van die van Florence, en aenper en marmerfteen, heele en halve, en een me- de rechter zijde des felven komt men in Carfa-nighte van meer andere fraeyigheden, die defe gnane. Doch fbo wanneer men uyt de poort vanplaets feer aengenaem maken. la Galliere gaet,om de andere plaetfèn van Bolo- Defe ftadt en heeft niet meer als een plaets gne te befichtigén,leggende in\'t noorden, vindtofte marckt, in \'t midden van de welcke dat men men S.George, tien mijlen van Bologne j daer naeeen feer fchoone fonteyn fiet , hebbende een Poggio van de

Lambertins, een feer adelijck huysbacin ofte back van marmerfteen,neffens eenige van Bologne ^ Cafiel Guelfo, toebehoorende aenfraye metale beelden. De ftraten zijn meeften- \'t huys Malvezzi ,• Do^^a, aen \'t huys van de Cam-deel breet en wijt, hebbende fchoone galeryen peggi, voerende den tijtel van een Graeffchap ;ofte wandel plaetfen, onder de welcke dat\'er en Cafte! Eologmfe, een ftadt dicht aen de rivierverfcheyde met marmerfteenepylaren^ijn ^ in Semogelegen,engebouwtin\'t jaer 1388 , doorvoegen dat men bykans onder defe galeryen de die van Bologne, zijnde, naeftBologne, de beftegeheele lladt kan doorgaen. Aengaende \'t getal plaets defes landts. der burgeren ofte inwoonders, men maeckt gif^ Na defe twee fteden, is Ravenne de voornaem- Ravemc.lino- van omtrent tachtigh duyfent perfoonen , fte van Romagne , een feer oude ftadt, verblijf-on3er dewelcke dat men rekent twee duyfent plaets vanTheodoric Koning der Gothen, enEdellieden te zijn, waer van dat\'er verfcheyde van deExarches gefonden in Italien door deJtalim. ^Sg Faleyfi. \'en. Mareht. Tontê^n,
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? ;\' I. i: :i\' 138 bologne. Keyfers van Conftantinopolen. Sy wordt om- is tegenwoordigh vol fandts, €n alleen bequaemringt met de rivieren Roncon en Monton , heb- voor kleyne barcquen ofte fchuyten^haer grootebende een zee-haven, en een feer trefièlijcke enfchoonheydtblijckt in het aenfchouwen vanpoort van marmerfteen, genoemt de goude ofte S. Francifcus kerck, gebouwt van fchoone mar-fchoone poort ; is oock verkiert met een Bif- merfteen dopr Sigifmundus Malatefta.fchoplijcke kerck, onderftut met vier ryen pyla- De lucht van Ferrare is dick en fwaer, als van mdami\'ren van feer fchoone marmerfteen, en had eer- gelijcken die van Comacchio. Doch het landt ^^dts&quot;tijdts boven het groot aiitaer een verhemelt van Ferrare in \'t generael genomen , is goet, vol vangeflagen filver , waerdigh fes-en-dertigh duyfent koorn , wij n en vee, infonderheyt van paerden.kroonen , ftaende op vier pylaren van marmer, In \'t meir van Comachio , leggende in dit landt,\'t welck in de oorloge van Italien is gepilleert ofte vint men fulck een menighte van vifch,inlbnder-gerooft 3 van gelijcken die van de kerck van vijf heyt een fbort diefe Cefali noemen, en ael, datApollinaris , genoemt den gouden hemel van de viffchers, nae datfe die felfde gefbutenheb-Theodoric Koning der Gothen, hebbende twee ben, geheel Romagne, Lombardien en veel an-ryen groote pylaren van marmerfteen, behalven dere landen van Italien daer mede provideren;meer andere ver^ierfelen,is oock feer treffeiijck. fbo dat de Hertogen van Ferrare doorgaens eeiiAen gene zijde van Ravenne vindt men een groot profijt daer van hebben genoten , eens-groot bofch van pijn-boomen , genoemt la Pi- deels van de vifch diefè verfbnden, en anderdeelsgneda , van wekker pijn-appelen geheel Italien van den tol des felven. Men maeckt\'er oock me-voorfien ofte geprovideert wordt ^ eneenwey- nighte van fout. nigh verder de ftadt van Ceryia , weynigh be- Het Bolognoifche lant heeft verfcheyde fbur-vokkt, van wegen haer quade lucht, doch ver- een ofte fpring-aderen van fèer fchoon kout wa-maert door\'t hout dat men aldaer maeckt, heeft ter, als van gelijcke warme baden van grootevorders niet aenmerckens-waerdigh,\'t en zy een deught en eygenfchap, fbo wel tot Poretta, alsfeer oudt graf van witte marmerfteen, gemaeckt Scarpetta, dicht by de rivier Reno, wekkers va-in forma van een pyramide, met twee fchoone ley, behalven datfè feer fchoon en aengenaemrecht opftaende kinders. is, goede tarwe en meer ander flach van koorn, De ftadt Forli, eertijdts Forum IJyii, gelegen

mufcadel-wijn,en allerhande fborten van vruch-op Monton , heeft niet aenmerckens-waerdigh , ten voortbrengt. Het overige landt brengtals van gelijcken Bmoworo, alwaer de Biftchop- oock menighte van koorn voort, wijnen en an-lijcke Stoel van ForlimpopoU, eertijts Forum Pom- dere vruchten , vlas, hennep en paftel, waer vanpilii genaemt, Wierde verfet in het jaer 1370. De datfè jaerlijcks een goede fomme gelts genieten;il:adt Sarßna, het vaderlant van de Poëet Plautus, men vindt \'er van gelijcken aluyn en yfèr. Aen-behoudt zijn oude naem , en is gelegen aen de gaende defè Bolognoifche landen,hebbende eer^-voet des berghs Apenninus j van gelijcke Cefena, tijts den naem van vet gehad, wegen hare deugtdicht aen de rivier Savio. Imola, genoemt by de en vruchtbaerheydt, zijn vol van fchoone ho-Ouden Forum Cornclii, is heden noch een van de ven, hebben groote velden, die niet alleenighaengenaemfte fleden defès landts j als van gelijc- goede tarwe , en allerhande fborte van koorn,ken Faen^a, genoemt by de Latijnen Fayentia, en erten en boonen voortbrengen, maer oock feerby de Fran^oifen Fayance, afgefneden van haer goeden wijn, vlas,hennep, paftel, en moerbefie-voorfteden door de rivier Lamon, over de wek- boomen voor de zy-wormen ^ en van gelijckenke dat men een feer fchoone fteenen brugh met fèer groote en dichte boffchen, zijnde bequaemtwee torens vindt 5 is beroemt wegen haer treffe- fbo tot de jaght, als tot brandt-hout en vuur.lijck aerde-werk dat men aldaer maeckt, \'t welck Haer heuvelen zijn bedeckt met wijngaerts, vij-wy vergelijcken met dat van Venetien. Men gen en olijf-boomen , dragende feer fchoone etivindt \'er by de valey van Lamon, voerende den fware vruchten. Men vint \'er menighte van vee,naem van haer rivier, de ftadt Erifigella, en acht- hebbende feer goet en delicaet vleefch , foo daten-veertigh dorpen neffens haer Parochiën, be- men infonderheydt groote ftaet maeckt van degrepen onder haer naem. faucyfen van Bologne, die feer goet zijn.\' Daer Doch een van de voornaemfte fteden van Ro- zijn weynigh meiren j doch behalven de rivier-magne is mede Rimmi, eertijdts genoemt Arimi- vifch defes landts, komt \'er menighte tot Bolo-num, gelegen dicht aen de Adriatifche zee,voert gne, foo van Comacchio, als Argento. Mende oude naem van haer rivier, die hedensdaeghs vindt oock in \'t geberghte, gelegen dicht by^ degenoemt werdt Marecchia. Men fiet \'er eenige Rene, eenige kleyne fteentjens feer over-een-ko-treffelijcke paleyfen , gebouwt door de Malate- mende met de

diamanten,ftes, eertijdts Heeren defer ftadt; een feer fchoo- Aengaende de reft van Romagne, het is volne fonteyn op de groote plaets ofte marckt ee- van koorn, wijn, oly, vijgen en allerhande fbortnige overblijffels van een groot theatrum van van fchoone goede vruchten, vlas, hennep engebacken fteen,- een brugh gemaeckt van groote paftel; van gelijcken in de valey van Lamon ,vierkante marmerfteen, over de welcke men van zijnde feer fchoon en vruchtbaer , vindt mendeftadtnaerde voorfteden gaet,en van de wegh menighte van coriander, anijs , komijn , enFlaminie, naer Emilie^ heeft vijf bogen , en is feer vele pijn-boomen , gelijck in\'t bokh Ra-twee hondert voeten lang en vijftien breet, ver- venna, \'t welck fy noemen Pigneda, toebehoo-^iertaen een van haer poorten met eentriurri- rende aen \'t kloofter van S. Benedidus, en isphale böge van marmerfteen,gemaeckt tereeren omtrent vijf ofte fes mijlen lang. Daer zijn war-van Auguftus. Aengaende haer oude zeehaven, me baden, bequaem om verfcheyde fborten van fieck- .. t ,; I I ü ? i 1 ? f r ^ i i ; Ni \' 1 ^Anderefleden. \' ! ,? i i i! Rmim. 1



? R 139 fieckten te genefen, en men maeckt fulck een beleeft, gevende altijdt een goede hope aen diémenighte vau fchoon wit fout tot Cervie,dat het haer beminnen. felfde genoegh is , om geheel Romagne, de Men brengt van Ferrare tot Venetien, vlasMarek van Ancone , en een gedeelte van Lom- hennep, koorn, erten, boonen, loock en a/uyn •bardien te verforgen. en van Comacchio groote menighte van gefoute Die van Bologne zijn vernuftigh, goet van vifch. Die van Bologne geven menighte vanoordeel, en bequaem niet alleen tot de geleert- vlas, hennep, garen, feer fijne lampers,het welckheyt, maer daer-en-boven tot de wapenen. Zijn aldaer gemaeckt wordt, en van gelijcken , zijdegroote liefhebbers van de Mathematiiche kunft, kouftens, fatijn, felp, tafeta, en meeranderefeer couragieus , aengenaem in haer difcoarièn fborten van zijde-wercken. Sy trecken mede eenen fpreken , bequaem in raedt en daedt, meédo- goede fomme gelts van haer mufquetten, roer^gende, vergeven lichtelijck een mifdaedt,en zijn en meffen, diefe maken, gelijck oock van het be-feer getrouw in haer liefde, en weynigh jaloers : reyt leer, fcheeden, koockers , geparfumeerdefy aenbidden bykans de vrouwen diefe bemin- ballekens voor de handen, en marmelade j oocknen, befchencken haer met groote giften indien van haer aengename dranck, diefe weten te ma-fyfe genieten , doch anderfins niet j en traderen ken , feer goet om in de fomer te gebruycken;haer felfs wel. De Edellieden en andere bemin- daer beneffens hebbenfe goede winften van haernen de vreemdelingen, oeffenen fich om wel te fuyckeren, diefe bereyden op velerleye maniere^leerentepaert te fpringen,en andere diergelijcke welcke dingen al te famen te kennen geven deexercitien meer, ofte in ander aengename ftu- welluften defèr plaetfèn. dien, tot wekkers eynde datfe verfcheyde Aca- Behalven vier hondert foldaten, die de Paus Surck^fJdemien heUben, in de wekke alle goede geeften in \'t kafteel van Ferrare onderhout, en menightefich eens oft tweemael ter weke laten vinden, van andere, fbo binnen Magnavacca, als andereom aldaer te difcoureren over eenigh fraey fub- fortereffen van Romagne; foo is\'er noch eenjed, ofte om te toonen haer verfen en profen , compagnie voetvolck van hondert koppen bin-pafferende het oordeel van de compagnie, die nen Ferrare, fbo tot de guarde van de Legaet als\'t gene,dat tehartofc qualijck gefteltis,aenteec- Generael, en vijftigh ftchte paerden, zijnde lan-kenen , ten eynde dat\'et felfde verbetert foude ciers,- daer-en-boven

zijnder noch wel meer alsmogen werden. Het is Bologne, uyt het wekke elf duyfent koppen bequaem tot den oorlogh ,voortgekomen zijn de fubtijle en aengename ftaende onder feven-en-twintigh Capiteynen enwercken van den Graef Campeggi, van de Hee- een Colonel; en hebben haer wapenen binnensren Cefar Rinaldi, Girolamo Preti, en Giouan huys, worden maer alleenigh betaelt fbo wan-Capon, zijnde van de voornaemfte geeften van neerfe dienen 5 genietende daer-en-boven de pri-Italien, die fèlfs lohan Baptifta Marin niet en vilegievan temogen jagen en\'t geweer te dra^wijeken, en van gelijken noch veel meer andere, gen. Sy doen tweemael ter weeck exercitie, enwiens verfèn onder de naem van de Geleze Aca- haer Colonel befichtighthaer Staet, in de welkedemift-en gedruckt zijn. Daer-en-boven zijnder fy zijn geduurende twee maenden , eens \'s jaers.in defe ftadt verfcheyde treffelijcke fchilders, De Paus heeft in fijn Staet vijf andere Colonel-onder de wekke Guido Reni, en Caraccio , wel len neffens haer krijghslieden ofte foldaten , be-de voornaemfte werden gerekent,als zijnde dick- halven de Generael. wils verfocht geweeft , felfs van uytheemfche AengaendeBologne,daer zijn in lietBoIognoi-Princen : men vindt \'er oock de voornaemfte fche landt doorgaens drie compagnien Carabi-beeldtfiiijders en fteenhouwers van geheel Ita- ners in dienft; daer beneffens het voetvolck ge-hen. Aengaende de vrouwen defer ftadt, zijn noemt het rot ofte ftaghordre, die niet betaeltmeeft bruynachtigh , doch gefont en wel ge- en werden\'t en zy in tijden van oorlogh, dochftelt; nemen behagen, foo men feydt, in \'t fuch- genieten de felfde privilegie gelijck die van Fet-ten en karmen van haer vryers, jae felfs in haer rare ; daer-en-boven noch hondert lichte paer-tränen. den met een harnas gewapent, lancie en piftool, Aengaende de andere inwoonders van Roma- fbo wanneerfè te velde gaen wordenfe onderhou-gne, men vint \'er luyden van goet verftant, aen- den tot de guarde des Legaets; en van gelijcken,genaem in haer ommegang, fterck van lichaem, vijftigh Switfèrs , neffens dertigh andere, vooren bequaem tot den oorlogh, goede konften, en de guarde van de vice-Legaet.koopmanfchap. De volckeren, woonende in de Aengaende \'t refterende landt van Romagne,:)laetfen op \'t geberghte by de wegh Emilie ge- daer wordt mede een foodanigh krijghs-rot on-egen , zijn voorfichtigh en vernuftigh. Die derhouden,waer van alleen de valey vanLamortvan Cefene zijn meeftendeel Edellieden, en van acht hondert wei-gewapende

koppen uytlevert,goet verftant, en die van Brittinor, als levende en werden voor het befte volck van de geheelein een feer goede lucht, zijn van gelijcken goet Staet der Kercke gehouden, aengefien fy geko-van oordeel, doch konnen qualijck in vrede ge- ren werden uyt een groote menighte van volck ^duuren. Die van Forli zijn krijghslieden, en on- want Brifighelle met haer omleggende dorpenderwerpen fich gaerne \'t gebiedt van haer Over- alleen wel achtien duyfent zielen uytlevert.fte; die van Fayance zijn wederom bequaem om Daer is een Cardinael Legaet tot Ferrare, we- rei-den vyant aen te vallen en te prefferen; die van gen de beftieringe des lants en juftitie; mede eenRavenne beminnen de vrouwen, en zijn dies- Generael gebiedende over de dingen die de wa-halven van fachtet natuur; daer en tegens zijn penen en oorlogh zijn betreffende, foo wel overde vrouwen oock feer vriendelijck, koftelijck en die van Ferrare, Bologne, als geheel Romagfle. R A R E. Manierenen zjeden.
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? 140 F E R R De Pans heeft van gelijcken een Legaet tot Bo-logne y neffens een vice-Legaet, dependerendeaen hem en niet aen den Legaet. Daer is een Au-diteur civil, over de civile laken inde eerfte in-ftantie, en doet fijn juftitic gefepareert ofte in\'t befonder : de Auditeur van den Legaet is ge-ftelt over de dingen betreffende de lijftocht,diefènoemen la Grafta , en geniet daer van een grootprofijt j mede de èken van appel van den Audi-teur generael, die in de eerfte inftantie oordeelt,werden voor hem bepleyt. De Auditeur van device-Legaet neemt kenniffe wegen de faken hemgecommitteert door de vice-Legaet , faifeertlich over de faken dien hy vermach, als niet de-penderende aen de Legaet. Den Auditeur vanToron is over de criminele faken geftelt, en de-pendeert immediatelijck aen den Paus. Hy heeftvier Switfèrs tot fijn lijffchut,en onder hem tweeAuditeurs, examinerende de voorvallende fakeneens\'s weecks, de een nae den ander ofte beurtvoor beurt. De Legaet fteltfè nu in haer officie,in plaets datfè voor defen den Auditeur was ge-went te kiefen. \'t Recht van la Rote,heeft een paleys in \'t by-fonder, en beftaet in vijf Rechtsgeleerden, bly-vende vijfjaren in bedieninge. Sy oordeelen decivile faken 5 en een onder haer, zijnde door denPaus Podefta ofte opperfte Rechter gemaecktvoor den tijdt van een jaer, vermach niet, ge-duurende dien tijdt, uyt het paleys te gaen, \'t enzy met believen van de Gonfalonier en d\'Ouden.Defen Podefta heeft noch een ander Rechteronder hem,over de faken die de waerde van vijf-cn-twintigh guldens niet en pafteren. Daer is noch de Senaet van vijftigh, ingeftelt siil E. A R door den Paus Sixtus de V, zijnde voor fijn tij dgmaer veertigh. Defe Raedtsheeren confulterente famen over de dingen die de ftadt Bolognebetreffen 5 hebben ofte onderhouden een Am-baftadeur uythaer vergaderinge binnen Romen,die dickwils de Legaten rappelleert, ftch bekla-gende over haer voor den Paus in de naem vande ftadt. Men maeckt oock uyt dit lichaem oftevergaderinge de Gonfalonier , blyvende tweemaenden in dienft, om te oordeelen de verfchil-len tuffchen de burgery , en vermagh , geduu-rende defe tijdt,niet uyt het paleys te gaen. Daerzijn altijdt acht Edellieden, genoemt Anzianiofte Ouden,onder de welcke een Rechtsgeleerdeis, om de verfchillen te effenen. Daer zijn vangelijcken feftien Tribunen ofte Overften desvolcks, gekoren door alle de ordren der ftadt, entwee vergaderingen van vijftigh. Defe , onderwelcke een Rechtsgeleerde is, zijn over de lijf-tocht geftelt, vifiteren de winckels, en oordeelende verfchillen tuffchen de ambachts-lieden. Ydervan defè fèftien heeft een jongen, dragende fijnhellebard, verfamelen te gelijck tweemael desdaeghs, neffens een Overfte van yder

ambacht,diefè Maffaro noemen. Vorder tot Bologne envermach men geen goederen te confifqueren,enwanneer men maer de tijdt heeftom te vluch-ten, is men geen ftraf onderworpen. Daer zijnoock Gouverneurs, gefonden met een bevel desPaus door alle fteden van geheel Romagne , enfelfs in de valey van Lamon. Die van la Cafe Piibefitten vredelijck het gouvernement van Britti-nor, en dat na de doodt van Clement de VIIdie \'t felfde onder haer handen ftelde, en haermcefters daer van gemaeckt heeft. li \' i ! \'I ?: I \' ,1 , \' iI I 1



? I4X Het Hertoghdom B u R I N. Et Hertoghdom van zee-haven, doch is niet feer groot. Fojfombrone,Urbin, Jeggende met ofte Folfombruno , eertijdts Forum Sempronii ge-.een gedeelte in deMarc noemt, is in een pleyn ofte vlackte gelegen, tuf.van Ancona,en met de fchen den bergh en de rivier Metro, by deOudenreft in Romagne, wort Metaurus genoemt>over dewelcke dat een brughbepaelt in \'t noorden van fteen gemaeckt is^ en dicht aen defe ftadtmet de Adriatifche zee, leyt Cagli, ofte Caglio,die,geduurende een fèkereen ten .deele met Ro- tijdt, de Engelen-ftadt genoemt was, en by fbm-magne, in \'t ooften met mige Calis en Galle,aen de rivier Boafe,die voor-de fèlfde zee , en de by haer muuren vloeyt in \\ noorden, tot in deMarc van Ancone in\'t zuyden met de Staet des rivierCandiano , die haer in\'t ooften van gelijc-grooten Hertoghs, met welcke \'t oock bepaelt ken befprengtfbo datfe wegen defè rivieren by-wordt in\'t weften, als van gelijcken met Om- kans een half eylandt maeckt. bria , en een gedeelte van Romagne. Aengaende de ftadt Euguhio, by fbmmige Au- ti^guhio. Dit landt hebbende omtrent fèftigh mijlen in gubo genoemt, by Plinius voor Inginium geno-de langte, en vijf-en-dertigh in de bicette, om- men, ofte by Ptolemeus voor IJtmurn, leydt inhelft de fteden van Lîrbin, Pefàro, Sinigaglie, Umbria,is met een fchoon paleys van haer voor-Foffombrone, Cagli, Eugubio, en S.Léon, waer fàten verçiert, en een fonteyn, gevende, tot ver-van de vijf eerfte vervat worden in de Marc van wondering van die\'t fien , in\'t midden vaneenAncone , de fefte leydt in Ombria, oft het Her- groote fael,een groote menighte waters,\'t welketoghdom van Spolete , en de laetfte leydt in Ro- fy mede leyden door alle de kameren van \'t felf.magnebeiloten. Tr/\'m een Metropolitaenfche, depaleys. Wat de ftadt S.Leo belangt, is in Ro-Aertzbiffchoplijcke en hooftftadt defès landts, magne gelegen, op een fteenrots, allenthalvengenaemt by de Ouden Vrhinum, en by de Ita- rouw en fcherp , behalven aen de zijde waerlianen Urbino, wiens inwoonders Urbinates ge- langs men opgaet, fbo datfe als onwinbaer ge-noemt wierden, met de bynaem van Metauren- lijckt : in voegen dat den Hertogh François Ma-fès, is op een hoogen bergh gelegen, tuffchen de rie, foo wanneer hy van Paus Leo de X bevoch-rivieren Albs, en Foglia, en eenige geberghten, ten wierde, zijn grootfte fchatten daer binnenzijnde niet fèer aengenaem. De ftadt is kleyn, vertrouwde, en ten laetften de fijne, als zijndedoch verçiert met een paleys, gebouwt door den een van de allerfterckfte en verfèkerfle plaetfèn,Hertogh Frederick, hebbende vele fchoone fta- De andere voornaemfte plaetfèn defès Staets ,tuen ofte beelden , fbo van marmerfteen als me- zijn Cafie/Durante, een ftadt dicht by Urbin gek- Caftd Vh- tael 5 en

treffelijcke fchilderyen , een Biblio- gen, vol van Edelliederi, ia de welcke den Her- theeck vol van oude fchoone hoecken, zijnde al togh fich onthiel, hebbende aldaer fijn voor-te famen met gout en ftlver verçiert. De ftadt naemfte paleys,met een Bibliotheek,geeftimeertvan Pefaro, eertijdts Pifaurum genoemt,zijnde aen wel vijf-en-twintig duyfènt goude kroonen waer-den oever der zee gelegen, en daer-en-boven in digh te zijn^en niet ver van daer een warande vol\'t weften met de rivier Foglia befjirengt,eertijdts harten, hinden, boeken, en diergelijcke wildeIfaurus oft Pifaurus genoemt, is met vele fchoo- beeften. Pergola, en S. Angeloin Vado, alle bc\'ydene koftelijeke huyfen, en een treffelijck paleys neeringbare fieden, Baro^^o, Noyilara, Paganko,verçiert , en daer-en-boven met goede dicke Macerata di Montefeltro, van het ander Maceratamuuren en bolwercken verfterckt, en een kafteel onderfcheyden ,• Candiano, op de rechte zijde desbequaem tot een langduurige tegenftand, met oevers van de rivier van dien fèlfden naem gele,goet gefchut voorfien, en een Princelijck ma- gen, en Firmiano,aen de rivier Metro ofteMetau-gefijn, vol van allerhande foorten van wapenen, rus gelegen, neffens noch eenige andere plaetfenMede plach den Hertogh aldaer dickwils te meer.Tot defe plaetfen moet het fèer treffelijckeoverwinteren : niet tegenftaende dat men haer paleys bygevoeght worden, genoemt Poggio lm-lucht veracht, foo vindt ickfe nochtans feer periale, ftaende op een berghsken, dat fich infchoon, en wel bevolckt, \'t noorden naer de Hadriatifche zee ftreckt, en Men vindt noch mede op den oever des zees is gefticht door Conftantinus, Heer van Pefaro,de ftadt van Sinigaglia, eertijdts Senegaliia, Seno- voerende defen naem, vermits Keyfer Frederickgalla,ofte Sena Gallica genoemt, gefticht door de derde van dien naem, d\'eerfte fteen geleytde Gauloifen van Sens , ofte het Senonoifche heeft,- daer na heeft François Marie van Roverelandt, leggende dicht aen de rivier van Mile, Hertogh van Urbin, en Heer van Pefaro,\'t felfdedie haer muuren raeckt; en aen die van Sene, die vergroot, en met veel fchoone gebouwen ver-fich in\'t weften in de Hadriatifche zee ftreckt, ciert. omtrent vier mijlen van defe ftadt,zijnde wel ge- De lucht van Sinigaglie wort voor feer quaet ncedamtforîifîceert, en geaccommodeert met een goede gehouden, en die van Pefaro feer fchadelijck en f^\'J^\'Italien, ^^^ onaen- M». : I fi \'\' i\'! ? n Lafigte. Stede». \'hl Vrhin. \' ii\'i ? \'f I ? \'l; 1 \'I SvùgAdia. \'M
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? [h van de inwoonders den ouderdom van veel jonge deren in de fomer-tijden fterven, infonderheyt mtteu \'J I ^ \'ïl> Rijckdom-wen. in de maent van Augufto. \'t Is waer, dat\'er fom-mige van meeninge zijn,de oorfake van de kort-heyt haers levens te wefen , de groote menighteder vruchten diefe eten, en niet de quaetheydtdes luchts, die noch wel het beft te Novilare is,dicht by Pefaro 3 de heuvelen, ja felfs de valeyendefes landts zijn feer gefont. De ftadt Sinigaglie,hoewelfc dicht aen de riviervan Miia gelegen is, heeft nochtans groot ge-breek van foet water, vermits de meefte aderen,in \'t openen van de aerde, fout water voortbren-gen , foo dat de inwoonders ordinaris al ongewa-terde wij nen drincken, en ftch moeten behelpenmet het water dat men van andere plaetfen al-daer brengt. Dit landt, zijnde in fommige plaetfen bergh-achtigh , is vruchtbaer, foo in tarwe als anderegranen,geeft fèer goede wijn, treftelijcke vruch-ten van een aengenamen ftnaeck, infonderheytleer goede vijgen en olyven. Het €n is niet van de rijckfte ,• want in tijdendat het koorn niet wel gewaften ofte getrockenis, is \'er de handeling van \'t geit niet feer grootdoch is niet tegenftaende fèer lijftochtigh, aen- onaengenaem, voornamentUjck in de fomer,\'t welck veroorfaeckt, volgens haer feggen, dat D O M URBIN. gefien alles feer goede koop is^en daer-en-bovenworden de inwoonders minder, als in andere lan-den, belaft. De zee en zeehavenen, foo van Sini-gaghe als van Pelaro , veroorfaken aen de in-woonders defes landts goede profijten , als vangelijcken haer wijnen en granen diefe vervoe-ren , foo tot Venetien als Genua. Aengaende devijgen, fy droogenfe in fulck een menighte, datfeverfcheyde plaetfen van Italien daer mede voor-fien , voornamentlijck Bologne, Romagne, enVenetien, alwaerfe meerder geacht worden alsdie van Sclavonie. Tot Pefaro zijn verfoheydejaermarckten,op de welcke vele vreemde en ver-gelegen koopHeden fich laten vinden. Die vanPergola voorfien andere landen , foo van wolledekens, fâyen, als leer 5 en van gelijcken Foftbm-bron, S.Angelo in Vado, Eugubio, en Cagli. Dit landt is wel bewoont en bevolckt, in voe- Sterckte.gen dat \'et wel twintigh duyfènt foldaten te voetfoude konnen uytbrengen ; het krijghsvolck be-ftaet omtrent in\'t getal van feftien duyfènt man-nen , waer van de monfteringe in alle plaetfenviermael \'s jaers gedaen wordt. Voorts meentmen dat \'er in defè Staet omtrent vier duyfèntwei-ervaren krijghslieden zijn. De voornaemfte Sterckten zijn Sint Leo, Pe-faro, en Sinigaglie, welckers guarnifoenen by deonderdanen betaelt werden. î ; ! i i \' t ; -/



? 143 De Marek van A. N C O N Et landt geheeten deMank van Ancona, wierdeertijdtsgenoemt Pke-num-, daer na de Marckvan Ancona , nae denaem van haer hooft-ftadt, alwaer de Lom-barden een van haertwee Marckquifatengeftelt hebben , waer van het ander is geweeft dat van Trevigi, \'t welkhedensdaeghs werdt genoemt de TfevilaenfcheMarck. De palen defès lants worden aldus befchreven,in \'t ooften de Golf van Venetien , en de riviervanTronto, die\'tfcheyd van Abruzzo j in hetweften het Hertoghdom van Urbin , waer van\'t oock een gedeelte in fich vervat,als van gelijc-ken een gedeelte van Romagne , en de Golf vanVenetien; en in \'t zuyden Ombria, met de berghApenninus. De hooftftadt defes landts is Ancona , eertijdtsfbo wel als tegenwoordigh genoemt Ancona enAncon ; gelegen dicht aen de zee, heeft eenvan de allerbequaemfte en befaemfte zee-havensvan geheel Italien, fbo dat men aldaer ftet aen-komen niet alleenigh Griexfche , Sclavonfche,Dalmatifche, en Hongarifche kooplieden , maerdaer-en-boven noch veel meer andere volkeren.Doch haer oude bemuuringe van marmerfteenis op veel plaetfèn vervallen. Men fiet \'er eenfgecolomnen, ftaende een ftuck weeghs van den an-deren , om de fchepen aen vaft te maken, langebreede trappen , langs dewelcke men nedergaetin de zee, de welcke mede qualijck werden on-derhouden , en twee ketens met de welcke menden mondt ofte ingang van de haven plach tefluyten. Maer het allervoornaemfte werck is degroote hoogh, vol van triumph-wagens, en tro-pheen,gemaeckt door ordinantie van de Senaeten \'t Romeynfèhe volck, ter eeren van den Key-fèr Trajanus. Daer zijn in defe ftadt vele fchoo-ne kercken, doch voornamentlijck die van SintFrancifcus en S. Dominicus, in de welcke datmen ftet de epitaphien van dcMarullites enTar-chaniters j neffens twee Griexfche Tempels. Deftadt is gefoi tificeert met bolwercken en fortref^fèn, genoemt by de inwoonders , II Rehelüfwdelporto, il CaJaliero di S.Stephano, la Forte^a del Caffaro,il Cayaliero dellaportaddCalamo, il Rehellino di S. Jgo-ftino, ilLa%aretto , voorfien met menighte vancrefchut. Men vindt \'er mede het huys van la Fa-nne,logement ofte woonplaets van dcRaetshee-ren van den Legaet des Paus. Clement de V11dede mede bouwen een fortreffe tot een loge-ment voor fijn Legaet. Buyten de ftadt leydt de bergh Ancone, he-densdaeghs genoemt Monte-Guafco , op de Landtpa-len. Ancona. welcke mert fiet de oude hooftkercke van SintCyriacus, van een wonderbaerlijck gebouw, enverçiert met koftelijeke marmorfteen, behalvende reliquien en doode lichamen der geftorvenHeyligen , en verfcheyde treffelijcke gaven ge-daen door devote perfoonen. Onder by defenbergh langs de zeekant leydt de plaets van

Sirolo,vermaert wegens haer goede wijnen, diefe noe-men Siroli. Men ftet op een berghsken vijftien mijlen LoretQ.van Ancona de ftadt Loreto , wel voorfien enverfterckt, tot tegenftandt, fbo van de Turckenals zee-rovers. Sy is fèer kleyn, doch van grootereputatie, wegen de kamer, inde welcke onieLieve Vrouw geboren en opgebracht is , zijndein \'t midden van de kerck defèr plaetfe , welckekerck rontomme bekleet is met marmorfteen,diemen nimmermeer heeft konnen voegen aendefè kamer van onfe Lieve Vrouw ; alwaer mengemeenlijck aengeraeckt wort met een extraor-dinarifte devotie , gelijck ick cn verfcheyde an-dere meer dat hebben beproeft. Dit is een ge-vouteerde ofte overwelfde kamer > gemaecktvan groote gebacke fteenen , fcheppende weleertijdts haer licht van boven door een ront ven-fter. Men fiet noch achter het Autaer een kleynfchoorfteentjen van de heylige Maget -, en voorhet Autaer langs de kamer, zijnde nu verandertin een Kapel, een goet getal van filvere lampendie gemeenlijck altijdt branden. Men fiet medetegens over een venfter, in een ftuck marmor-fteen, de Engel aen de eene zijde, en onfè LieveVrouw aen de ander zijde , zijnde de plaets al-waer datfè eerft elijck den engel heeft gefien, envan hem begroet wierd Deiè kamer is gebrachtgeweeft eerftelijck door de engelen in Sclavo-nia, daer nae totRecanati, alwaer men hedende plaetfe, daerfe heeft geftaen, noch kan fien,en eyndelijck binnen Lorette , alwaerfe is ge-bleven. In defe fèlfde kerck van marmorfteen, vindtmen verfcheyde berden, gefchreven in diverfèhetalen van allerley natiën van Pellegrims , diedaer mede vinden Biechtvaders , zijnde Jefui-ten , fèer geleerde lieden , en ervaren in allerleytalen, tot behoef, d\'een voor defe , en d\'anderwederom voor een andere natie. Men fiet in ver-fcheyde plaetfen defer kerck, foo voor de pyla-ren als muuren menighte van offerhanden en be-loften j mede in de Sacriftie ofte fchatkamer,een ontelbare menighte van prefenten ofte ga-ven , gegeven door diverfe Princen en Heeren.En langs de ftadt verfcheyde kooplieden van pa-ternofters , medalien, beeldekens en fchilderijt-jens ; doch weynigh van andere dingen. Dit iseen plaets overvloedigh van vleefch en vifch^eenaenmerckenswaerdige fake in Italien. Drie mijlen van daer fïet men de ftadt Recana-Kkk ti. 1 h; dr : \' Vly::;; r-p!!;\'i ?!
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? - v». &quot;Il 144 DE MARCK V ti, eertijdts genoemt Ricinemm, gefticht, fbomen fèydt, van de oude overblijffeien van BehiaRicina. Defè ftadt is gelegen op de top van eenfeer hooge bergh, hebbende om ftch de heuve-len van den Apennin, Cingolo, en meer andere.De Paus Gregorius de X 11 leyt begraven in degroote kerck ; en in geen plaets van Italien fietmen foo vele fchoone vrouwen, na advenant degroote der plaets, als hier. De ftadt van Macerata , maer eenige mijlenvan hier naer de wegh van Romen , is gele-gen op een hooghte, en wordt gehouden voorde voornaemfte oft tweede ftadt defes landts ,als zijnde de ftoel van de Cancelrye ofte Rote ,daer de faken van \'t landt geoordeelt moetenwerden , de Gouverneur woont \'er mede. Men fiet mede in dit landt de ftadt S. Severin ,zijnde gemaeckt tot een ftadt ofte Bifdom doorSixtus de V, en behoort aen\'t geflacht van deSanfèverinen ; de fteden Camerido, Tolentino, JJcolij( zijnde een andere als die van Abruzzo; ) Ripaheel fterck van muuren en van natuur, mederijck en wel bewoont ; Fermo, eertijdts genoemtFirmim en Yirmium, gelegen op een bergh, driemijlen van de zee; Fano, eertijdts Fanum^ohe Tem-plo de la Fortuna , alwaer ick gefien hebbe qp haerfeeftdagh meer vrouwen,m.et goudebrocade be-hangen,als in een andere plaets van Italien.O^o,eertijdts genaemt Auximus en Oximim, gelegenop een bergh, aen wekkers voet dat de rivierMufon voorby loopt; en Gieß, eertijdts yîî:fis,dicht aen de rivier Jifis, andersfins genoemt Fiu--nießno, leggen mede in dit landt. Behalven defe fteden , ofte BifiTchoppelijckeplaetfen, fiet men de fteden van Mathelica, Fabria^noj alwaer dat men feer goet papier maeckt; Mon-te nuoyoy Serayalle, Cita-Nuoya, Cingulo, AcquaWa,beroemt wegen \'t geftacht van Acquaviva, uythet welcke dat voortgekomen zijn verfcheydeHertogen van Adria, als mede een Generael vande lefiiiten; S. Maria in Gallo, by het welckeleght dat verfchrickelijcke hol ofte cavern vanSibylle , daer de gemeene man veel van weet tefpreken, feggende dat het den ingang is van eenfchoon Koninckrijck, dat een van de Sibyllenaldaer befit , alwaer men des daeghs fiet ver-fcheyde mannen en vrouwen die fich t\'famen inalle foorten van welluften vermaken , en des MM AN ANCONA. nachts wederom in fèrpenten veranderen. S. El-pidio, S, luft, 5\'. Genefe, en verfcheyden andere. In dit lant fiet men mede het meir van Norfa,in het welcke, volgens het fèggen van de fbtten,de duyvelen fich gemeenlijck baden, vermitshet water fich doorgaens hooght en leeght, totgroote verwonderinge van de gene die \'t fien. Het meeftendeel van\'t Hertoghdom Urbin,\'t welck ick in \'t befbnder befchrij f, is mede gele-gen in dit Landtfchap. Dit landt is fèer

aengenaem , van wegen de Hced^nj^wijngaerden , olyf-boomen , en meer anderefborten van boomen, die men vindt in grootemenighte , voornamentiijck langs den oever derzee , alwaer t\'eenemael de orange-appelen , ci-troenen, vygen en limoenen , fbo\'t geficht alsde fmaeck vernoegen. Daer is mede menightevan tarwe in verfcheyde plaetfen ; goet vleefchen wildbraet, van gelijcken overvloedigh veelviich,karpers, truiten, lampreyen, ael,en anderediergelijcke fborten. Dit landt geeft veel wijn, koorn,oly en anderevruchten. En men brengt\'er te water uyt deLevant een menighte van allerhande koopman-fchap , als van gelijcken van andere plaetfen telandt; te weten,tapififeryen,foo van wol en zijde,als alleen van wol, feer koftelijck en konftighgemaeckt met figuren ofte lofwerck j feer fijneAlexandrifche tapyten , overvloet van gout- enfil ver-leer: de Nederlanders brengen daer fchoo-ne fchilderyen, daer men de ftraten van Anconaop H. Sacraments-dagh mede fiet behangen, delangte wel van een mijl. Die van Ancona beko-mmen mede menighte van droguen, fpeceryen ,honigh, zyde, camelot, bombafyn, catoen, wol,carmofyn , om mede te verwen , en verfcheydefbortenvan keren. Dat meer is, fy maken veelhnnen , lakens, en touwerck voor de fchepen.Sy hebben de konft van wit was te maken; datdie van Romen doorgaens gebruycken. Daer-en-boven hebbenfe menighte van ro fijnen , co-rinthen, fbo van Candia als Chio, malvefèy , enmeer diergelijcke dingen , mede verfcheydefborten van vifch. De kooplieden verfamelenfich op fèkere tijden van\'t jaer , bykans van allehocckcn des werelts, tot Rccanati, ja felfs dievan Afia, om te famen te handelen.



? »4J Het Landt van u s E. Et landt van Perufe ,zijnde een gedeeltevan het oude Tofca-na, &quot;erordc bepaelt inhet noorden en hetwellen met de landenvan den Grooten Her-togh; in \'t zuyden methet Patrinfionie van S. Pieter; en in \'t ooften met Umbria oftehet Hertoghdom van Spolete. Het en heeft niets gedenk waerdigs/t en zyHet rreir hct grootc mcir Traßmene, beroemt \\s^egenvanftruje. yidori van Annibal, en de nederlaegh derRomeynen 5 het wordt hedensdaeghs ge-noemt het Lac ofte meir van Perufe : en deTmfe. ftadt van Perufa , behoudende haer oudenaem doch verandert by de Italianen in Pe-rugia, met de bynaem van Augufla, welckehaer inwoonders noch behouden. Sy is gele-gen op een berghsken, verfterckt met ver-fcheyde bolwercken en een kafteel > geftichtdoor Paus Paulus de III , tot dwang derburgers, feer genegen tot muytery ofte twee-dracht. De ftraten zijn beleyt met gebac-ken fteen. Haer bloeyende Univerfiteyt nef-fens twee Collegien in de Rechten , en tweeandere in de &quot;Wijsheytmaken defc ftadt feerberoemt. De hooftkerck, in de welcke, foomen feydt, de Trouwring van de H. MagetMaria wordt getoont; en alwaer men fiet inden incrang het beek van Paulus den III, istoegewijd aen S. I.aurens. Doch die van SintPieter, gebouwt met pilaren van marmer- Italien, A fteen , en verkiert met fchoone fchilderyentegens de muuren , is veel treflPelijcker enwaerdiger om befien te worden. In het kloo-fter van S.Juliana zijn wel twee hondert Non-nen j en in \'t midden van de fl:adt is een fon-teyn, daer menighte van water uytfpringt. Het meeftendeel van dit landt is heuvel- jTöedmta-achtigh en vruchtbaer, foo van goede wijn ,oly, vijgen, appelen , als meer andere vruch-ten : en de reft, beftaende in valeyen , geeftfeer goet koorn. Daer beneffens hebbenfemede overvloedt van vifch in het meir, foodatfe Romen, Tofcanen en Umbria daer vangenoegh verfien. De inwoonders defes landts zijn moedigh, Manierengoet van verftant, en bequaem foo tot de wa-penen , als wetenfchappen. Sy hebben lievervifch als vleefch, te weten ^ vifch die in haerLac gevangen wordt. Sy hebben een kluch-tige manier van fpreken, als boert-achtigh;zijn haeftigh in haer raedtflagen, en geveynftom haer toorn te bedecken 5 beminnen deftoutachtige vrouwen,blaeuw van oogen, enwit van tanden 5 foecken haer bemint te ma-ken, veel eer met een ftrafen quaetachtighweefen, als lief kofery, ja felfs met vloeckenen qualijck ipreken. De vrouwen zijn fchoonen wel gemaniert, houden veel van fchoonefuy vere handen, en zijn geen vyandinnen derliefde. De Paus houdt er een Legaet, foo tot de Gomjerne-beftieringe van de ftadt, ak de omleggendelanden.
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? .147 Het Landt van In \'t Italiaens I L R V I E T A N O. Et knt van Ometo wortbepaelt met de landenvan Siena, Perufia enUmbria, met het Pa-trimonie S. Pieter en\'t Hertoghdom vanCaftro. Omete is dehooftftadt, dewelckeAntoninus noemtpitum y Procopius Vrbi-\'Ipentum en Vrhs Vetana, en Plinius Herhanum, Sy isonbemuurt , leggende op de vlackte van eenliooge rouwe bergh , die haer ftreckt in plaetsvan muuren. Procopius beiclirijft de gelegen-heyt defer ftadt feer forghvuldighlijck met defèwoorden, in \'t tweede boeck van de handelingender Gotthen : Soo haefi Belifams gekomen wasyoorVrbhente, hey.alhy\'t leger neder te flaen in een bequameplaets ; hy felfs rontom de fladt treckende, olperleydeacn -^oelcke ^yde hyfe mocht aentaften niet tegenftaende,datfe hem als onyoinbaerfcheen, [co door ge-^elt alspra-Bijck, \'^as hy nochtans niet ypanhopende, van fich daerIpan meeftcr te maken ; mits doet hy op een brengen eengroote menighte yan aerde, makendede felfde op den topeffen en plat, en nederwaerts romo, fcherp en ongeUjck,hebbende rontom fleenrotfen yan een felfde hooghte, diedaer dienden ,tot bekgeringe der fladt, pijnde gelegen om-trent een fchoot speeghs yan de jebe. De oude yolckerenbouwden eene ftadt op defe hoop aerde fonder muuren ofteeenige andere fterckte, alfoo defe plaets &quot;boegen de natuurfelfs haer genoeghfaem onwnbaerfcheen te \'^ejen ,• te meer,yermits \'er maeï een toegang is yan de fleenrotfen tot deningang defer fladt. Dien /elfden hc^paert zjjnde, haddende burgers nergens den yyant te yreefen, ja felfs niet terplaetfen daer de natuur een toegang fcheen te geyen, te-^eten een groote riyier, occuperende de fpatie tuffchen defleenrotfen en de fladt. Dit is d\'oorfake -svaerom de oudeRomeynen op defe plaets een kleyn gebouw hebben ge-*maeckt. De lucht is goet, aengenaem en gefont ;behalven \'s fbmers, ten tijden foo wanneerfe dehennep in de rivier Palia {de welcke Cato Pelia noemt) doen rotten ofte weecken want alsdande lucht door de vuyle ftinckende dampen,diefè nae ftch treckt, geinfedeert zijnde, is deburgers onaengenaem en fchadelijck. Deftadtheeft een fèer fchoone kercke van marmorfteen,feer konftigh gemaeckt van de allerbefte mee-fters. Onder de welcke is de beeldenifte Godts,die Eva fchept uyt een ribbe van Adam. De ven-fters zijn van albaft , doorfchijnende als glas.Daer zijn fèer koftelijcke autaren , gemaecktdoor den Paus Urbanus de V , in \'t jaerMen fiet\'er mede een feer diepe fonteyn , ge-graven in de fteenrotfen door Clement de VII,met dit opfchrift: \'t Gene dat de natuur fcheen te ypey^geren aen de flerckte^hceft de konfl daer hygeyoeght. Menfèyt datfe wel twee hondert en vijftigh cubitenfbude diep zijn. Niet verre van daer, naer \'t zuyden, leydt een nai^ncjrea.dorp,

genoemt Bagnarea, anderfins \'t badt desKo^nings geheeten, en is verkiert met de Biffchop-lijcke waerdigheyt. Naer \'t ooften leyt Aquapendens, een feer lange yfquapen^ftadt, zijnde gelegen op een bergh , op de weghdie fich ftreckt van Siena naer Romen, tuftchenhet meir Vulfinien en de rivier Prilis ofte Palia.Dit is degeboorte-plaets vanHieronymus Fabri-cius, een van de allervoornaemfte Anatomiftenby de volckeren van Pavien; tot wiens eer ditvaers gemaeckt is: Martia FabriciojaBat fe nomine Roma,Pendula Fabricios tu quoque gignis Aqua* Dat is te fèggen : Het flrijthaer Romen kon op haerFabrici roemen^ Maer Aquapendens heeft de haer oock konnen noemen» Gemeenelijck noemt men defè ftadt Acquapen^dente, doch wordt genoemt by Ptolemeus aWc^,Acida: alhoewel Cluverius vermeent het een ge-^corrompeert woort fbude wefen van de ware enrechte naem, , Aquila. M m m ïtallen.
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? ? ( 1.\'::! I4P i i; fi;h\' - j \'1 ! ^ ,1 ,I .\'i\'-\' , I I\'\' V,\'I \' II\'\' l\'ï. ll\'l\'\'! i ; ! U R I A. of \'t Hertoghdom O L E T O. s p iïi Mbria neffens haer gaen^vermitsdedeurentoegemetfeltzijn. Voor oude naem,heeft mede \'t autaer en dit lichaem hangt een lamp , die al- gekregen de naem van tijdt nacht en dagh brant: en Cita di Cafiello, en het Hertoghdom van Spo^ Todi, eertijdts genoemt Tuder, aen de Tiber; leto, mgevoert door den Terni, te voren Interamna geheeten , geleRcn aen Exarche Xongm , ten de riviere Nera Foligno , by de ItaHanen ae- tijden doen hy ver- noemt van gelijcken als haer inwoSn- Icheyde Hertogen in ders F^m^f^j, hebbende een van de voornaem- Itahen maeckte, en flejaermerckten van geheel Italien • Ncc^r^ eer- , . .-Cl t vervolght byde Lom- tijdtsNuceriageheeten, en^rf^/twelck Stra. barden, die Spoleto hebben gehadttot den fl-oel bo Ameria noemt. Men fiet\'er mede Bor^ö 5 van haer Hertogen, aen wien dit gebiedt ver- po/cro, en Auguhio, het eene toebehoorende aen viel. , , ,, ^ , , ^ ^^^ Grooten Hertogh, en \'t ander aen den Her- Hare palen hebben fjch voor defen wijt en togh van Urbin. breet uytgeftreckt, gelijck te ften is by Ptole- Dit landt wierd by de Ouden foo geacht en Hoedan.^meus, en Strabo, ja felfs ten tijden van de Lom- geprefen , datfè gefeyt hebben \'t felfde, behal-barden omhelfde \'t Hertoghdom van Spoleto ven alle noodtwendigheden van menfcheliicke\'t gebeele landt, gelegen tuftchen den Tiber, en nootdruft die \'t voortjbrengt, foo vruchtbaer enden bergh Apenninus, neffens meer andere volc- goet te zijn, dat de Boomen tweemael vruchtenkeren. Doch tegenwoordigh ftreckt fich dit dragen, en de heeften driemael \'s jaers jongenHertoghdom niet anders als tuffchen denTiber, teelen. De valey van Spolete is oock in der ^etbeginnende aen de oorfjirong des felven , en overvloedigh, en vol van allerhande lijftocht, enloopt ter plaetfe, alwaer deTeveron dicht by niet tegenftaende, dat \'erveél hooge en rouweRomen daer in loopt, tot.aen den bergh Apen- bergen zijn, foo geven nochtans de heuvelen enninus, en de rivieren Teveron en la Nere. valeyen menighte van koorn, goede wijn, oly De hooftftadtdefes landtsis Spoleto, behou- en andere diergelijcke vruchten. De weylandendende haer oude naem , is gelegen in een bergh- omtrent Terni, behalven datfe de beeflen voe-achtige plaets, alwaer men fiet de fondamen- den, worden drie en viermael\'s jaers cremaeytjten van een Theatrum, de tempel van Concor- boven dat fiet men de deught defes landts aendia ofte eendracht, het hoogh verheven dack de rapen, waer van fbmtijdts d\'eene dertigh envan de hooftkerck , neffens haer muuren van d\'ander veertigh pont weeght j een faeck die demarmorfteen, \'t kafleel gefticht in het Amphi- Ouden mede hebben

aengetekent.theatro , en een brugge van fteen , ftaende op De inwoonders defes landts telden de dagen o^d,^^.vier-en-twintigh pylaren, ftreckende van\'t ka- van d eenen middagh tot den anderen,- waren\'f^^fteel tot aen het hooghfte deel van de ftadt. kloeckmoedigh,en befchermden haer landt metDe andere fteden zijn Montefako, in de welcke dapperheyt den tijdt van vele jaren, ja beftre-begraven leydt het hchaem van de H. Clara, ge- den fèlfs andere volckeren. \' Nam, Talen, landts. Spoleto. \'^Anderefieden. noemt by de Italianen Chiara ofte Chiarella, in Sy zijn hedensdaeghs de befte krijghslieden Ma^reHwiens hart datmen de teeckenen van \'t lijden van Italien , ja felfs, volgens\'t feggen van Magi-onlès Salighmakers Jefu Chrifti vondt gegra- nus, overtreftènfein moedigheytalie andereIta-veert. Afiji, eertijdts genoemt Afïiftum, beroemt lianen. Doch worden gelaftert datfe al te vaer-wegen het lichaem van S. Francifcus, leggende digh zijn in \'t fpreken, infonderheyt die van Spo-in de kerck van dien felfden naem , welcke be- leto, en zijn daer benevens geweldigh ftuur te-dient wordt door de Francifcaner Monnicken. gens de vreemdelingen, en vol argliftigheden.Men fiet\'er drie kercken, d\'een boven d\'ander 3 Die van Foligno werden gehouden fcherp fin-in de eerfte en laeghfte ruft dit heyligh lichaem, nigh in haer fpreken, en wraeckgierigh, ja fbec-ftaende recht overeynd, met open oogen , fien- ken ftch fèlfs te wreken over \'t ongelijck gefchiesde na den Hemel, heeft d\'armen kruys-wijs over aen haer voorfaten.den anderen; doch niemant vermach daer in te Italien,
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? rn IJl Befchrijvinge van I N A. S A E Sabinen paelden in\'t Zuyden aén de Um-bren, en waren de oud-fte volckeren van Ita-lien. Sy hadden delennaem , jfbo Varro ge-tuyght , om datfe deGoden meer als andereeerden, want o-éCec^ be-duyt by de Grieckeneeren. Hierom Jfèyt Plinius : De Sabinen, foo fom-mige meenen, ^jn Sebini genoemt Van den Godtsdienß.Silius Italicus in fijn 8 boeck geeftfè den naemvan eenen Sabo, met de/è woorden :pars laudes ore ferehantSähe tuas, qui tepatrio cognomineprimasVixiftipopulos magna ditione Sabinos. Cluverius is van gevoelen , datfe haren oor-fprong van de Opicen ofte Oicen hadden, omdatfe de felfde tale gebruyckten. De Oicen heb-ben Campanien bewoont, waer van een deelden nieuwen naem Sabinen aennamen , en ver-trocken zijnde, hebben de Aborigines verdre-ven uyt het landt, welck tuftchen de Umbrenen Latinengelegen , daernae Sabina geheetenis. De eerfte plaetfe diefe innamen was het dorpTeflrina, nu van de inwoonders Pefcara genoemt,omtrent de ftadt Amiternum en de rivier Ater-num. Van hier zijnfè gewapender handt geko-men tot aen de rivieren de Tiber en Anienem.Cato feydt by Dionyfium, dat de Sabinen dienftreeck landts befeten hebben, die twee hondertentachtentighftadien, dat is, vijf-en-dertighmylen van deAdriati/che zee leght,en twee hon-dert en veertigh ftadien ofte dertigh mylen vande Tulfche : en een weynigh minder als duyfentftadien, dat is hondert en vijf-en-twintigh mylen Naem, Tdefi. lang is. Met welcke befchrijvinge dien ackeruytdruckelijck beteeckent wort, die de Sabinenonder \'t gebiedt der Romeynen bewoonden vanden oorfprong des riviers Nar, tot bynae aen derivier Anienem. Leander ftelt de grenfen derSabinen den Nar, den bergh Apennin , den Ti-ber , en Anienem, feggende, dat nu ter tijdt Sa-bina genoemt wort,al\'t gene tuffchen \'t lack Ve-hnus, Reate, de Tiber, Nar en Anienem beflo-ten is. Plinius fchrijft van twaelf volckeren derSabinen, aldus genoemt, Jmiterni, Curenfes, Forum Votd^ren.Deciiy Forum NoVum, FidenateSy Interamnates^ Nurßni,NomentanijReatini, Trebulanij die men oock Mutufceien Suffenates noemden; Hburtes, Tarniates. Het heele landt is vruchtbaer van olyven en Untsmt.wijnen, brengt mede veel eeckelen voort, enis bequaem voor \'t vee. \'t Is vermaert door denroof der Sabijnfche Maeghden , en\'t verbondtmet de Rom.eynen gemaeckt doen T.Tatius Sa-binus in de ftadt ontfangen wierd. Daer nae deSabinen , vergetende ofte niet achtende hetmaeghfchap ten tijde vanTatius gemaecktjheb-ben de Romeynen, onder de Koningen, en oockdaernae dickmaels beoorloght, en hoewel fyniet geheel verwonnen waren , heeft men noch-tans over de felfde getriumpheert. Ten laetftenhebben fy haer by deLatinen

gevoeght. Defelve Sabinen heeft de B>urgermeefter M. CuriusDentatus te vuur en te fwaerde bedorven , metdien ftreeck die tuffchen de Nar en den oor-fprong van Veiinus leght; door welcke vidoriefbo groote menighte menfchen en landts indemacht der Romeynen gekomen is, dat de ver-winner felve niet wift wc^äie riieerder was. Daernae zijnfè volkomentlijck verwonnen, en heb-ben het burgerfchap der ftadt Romen verkre-gen, nochtans fonder \'t recht van ftemminge. PIETERS S. P A T R I M O N L At deel van Hetrurien, wordtS. Petri Patrimonium, dat is,Erfdeel genoemt , welck deGravinne Machtildis, Boni-facius dochter, de Kerck vanRomen in \'t jaer 1077 gege- ven heeft, ten tij de van Paus Gregorius de Vlij maer als de brieven vandefè gift verloren waren, zijnfè vernieuwt in hetGrenjen: jaer 1102, onder Paus Pafchalis de 11. Leander,Blondus, en andere fegg en, dat \'et aen de rivierPifcia eyndight, en dien heelen ftreeck begrijpt,die tuffchen Pifciam, S. Quiricus aen dees zydeden Apenninum, de zee en Caparanum leght,Italien* Maginus, die wy hier in volgen, ftelt als palenvan \'t Patrimoni in \'t ooften de Tiber, in t noor-den \'t gebied van Orvieto, in \'t weften de rivierMarta,in\'t zuyden de zee. Komende dan van\'t noorden, ontmoet men eerft de ftadt Bolfena Bolfe^a,oft Bolfeno, gelegen aen \'t lack Volfinius, en ge-bouwt op de vervallen overblijffelen der fèer ou-de ftadt Vulfinium ,* daer Livius, Strabo en an-dere van fchrijven , alsmede Juvenalis in fijnderde Satyra aldus: ^\'s timet auttimuit gelida Prmefle ruinam,Jutpofitis nemorofa inter juga Volfiniis, autSimplicibus Gabiis, autproni Tiburis arce ?Nae defe ftadt heeten de inwoonders Volfi- men- O O Q
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? i5i s. p i e t e r nienfes en Vulfinienfès. Hierom noemt TacitusSejanum,infijn fefte boeck der Jaerlijcklche ge-ichiedenifTeo, Vuifinienfèm. De oudfte geheu-genifte defer ftadt is in \'t vijfde boeck van Li-vius onder \\ Burgermeefterïchap van L. Vale-rius Potitus en Manlius Capitolinus, in \'t jaer na\'t gebouw der ftadt Romen 3^4 , een jaer te vo-ren eerfe van de Fran^oyfèn ingenomen wierd.Valerius Maximus noemt Volfinium de hooft-ftadt van Hetrurien. Eertijdts isfe van den Bur-germeefter A. Pofthumius verwoeft: daer naedoor deconfpiratie ofte t\'famenrotten der Havenbemachtight zijnde, als de burgeren hulp van deRomeynen begeerden, is Decius Murena meteen leger derwaerts gelbnden , die de meeftersvan \'t geweldt der knechten verloft heeft. Pli-nius verhaelt dat defe ftadt bynae heel met denblixem verbrant is. \'t Is mede gedenckwaerdigh\'t gene de voornoemde Plinius van Vollinienfchrijft: Ve laerhoecken hertellen, lèythy, datmendoor eenige offerhanden en gebeden den blixem d-^ingenkan ofte iperkrygen, Daer is een oudt gerucht inBetrurien^dathy y er kregen is, als feker monfler. Volta genaemt,in deftadt Volfinium quam,na dat de omleggende ackers bedor-ven en afgegeten 10 ar en, dat hy oock yan haren KoningPorfena uytgeroepen w.De oudemarmorfteenenmethare oplchriften getuygen defes ftadts ouder-dom. Hedensdaeghs isle heel vergaen, en bynain een hofftede verandert. De inwoonders feg-gen, dat\'et lichaem van de H. Maeght Chriftinadaer bewaert wordt: ,vertellen oock een mira-kel , dat van andere befchreven is. Plinius fegt,dat de landouwe van defe ftadt foo vruchtbaeris , dat de olyf-boomen\'t eerfte jaer, naedatfègeplant zijn , vruchten dragen. Het geeft oockkoftelijcke wijnen , befonder Apiana. In \'t lackvan Vulflnien is een eylandt van de Minnebroe-ders bewoont, in \'t welck Almaricus, Koningder Oftrogothen toegelaten heeft, dat men fijnmoeder Almafiundam doode, van welcke Pro-copius in \'t eerfte boeck der burgerlijcke oor-logh, en Caffiodorus fchrijven,datfè fbo welfpre-kende en geleert was,dat de mifdadige ter doodtverwefèn, de felve niet gevreeft en hebben, alsfèAlmafiundam hadden hooren fpreken. Hierzijn fommige korte en geeftige dichten ofte epi-grammata, by andere verhaelt, Aen de rechter zijde van Bolfèna leggen defteden S. LaurentiuSy Grotta, Gradoli, en Valentanum,En aen \'t lack ofte meer, Caput montis, Martha enTufcanelky een oude en fchoone ftadt, in \'t ge-biedt van de Roomfche Kercke. Eertijdts hietfeTtifcania, en de inwoonders Tufcanienfes, Wederom aen het meir boven Martha, op denwegh naer Viterbium, ontmoet men Mons Falifco-rum, gemeenlijck genoemt Monte Fiafcone, en vanPtolemeo Faleïnium, de

hooftftadt der Falifco-rum, gelegen opeen hooge plaetfè, daer goe-den mufcadel waft, als ook vlas en andere vruch-ten. Cato noemtfè de borght van Jtus, en fèydtdatfe eertijdts van de Argen gefticht is. Ovi-dius meent datfe Alefus gebouwt heeft, daer hyfchrijft: Argiya efl Pompte facies. Agamemnone c<efoEt fcelus patriasfugit Alefm opes» ^amque pererratis profugm terraque marique^ i U i A\'fmetiajcone. Mceniafelici condidit alta manu.lllepos docziit lunonia facra Falifcos.Omtrent Fahfcum is een bofch, welck d\'Itaha-nen übofco di monte Fiafcon noemen, \'t Landt omde ftadt is vermaecklijck , en met vruchtbareheuvelen befet. Van hier, neffens den Tiber gaende,vint men Ve jiedmGrafineanum,en nederwaerts Specianum, en de ftadt ^itn!^\'^Viturchianum, korts daer nae in den fèlven ftreeckBomartiim, en wat vorder by den Tiber Baffanum,Daer nae aen den t\'famenloop van den Naren \'Tiber leght de ftadt Bortia, van Vilnius Flortanumgeheeten, en by de Italianen Orti en Orta fonderH , diefe in haer fpraeck niet en hebben, ofteniet gebruycken, al is fy\'er by gefchreven. Son-der twijfel den oudften en eerften naem van defeftadt is Borta geweeft, waer van Plinius Hortanumgemaeckt heeft. Paulus Diaconus noemtfe oockHorta in \'t achtfte cap. des vierden boecks derLongobardifche gefchiedenififen. Hier en aen defè zijde is de pael van Etrurien,die naer Ilmbrien ftreckt. Als men neffens deTiber, op den wegh Flaminia gaet, fiet men deoverblijffelen van de groote brugh, die Augu-ftus over de Tiber geleyt hadde, en daer neffensop de andere zijde van de riviere was de ftadtOcrea. Drie mijlen van Horta omtrent de Ti-ber, is Baffanellus in een luftigh pleyn, welckeLeander meent te zijn \'t lack Vadimonis, Pli- ^nius de longe befchrij ft het felve in fijn achtfteboecks twintighfte brief aen Gallum , met defè *woorden : Mijn huysyrow^ens grootyader hadde yanmy begeert, dat ick fijn Amerinfche hoelpen en hoffleden(oude befien. Als ick defe doorwandelde, ycierd my een hy-leggende meir getoont, genoemt Vadimonis en eenige on-gelooflelijcke faken yertelt. ïck hen daer gekomen, \'t Lackisront als een radt, en oycv al gelijck \' \'t en heeft geenbochten ofte kromten. Alles is daer eenparigh, en als naede konft gemeteny gegrayen, en uytgehouyten* \'t Koleur isbleeker, groender en dichter als \'t blaeusv, den reuck enfmaeck isfulferigh en kylfaem. De kracht geneeft dat ge--broken is^ De plaetfe is kleyn: nochtans de loindt en ha-ren onder\'^cfpen. Bier ^ijngeen fchepen, &quot;^ant dit meir isgeheylight: maer daer dryyen eylanden in, alle met gras,riet en biefen bedeckt: en ypat de yruchtbare modder en dekant des meirs meer yoortbrengt. Elck heeft fijn gedaenteen groote: de kant yan

iegelijck is gefihoren; gemerckt fydickmaels aen den oeyer malkanderen ftootende, breken engebroken yporden. Altemael ^ijnfe eyen hoogh en licht :ypantfe op de -yoij^e yan een fchip met een lagefpits neder--ypaerts gaen. Dit/pits km men yan alle jijden ^ien,methet felfde ypater yerheyen en yerfoncken, Somypijl hy eengeyoeght engekoppelt JchijnenJe yaft landt te ^jn: fom^tijdts wdenfe door contrarie mnden yerftroyt: altemets,als \'t \'water nietflilisjypemmenfe. Dickmaels hangen dekleyne aen degroote, gelijck de booten aen defchep en: dick-maels loopen de groote en kleyne onder malkanderen ^ ^^ fchijnen tfamen te yechten. Wederom alle op defehe plaet-fe komendey hrengenfe de aerde, daerfe geflaen hadden: en S PATRÏMONI. het yee tgr as foeckende geypoon is daer op te gaen, als opden uyterften kant yan het landt, en niet eer gewer -wortdat het op een onyafte en heypceglijcke aerde is, yoor dathet yan den oeyer geruckt, en als op de eylanden gebrachtcngefet, yerfchrickt is yan het omleggende meir, Korts hier



? V S. p I E T E R S fer na uytgaende, daer de SDint de eylanden drijft, roeithet foo -weynigh -^aer \'t opgaet als -^aer H afgegaen is. Hetfehe lackflort fich in een rivier^-^-elcke alsfe haer &quot;svat ver-toont heeft, fich in een fpelonck Verberght, en loopt diep on-dtr de aerde, en be-^oaert al da* \'er ingeworpen ofie ingeko-men is,eerfe fich verflackycn yporpt het -^eder uyt.DeJe din-gen hé ick ugefchreren, om dat ick geloofde datje u nietminder onbekent en aengenaem -^aren als my. Want u,alsoock my, en Vermaeckt niet meer als de ypercken der Na-tuur. Blijft gefont. Nu ter tijdt noemenre dit LackilLago diBaJfano,na de byleggende ftadt: \'t is metbiefenen doornen befet, en noch hedensdaeghsals eenradtafgetel<ent, over al gelijck, fbnderbocht ofte kromte, van koleur,ftiiaeck en reuck,gelijck Plinius fchrijft: maer veel minder als eer-tijdts , foo dat \'et noch fchepen , noch eylandenmet vee in \'t midden fbude konnen dragen, \'t Isnochtans fèer diep, en het water wordt fomtijdtsgrootelijcks beroert door de winden, die onderde aerde uyt verborgen holen komen: fbmtijdtsis\'t ftil en het loopt niet over, en dat altemetseen heel jaer: daernae waft het wederom fbohoog,dat \'et, in de Tiber loopende, veel meulensomdraey t. Dit meir heeft geen vifch,maer fwar-te ferpenten en fchildpadden,- fbmtijts werpt hetkolen uyt. By dit meir hebben de Romeynen deHetrufcen verwonnen, in\'t jaer nae\'t bouwender ftadt Romen 470. Van dele vidorie fchrijftLivius aldus: Als de Hetrufcen hy het Lack Vadimonishaer leger vergadert hadden, en man tegen man flonden,hebbenfe met meerder heirkracht en meerder moedigheydtgevochten als oyt te Voren: &quot;fpelckeßrijdt met foo grootengramfchap gefihiet is, dat \'er Van -^peder^jden geen &quot;S^orp-pijlen gebruyckt ^ijn. Het geVecht is met fwaer den begoß,Daer nae, de manier van den ftagh befchrevenhebbende, fèydthy: Dien dagh heeft allereerß denoVerVloedigen rijckdom der Hetrufcen, door lang geluckVergaderty gebroken: ypant in defen flrijt is al haer machtyerßagen, en het leger met dit ge-welt overvallen, berooft, enverflroyt. Bajfami\' jsjjet verre van dit Lack is de ftadt Baffancllum, ÏZmk\' die, foo boven gefeyt is, \'t meir den naem gege-ven heeft. VolgcnGallefinum ,Cörchianum, ïgna-nellim, Valetanum, item by de Tiber, Burgetum vanS. Lenart, een rijck en fchoon dorp. Als menvan Burgeto langs den ouden wegh Flaminiagaet, die op veel plaetfen noch met fteenen be-Zeyt is, ontmoet men de ftadt Caßellana, leggendeop een hooge fteenrots. Hier is eertijdts Fefcc\'^ Fefcemum. nium in Phal^cis geweeft, die andere Fefcennia noe-men,welckeSolinus feyt van deArgiven gebouwtte zijn, en Annius meent datfè den naem heeftvan de plumagie eens gewapenden ruy ters. Deinwoonderen befchrijft

Virgilius aldus : Hi FefcenninO\'S acies, ^quofque Falifcos ;Leander leeft: equitefque Falifcos: Hi Soraäis habent arceis, FlaViniaque arva,Et Cimini cum monte lacum, lucofque Capenos.Daer is noch een ander ftadt Fefcennium ge-noemt in Campanien, van welcke Servius mif-fchien de voorfchreven vaerfèn van Virgiliusverftaen heeft, niet wetende dat in Phahfcis eenftadt des felven naems was. Van daer zijn dedichten gekomen die men verfus Fefcenninos heet,en in de bruyloften gewoon was te fingen, oftdie defen naem hebben, om datfe Fafcinum^ datItalkn, patrimonl IJ3 is, de tooverye beletten, fbo fy meenden, enFe-ftus fchrijft. Van den oorfprong der fèlve fèydtHoratius : Agricoh prifci fortes, parvoque beati,Conditapoflfiumenta levantes tempore feflotorpus, i^f ipfum animum fpe finis duraferentem^Cum fociis operum iff pueris isf conjugefidaTellurem porco, Silvanum laBepiabant^Flofibus ilf vim Genium, memores brevis ccvi,Fefcennina ^er hunc inv>cnta licentia morem^Verfibus alternis opprohria rußica fudit >•Libertafque récurrentes aeceptaper annosLiifit amabiliter.Het waren Fefcennine vaerfen, daer mede de Come-dianten, als boeren gekleedt, foo met haer fel-ven, als met andere, by beurten jockten en fpot-ten, niet alleen in bruyloften, gelijck het uytFefto, Senecae Medea,Catulli bruylofts-gedicht,Plinii 15 boeck, en Aufonio blijckt, maer oockin maeltijden en andere vrolijcke gefelfchappen,als de gemelde vaerfen Horatii, en Livius in hetfèvende boeck getuygen. Defè Fefcennini warenfbo aengenaem , dat oock Odavianus Auguftushem niet gemijt en heeft die te maken. Hiervan fchrijft Macrobius in \'t tweede boeck Satur^nalium, dat, ten tijde van \'t Triumviraet,als Au-guftus Fefcenninos in Pollionem gedicht hadde,hy geantwoort heeft : Ick faijge -, want het is geenkleyne fake tegen hem te fchrijven, die iemandt kan uyt--fchrijven, dat is, in halîingfchâp fenden. De PoëetAnianus heeft allerbeft de Fefcenninos gemaeckt.Van welcken Aufonius in fijn Centone Nuptiali,oft Bruylofs-gedicht : Wat fal ick feggen van AnïaniFefcenninen, ojie de Amoreufe hoecken des ouden PoëetsLivii ? Anianus was te Falifcen geboren, een di-fcipel van Pro bus Grammaticus , en goedenvriendt van Agellius , ten tijde dat HadrianusRoomfch Keyfer wierd. Niet verre van Fefcen-ninum, was de ftadt Ar^ Mutle ia Vejenten, daer j.Ydn Mti-Plinius aldus van fchrijft : Omtrent Aras Mutias inVej enten, Tufculum, en in \'t bofch Cyminia fijn plaetfen^ inde welcke men uyt de aerde niet kan trecken dat \'er vaß inis. Sy lagh op eenen hoogen berg. Cato noemtfèVmhricam, Als men vorder langs de Tiber gaet,fiet men Mont Soraä, die men nu den bergh vanS. Silvefter heet, om dat Paus Silvefter daer ge-fchuylt heeft, uyt vreefè van Keyfèr Conftanti-nus. Beneden

defen bergh was de ftadt Feronia, Fnoma,ten tijde van Strabo,fbo genoemt na de godinneFeronia, die \'t volck van dit geweft grootelijckseerden. Niet verre van hierwaren oock de oude ftedenFlaVinia, Ferentinum, Troffulum, Uœonum, Turrena,MiBOnia, ïn den felven ftreeck zijn mede de fte-den Celino, Fahrica, Caprarola, en de ftadt l^epet, die ^\'epita.men oock Nepa, Nepe, Nepeta, Nepete, Nepe-tus, Nepis, Nepi, en Nepita, noemt. Het oudeopfchrift heeft aldus : HERENNIiE C. F. IVST^M. APISTIVS M. F. PAL. SABINUS DUUMVIRVEios. IUI VIR. nepete. Livius en Vellêjus feggen, dat hier een colonie,dat is, voortplantinge van Roomfche burgerengebracht is, en datfe daer nae een municipiumofte vrye ftadt geworden is. Daerom leeft menin de oude opfchriften die hier zijn , municipesJSJepefini, welck beduyt de vrye bürgeren van Ne-F p p peten.



? S. PIETERS PATRÏMONÏ.meent, datfe defen naem heeft gelijck Paus Badriams ons hy deFranfchen hefchuldigbh van het wapen des volcks , welck een fcorpioen De-^ijl ypy yoor u~lieden yan de fundamenten gehow^i-t heb- was. Livius vermaent dickmaels van defe fladt, hen Vokifphrenis, Calnellum, de ypijck Orchianum,Balnea^ voornamentiijck in fijn fefte boeck, daer hy ria,Barbaranum,enGariophihm:roor deSentinaten Au-^ fchrijft, datfe van Valerio ingenomen is, en de fedoniasjcn Rodacofanum : yoor de Volatenen Rodocoma- ingefètenen niet befchadight ofte geftraft zijn, lum; yoor de Lunenfen Sergianum en Petram SanSam, behalven de belhamels van den afval. Item in eertijts Fanum Feroni^e genoemt: yoor de Phocenfen SS,Ge^ fijn twintighfte boeck, daer hyfe onder de twaelf minianum en Miniatem: yoor de lefulanen een ftadt,-^aer fteden telt, die de Romeynen tegen Hannibal in-vpy ypeder yergadert hebben de yefftroyde en d^pa/ende niet wilden helpen. Arinianen en Fluentinen: -^y hebben yeel oudeen fchoone Als men van Nepete naer\'t weften gaet, ont- fteden yermecrdert , en met muuren omcingclt, gelijck -^y VitsrhiHm. mo Qt men Vit er bium ,nn Viterbo gtnoemt: welck nu Lucam,Piftorium,Amitm,Orobitum,Ftniriam,nu fbmmige fèggen eertijdts Vejufam geweeft te Viterbium genoemt, doen: wnsnaemfoviemantlperan- zijn, eenige Longolam , andere Vetuloniam, dert,ofte de\'Si->etten,by ons gemaeckt,oyertrut,dien fal men ettelij cke Elbii Vicum , fommige Etruriu m, en het hooft aflmmen,ofte Wgen. Dit en is dan niet Etru- eenige Forum Caffii. Blondus alleen fchrijft,dat rien bederren, gefijck Badrianm ons befhuldight, die den Viterbium een nieuw ofte geen fèer oude ftadt is, yrede,yan om aengehoden,yeryi\'erpt. Daerom gebieden &quot;^y daer by voegende, dat fes hondert jaren voor uGfimoalde, Stadthouder yan Viterbium, datghy alle de fijnen tijdt een kleyn ftot ofte kafteel den naem foldaten yan Tufcien in de &quot;wapenengebiedtgereedt te ^ijn, hadde van Viturvium. Anaftafius, die in \'t jaer foo lange als \'er geen yafte yrede is, en beforght, fonder u 845 onder Keyfèr Louys de Tweede geleeft eygenbaet daer in te foecken^ dat\'er geen yiBualie, amoni- heeft,maeckt gewagh van het kafteel Viterbi, in tie ofte foldiegehreeck, op datghy de yyanden niet alleen \'t leven van Paus Zacharias,en oock van de ftadt ycederftaen, maer oock aentaften mooght. Ghyfult de bur- Viterbium , in het leven des Paus Hadriani. Sy gers met geen niewwe fchattingen befwaren. leght aen den voet van den langen en fteylen Paus Coeleftinus del II, gelijck Platina

fchrijft, bergh Cyminus, op een vlacke en waterrijcke heeft teViterbien allereerft een Biffchop geftelt. plaetfe j cn is gebouwt met vierkanten fteen; fy is Hier zijn geboren Petrus Antonius Biftchop van vol toorens: in vorige tijden waffe feergequelt Signien: joannes Annius^Sacri Palatii Magifter, met de faótien ofte gefchillen der Urfinen en dat is , Meefter des Pauslijcken Palep: Facius Cokimnefen. Hier zijn twee fchoone fonteynen, Sanaror Cardinael, en andere. De Vici hebben Oade Hee- een opde Duytfche manier gemaeckt, alseen lange tijdt Heeren van de ftadt geweeft,tot datfe kafteel van water, door buyfen geleyt. De lan- van -/Egidio Carila,Cardinael en Legaet van den douw is vruchtbaer van wijn en koren : wort ook Roomfchen Stoel, die toen in Vranckrijck was, met veel rivieren befpoelt,als Bgelido, RiiPO ob/curo, verdreven wierden.Maer na fijn doodt zijnfè we- Riyo Vrcerio, Alcione, Roffeno, Riyo Atlao, Alhiano,^ Vef- der tot de regeringe gekomen. Na de Vicos heb- ~ fano, Catenace, en Veja, Hier zijn mede veel fbete ben de ÖattidQ overhandt gehadt, en zijn van de en genefènde fonteynen en wateren, waer onder Magancefiis met hulpe der Urfinen dickmaels Aqucc Cajs, van de oude Schrijvers geprefen. Men verjaeght maer van de Columnefèn weder in \'t leeft daer oock vele oude oplchriften, nament- gouvernement geftelt: door wiens faélien en lijck twee vermaerde. Het een is \'t decreet ofte twiften is de ftadt te vuur en te fwaerde bedor- gebodt dat C. Julius Ca^far tegen Cicero ge- ven, en foo verfwackt, datfe nu meeftendeel ver- maeckt heeft: welck ick meen verfiert te zijn vallen leyt. De Paufen van Romen hebben hier van Annius Viterbienfis, die van den oorfprong lang haer hofgehouden/00 datClemiensdelV, fijns vaderlandts en heel ïtalien veel fabelen ver- Adrianus de V,en Joannes de X X11 in defe ftadt dicht heeft, en Berofum,als oock andere vreem- gewoont hebben en geftorven zijn. de Schrijvers, voor de ware uytgevende , veel Vijftien mijlen van Viterbien fiet men de\'tVervdkn heeft doen dwalen. Het ander opfchrift is een oude overblijffèlen van de ftadt Tarquinien, die de placcaet van Defiderius Koning der Longobar- inwoonderen nu Tarquene noemen. Strabo feyt, den, welck aldus luydt: tlat Tarquinien gebouwt is van eenen Tarco, \'t TUccaet Wy -wederroepen de ordinantiën oft gebod des IConings Overfte van Tyrrhenien , waer van de ftadt den Trlf Xö- -^ft^é^h iegen de Vetulonengemaeckt, en begeeren dat het naem heeft. Defe Tarco fchijnt de fèlfde te zijn, nmg der meir, ypelck men \'tgroot meir yan Ïtalien noemt, niet de dien de

Hetrufcen Tages heeten , diefe fèggen Tyrenfen maer de Vetulonen toekome ,^ienslandou&quot;W eerft grijs geboren te zijn, om dat hy van jongs af ïtalien geheeten is yan Ibi, de\'woonplaetfe yan Italus: wijs en verftandigh was. Cluverius is van gevoe- en dat de Longolen ha^r landt niet Longohardolam noe- len, dat defen Tagus, den eerften menfch Adam mn, maer Terbum, nae de naem haers yermeerders lyr- geweeft is, die niet het waerfeggen,foo fbmmige rhenus, en met een muur drie fteden bejluyten, Longolen, verfieren, maer alle Godtsdienft en Ceremonien Vetu/onen en Tyrrhenien, en datje Vulturnam, Etruriam fijn kinderen en haer nakomehngen allereerft genoemt, en de heele ftadt met\'t gene &quot;Wy daer by geyoeght geleert heeft ; en dat alle volckeren gemeent hebben,Viterbium heet en,gelijck &quot;jr;\' Rhoda en de ftadt Bal-, hebben,dat hy in haer landt uyt de aerde gefpro- neoregium hebben deen noemen. Wy laten toe dat men op ten was, en elck hem eenen verfcheyden naem geitfal flaen F a u l, Bercules daer af doen, en S. Lau- gegeven heeft. Pompejus Trogus fèy t, dat Tar- rens haren Patroon daer op fetten, gelijck Romen en Bono- quinien van de Theftalen en Spinambren, Griek- nien doen. Wygebieden.oock, dat men Cormentam, Darda- fche volckeren , gefticht is. Sy is de oudtfte ge- num,Afitm,Faranium,Cormitumen1ufcanellumreparere weeft onder de twaelf fteden van Hetrurien, ofteyermaecLWantypy ^ijngeenyerderyersyanTufcieni wantfè veel jaren voor de oorlogh van Trojen IJ4peten.



? I \'i\'i s . I È t E R S P gebouwt is. Want Cluverius in fijn derde boeckseerfte capittel, van \'t oude Italien , toont , datomtrent \'tjaer ^1437 nae de Scheppinge des wt-reks, en 1513 voor Chrifti geboorte,de Pela/genin dele contreyen gevallen zijn , hoewel dat Vir-gilius door een Poèetfche vryheyt in\'t boek vaninéas, na het uytroyen der ftadt Trojen, vanTarcon fpreeckt. Voorts van defen Tarcon ofteTarchon, hebben de Grieckfche defe ftadt Tar-conim , Tarconhm , en Targonium genoemt. Sy isgroot en rijck geweeft, toen L. Tarquinius Pri-Icus, te voren Lucumon geheeten, van daer teRomen is komen woonen, daer hy naderhandtde vijfde Roomfche Koning gemaeckt is. Mengevoelt dat Cormtum van fijn vervallen overblijf-felen gefticht is. Demarathus Corinthius heeftin die ftadt een heerlijck huys gemaeckt, gelijckDionyfius Halicarnafleus getuygt. Hier zij n tweeRoomfche Koningen geboren , L. Prifcus enL. Superbus, die alle beyde na de ftadt Tarqui-nii genoemt zijn. Livius verhaelt \'er\'dickmaelsvan, en fchrijft in fijn 37 boeck, dat hier eenvareken geboren is met een menfchen mondt jen dat de burgers linnen gegeven hebben, omzeylen tot defcheeps-vloot te maken,dieP.Cor-nelius Scipio in Africa fbude brengen. Van Vïterbien naer \'t zuyden leght Blera, nuBieda geheeten. Wat nederwaerts naer de zeekuftfiet men Barbaranum, Vianum, en Tolfam Novam. In\'t ooft op den oever van \'tméir is Anguillaria j opde noordtkuft, Trbllanum j op de weftkant, Vka-relitm. Vier mijlen van Viterbien , op den weghnaer Romen , leght de ftadt Canapina, dat menineent der ouden Capena te zijn. Van defe noemtVirgilius de Capeenfcbe boffchen. Niet verre vanhier leght Vicm , datfè nu Vico noemen. Lean-der meent, dat het adelijck geftacht der Vico-rum van hier gefproten is , welck lang te Viter-bien geheerfcht heeft. Boven den wegh Caflia,omtrent de bergen vanCiminen, is het kafteelSurianum , Cafiel Soriano , daer Paus Nicolaesde III, uyt het geflacht der Urfinen, het fterck-fte kafteel van heel Italien bouwde, het welck hydaer na fijn bloetverwanten gefchoncken heeft.Dit ftot hebben de Brittones, in Italien van denCardinael Cecefennenfi, Legaet van Paus Gre-gorius de X I, gebracht,ingenomen, toen dePaufen haer refidentie tot Avenjon in Vranck-rijck hielden, en hebben \'t felfde geenfins willenverlaten, hoewel fy van Albertus Cuniates, eengroot liefhebber der vryheydt, uyt de andereplaetfen van Italien verjaegt waren, eer dat PausGregorius de Elfde den Apoftolijcken Stoel uytVranckrijck weder tot Romen gebracht heeft.Defe heeft raet lift, kloeckhey t des verftants, engiften te weegh gebracht, datfe daer van

felfsuytgetrocken zijn, en het kafteel in fijne handengeftelt hebben. Seven mijlen van Viterbien naer\'t zuyden is Vetralla 5 en niet verre van daer op dezeekuft Roncilio , Capranka, Bajfanum en Sutrium.Van defe ftadt fpreeckt Livius dickmaels, enheetfe, om de gelegenheyt van de plaetfe, en be-quaemheyt om tegen de Hetrufcen te oorlogen,\'t ftot van Hetrurien: terftont daer by voegende,dat Camillus, verftaen hebbende der Sutrinenafval, de foldaten bevolen heeft, datfè haet voor \'Anderekden. A T R I M O N 1. drie dagen van koft fouden voor/ïen, 6mdat\\^r geen belet foude zijn met \'er haeft tegen de Su-trinen tetrecken. Hier van komt hét fpreecktwoort dat in de comedie Cafina by Plautus ft aet^dat men fèydt naer Sutrium teg^en, die voor fbmimige dagen koft mede némen-. Livius fchrijft \'é^by, datdefnelligheydt van Camillus foo grootgeweeft is , dat hy op den felven dagh Sutriumweder ingenomen heeft, en de verjaeghde inge-bracht, als\'t van de Hetrufcen gewonnen was Iii\'t negende boeck verhaelt hy mede, dat in deribloedigen ftagh by Sutrium tuffchen de Rohiey-nen, Hetrufcen en Umbren, omtrent 60 duyfentHetrufcen en Umbren foo gebleven als gevan-gen zijn.In\'t jaer 371 na \'t bouwen der ftadt Ro-men,en in het fèvende na \'t innemen van Romendoor deFran^oyfèn, istotSutrien een colonieoft voortplantinge van burgeren gebracht. Nuter tijdt wortfe weynigh bewoont en befocht, enis rontom vol holen^géhouwen in toetfteen,da^r-fè op gefticht is. Als men door de landouwe der Vejenten naer rejc»,Romen reyft, ontmoet men M.ons Rofitis en Bafia^num, en aen de rechter zijde, C^fianum yFormellum^Gallera. Hier is in oude tijden Vejum geweeft, dehooftftadt der Vejenten,die fommige nu Mnrthe-niano noemen,eenige Pont/ana^andere Civita CafieUhwa, Waerfè gelegen heeft,is hedensdaegs onderde Geleerde grooten ftrijtj hoewel dat men \'t va-ftelijck en fèker kan toonen. Want de reystafelfteltfe op dc wegh tuffchen Romen en Nepete^ .Voorts teltfe twaelf mijlen van Romen tot Ve-jum,en negen van hier tot Nepete. Gemerkt dandat men nu ter tijt Van Romen tot Nepete twin-tigh mijlen fteltjgact het vaft dat d\'andere negenmijlen op dien wegh overfchieten, en uyt denvoorgaenden wegh, die van Rubris en Vicefimönaer Interamnium leydt, door misverftandt vartiemandt hier bygevoeght zijn. Vejum is dati ge-weeft omtrent die plaets daer nu de ftadt Scrofianolegt,gelijck P.Cluverius in fijn tweede boeck vanoudt Italien breeder bewijft. \'tWas een rijckeftadt i wiens gebiedt en landouw ftreckte tot dezee en den uytgang des Tibers. Sy is tien jarenbelegert geweeft,en na datfe meer fchade

gedaerials geleden hadde, isfe ten laetften van M. FuriöCamillo gewonnen , en tot de gehoorfaemheydtder Romeynen gebracht. Sy was feer oud,wantfedrie hondert jaren voor den oorlog vanTrojen,met de voornaemfte fteden van Etrurien,geboutis, eerdeTyrrhenendit landtbemachtighden.Toen de Romeynen aen de riviere Allie van deFran^oyfen geflagen en verftroyt waren , is hiereen groot deel over de Tiber gevlucht, en als deftadtRomen van de fèlve Fran9oyfen ingenomen,en vérbrant was,hebben deTribuni,datis,Voör-ftanders der burgeren, de Gemeente geftadighvermaent, datfe de vervallen ftadt verlaten, ennaer Vejen fouden trecken. Hier is eertijdts eencolonie gebracht, als h blijckt uyt het boeckFrontini van de colonien. Na dat de ftadt dootde burgerlijcke oorlogh bedorven was, zijndeinwoonderen oock vertrocken. Hier van fchriifiLucanuS in fijn fèvende boeck: GabioSjVejofqueyCordmquèPubers rix u^dpoteruntmonflrare rum. Ah iJJ i\'i jl , f i f\'



? 156 S. PIETERS Als Keyfèr Nero te Romen een groot Paleysbouwde, fbo Suetonius in fijn leven verhaelt,ïs \'er dit dichtjen gemaeckt: Roma domus fiet y Vejos migrate §}mntes:Si non ^ Vejos occupet ifia domus,Propertius fchrijft oock van defè vervallen ftadtin de elfde Elegiades vierden boecks:CojJiM at infequitur Vejentis ude Tolumni, Vincere quum Vejos poffe lahoris er at*Necdum ultraTiberim belli/onus; ultimapr^eda Nomentum iff captsjugera terna Cor^e,Et Veji yeteresy ^ Volfcum regna fuijlisy Et veflro pofita efl aurea cella foro.Nunc intra murospafloris buccina lentiCant at y tf in yeflris ofiibus arloa metunt.De landouw bracht Hechten wijn voort en vanquaden fmaeck, fbo Horatius fèyt : m ! ih vv A.\'^ïfe\'! \'Iii ?ï: P A T R I M O N L ^i Vejentammfeftispotare diebusCampana fiolitus trulla.En de Poëet Martialis in fijn Epigramma: Sed Vejentani bibiturfax craffa ruhelli.Van defen wijn fchrijft Columella in fijn vierdeboeck aldus: DedruyyenlpanVejenten^jn foo roodtnietyUls die yan Aminieny^an -welche yer^we^y Rubellancegenoemt-worden y en oock Fecennincc y om datfe meer geflhebben als andere. Als men ter zijden van de voorfchreven plaet-fen, naer den berg Soradem gaet, ontmoet meneerft Malianum, korts daer na Mantianum, Stagia,en Arianum, daer Paus Adrianus de IV overledenis. Op den kant ofte oever des Tibers leggenPontianumyTurritay Ne\'^arium^Eianum, Aen de rech-terhandt te landtwaerts in fijn Civitellay Limprinia-noy en Merlupo, \'t ROOMS GEBIED, Eertijdts T I V M. A Et Rooms gebiedt is, dat vande Latiniften Latium, enAgerRomanm genoemt wordt,en van de Italianen Campagnadi Roma, om\'t felve van Cam-pania Felix te onderfchey-den. Van den oorfprong desnaems Latium zijn veelerleygevoelens. Sommige meenen,dat het fbo gehee-ten is y om dat Saturnus, uyt fijn vaderlandt ge-vluchte hier gelateert,dat is, gefchuylt heeft. Denaem Saturnus heeft mede fijnen oorfprong vaneen Syrifèh woordt, dat fchuylen beduyt. Varro.gevoelt dat \'et Latium heet, om dat \'et tuffchende hooge en fteyle rotfèn des berghs Apennini,de zee, en de rivieren Liris en Tiber fchuylt enverborgen leght. Andere feggen dat \'et defennaem heeft van den Koning Latinus. Eenigewillen dat het lbo genoemt hzlatitudine, dat is,breette, om dat geen landt van ïtalien fich foobreedt vertoont tuffchen de bergen in de zee. Latium wordt in Oudt en Nieuw Latium ge-deelt. De palen van Oudt Latium zijn geweeft,in\'t weften, de rivier Aniovan de ftadt Tiburtot de rivier Tiber vanhier de felve riviertot haren uytganck toe : in \'t zuyden, de Neder-zee, van den mondt des Tibers, tot de plaetfèdie midden tufifchen de fteden Ratricam en Ar-deam, eertijdts de Rutilen toebehoorende, ge-legen is. ïn \'t ooften grenft\'et aen

dien ftreeck,daer de fteden der Latijnfche in befloten waren,te ^ttQny Layinium,Ariciay Lanulpiimy Albanus Ager^Labici; Prenefte, die men nu S. PetronelUy FAricia,ciyitaLayinia, Gallicano, Filaflrina noemt, buyten^velcke palen Ardea Rutulorum geweeft is , en Vele-tr<z Volfcorum , nu Beletri en Cora geheeten. In\'t noorden lagen de volckeren .;£qui, tuffchenPrmefle en Tibur , en ftreckten haer in \'t Latijns Vcelïngi e. \' i gebiedt tot de Tufculaenfche bergen toe: wiensftadt Algido omtrent Tufculum was: daer nu eengemeene herberge op den Latijnfche wegh voorden reyfenden man is, diefe Ofteria noemen. Sookleyn zijn de palen der Latinen geweeft,na datfevan de Sabinen verdréven waren uyt het landttufifchen de rivieren de Nar en Anien gelegen.Haer lengte was 35: mylen van de ftadt Tiburtot de zee; de bréette 20 mijlen van de rivier Ti-ber en de ftadt Romen tot den bergh Albanum. Het Nieuw Latium ftreckte fich voorder totaen de rivier Liris, en begreep, behalven de La-tinen, oock de Volfcen, Ofcen en Aufonen. Vandier beyde grenfen fchrijft PHnius in fijn derdeboecks vijfde capittel aldus: \'t Oudt Latium had inde lengte yijftigh duyfent paffen yan de Uber tot de Circe-jen , foo kleyn ^ijn in \'t eerße de beginjelen des Rijcksge--weefl, Haer colonien ^jn dickmaels y er ändert y en is yanyerjcheyden yolckeren in andere tijden beypoont, te -wetenyan de Aboriginen, Pelafgen, Arcaden, Siculeny Aurun-ceny Rutilen: en boyen de Circejen yan de Volfcen , Ofcen,Aufonen: foo dat men \'t nu Latium noemt tot de riyier Li-ris toe, \'t Is een vruchtbaer landt, behalven dat\'et in Aen desvele plaetfen hardt en fteenachtigh is , en mo-raffchen heeft,die een fware en ongefonde luchtmaken. Het volck^ behalven in de fteden, is totnoch toe plomp en bot, grof van manieren,ftouten onverfaeght, en fterck van lichaem. De eerfte inwoonderen zijn geweeft de Sicu- Oude volc-len, die Dionyfius Halicarnafteus een ingeborenvolck noemt. Of het te voren van iemant andersbewoontis, weet men niet. Virgihus in fijn eer-fte boeck iEneidos geeft te kennen , dat de Sici-hanen uyt een ander landt in ïtalien gekomenzijn, daer hy feyt: Tum manus Aufonia ^ gentes yenere Sican^eSspius ^ nomenpofuit Saturnia tellus. En



? \'t ROOMS GEBIED En toen is dit landt nae haer inwoonderen Sici-hen genoemt. Hierom fèydt den Verkorter vanStephanus : Sicilien is eenproDincie en eylant. Dit Sici-lien begrijpt niet alleen het geheel oudt Latium,maer oock den gantfchen acker der Sabinen.Servius, fchrijvende op de volgende vaerfen desfevenden boecks Virgilii, ArgiyaquepuheSyAurunc^ue manus, Rutuli, yeterefque Sicani,feyt : Te recht noemt hyfe veteres, dat is, oude. Wantdaer Romen nuis, &quot;Waren de Sicani : die daer nae yan deAboriginen yerjaeght zjjn. Nae de Sicihanen zijn de Aboriginen daer geko-men , wiens naems vele oorfprongen verhaeltworden.Feftus wil datlè fbo heeten ab ^rr^w^/Ojdatis van dwalen,om datfe hier en daer loopende byeen gekomen zijn, en gewoont hebben in denacker,die nu deRomeynen toebehoort. Dionyfiusin fijn eerfte boeck brengt noch twee andereby, want hy meent datfè Aborigines heeten van\'t woort origine, dat is beginfel, om datfe een be-ginfel geweeft zijn van haer nafaten, die dit landtbewoont hebben, oft om datfè hare woonplaet-fen in de bergen hadden, die de Griecken orosnoemen, welck een bergh beduyt. Virgilius, infijnfevende boeck, fchijnt\'etmet de eerfte opi-nie van Dionyfius te houden in defè vaerfèn :^in etiam yeterum effigies ex crdineayorumAntiqua ex cedrOy ïtalujque pater que Sabinus,Saturnufque feneXy lanique bifrontis imago,Veflibulo adflabant, aliiqueah origine reges.En in fijn achtfte boeck maeckt hygewachvande andere opinie Dionyfii, daer hy Euandrumaldus aen ^neam doet vertellen : H^c mmora indigent Vauniy Nympk-eque tenebantyGenfque yh\'um truncis tf duro robore nata,Garnis neque mos neque cultus erat : nee jüngere tauros\' Aut componere opes norant, autpareer e parte :Sed rami atque afper yiäu yenatus aUbat.Primus ah dthereo yenit Saturnus Olympo,Arma loyis fugiens, l^regnisexul ademptis,Is genus indocile y ac difperfum montibus altis,Compofuit, legefque dedit : Latiumque yocariMaluity his quoniam latuijjet tutus in oris.Dat den rechten oorfprong van dit woordt deRomeynen heel onbekent geweeft is , blijckthier uyt, dat verfcheyden gearbeyt hebben omden felven te vinden. Soo veel den oorfprongdes volcks belangt , fommige meenen dat derechte inwoonderen van ïtalien geweeft zijn,wiens oorfprong felve in ïtalien was. De oudehebben fonder twijfel de eygen inwoonders vaneenigh landt geheeten ,-di^nae den bouw derftadt Babel, en deelinge der volckeren, aller-eerft dat befeten hebben, \'t Welck de naekome-hngen fbo verftaen hebben , als of haer voorou-ders geboren waren in het felve landt, datfe, naehet vertrecken van Babylonien , bewoont had-Jen , om datfe door een langduurige overleve-ringe verftaen hebben, dat den eerften menfcheuyt de aerde van

Godt gemaeckt was, gelijckCluverius bewijft in het achtfte capittel des eer-ften boecks van Germania ofte Duytslandt, byhem befchreven. Om de felve reden en ouder-dom, hebben eenige Schrijvers de Aborigines voorde inwoonderen van Italien gehouden. MaerItalien, T, eertijdts L A T I IT M. ij7 hier tegens ftrijden de treftèlijcke RoomfcheSchrijvers , Cato , Sempronius en andere diefbo Dionyfius in fijn eerfte boeck verhaelt\', feg^gen, Dat de Aborigines Griecken ^ijny die uyt Achajen ge-trocken -warm , lange jaren yoor de oorloge yan Tro/en.Nochtans enfeggenfe niet uyt ^at deel yan Grieckenlandt]ofte uyt -wat fladt ^gekomen ^^jjn, oft op ypat tijdt^toonenoock niet -wie haer leydtsman en overfle geweefl is y oft ommt oorfake Jy haer yaderlandt yerlaten hebben, maer yol-gen alleen der oude Griecken feggen, \'t -welck fy met geenGrieckfche Schrijyers beyefligen. Soo dat de -waerheyt hieryan onfeker is. Doch foo haer geyoelen yafl gaet, en Tjjnhet geen andere gerweeft als die yan Arcadien. Want dit^ijn d\'eerfte Griecken, die docr de lonifche ^ee, yan Oeno-troLycaonisfoongeleydt y haer-wooninge in ïtalien geftelthebben, meer als yijf hondert jaren yoor de ocrlogh ya^Trojen. De Aborigines hebben eerft dien ftreeck vanSicilien bewoont, wekken daer nae de Sabinenbekomen hebben, tuftchen den bergh Apenninen de rivieren Nar, Tiber en Anien. Latium iseerft van d\'Aboriginen Saturnia terra, \'t landt vanSaturnus, nae Koning Saturnus, en oock Oenotrianae Koning Oenotrus genoemt. Allengskens hebben de Pelafgen en andereGriecken haer by d\'Aboriginen gevoeght, diet\'famen de Sicilianen daer uytgedreven , de fte-den verfterckt, en al\'t landt bemachtight heb-ben , dat tuffchen de rivieren de Lier en Tiberleght. De felve hebben defe plaetfen Voortaenaltijdt bewoont, veranderende fomwijlen harennaem ; want dien van Aboriginès hebben fy al-leen behouden tot dien tijdt der Trojaenfcheoorloge, wanneerfe nae haren Koning Latinigenoemt zijn. De felve waren wreet, en grootevyanden der Romeynen , met welcke daer naevrede makende, hebbenfe die kloeckelijk gehol-pen in de naebuurige volckeren te overwinnen.Onder deoudtfte inwoonderen van ïtalien wor-.den gerekent de Aurunci, die by de GrieckenAufones geheeten worden, fbo Servius fchrijft.Hoewel om eygentlijck te fpreken, de Aufones enAurunci, by Plinium in \'t derde boecks vijfde ca-pittel , verfcheyden volckeren zijn, defè woon-den in oudt Latio, d\'andere in \'t nieuw boven deCircejen. De Rutili, foo d\'Oude fchrij ven, zijnmede oude inwoonderen van ïtalien. Sy hebbentot Ardea gewoont, en onder \'t beleyt van Tur-nus veel, fbo geluckigh, als ongeluckigh gedaen.In het nieuw Latio ftelt Plinius de Voljcos, Ofcos enAufones. De Volfci gebruyckten in de oorlogepijlen

gemaeckt als fpeten. Haer hooftftadt wasAnxur, anders Tarracina genoemt. De oorlogemet de Romeynen,onder LuciusTarquinius Su-perbus begonnen, hebben fy omtrent twee hon-dert jaren gevoert met ongeloofelijcke ftijffin-nigheyt en geduurige beroerten. Na dat deRo-meynen over de twaelfmael van haer getrium-pheert hadden, en de ftadt Priverno ingeno-men, zijnfè onder de gehoorfaemheyt gebracht,in\'t jaer na \'t ftichten der ftadt Romen 415. Vande Ofcis fullen wy in de befchrijvinge van Cam-panien fj:)reken,gemerckt Plinius haer daer oocknoemt, daerfe mede haer meefte wooningen ge-had hebben,fo verfcheydenSchrij vers getuygen.Van de Aufonibus fiillen wy daer na handelen. Qjl ^ ^ i



? 158 \'t R O O M S Met ter tijdt zijn in Latio oock bekent gewor-den de Hernicij ^qui^Marfi^ en andere. De namender volckeren van het oudt Latium (die foo ver-gaen zijn, dat\'er hedensdaeghs niet van overighis , jae niet te gillen is waerle gewoont hebben )verhaelt Phniusin het derde boecks vijfde capit-tel , en zijn defe , A\'benfes, Albaniy jEfolani, Adenfes,Abolaniy Bubetani, Bolani, Cufuetani, Coriolani, Bcuka-tes^ FïdenateSy foretdi, Hortenfes, Latimenjes, Longulani,ManateSy MacrakSyMtitucunen/es,MunienfeSy Olliculanï,Oclulani, Pedant, FöUuftiniy 6}iurquetulam, Sicani, Sifo-lenfes, TokrienfeSy Tutienfes, Vimitcllarii, Vclknfes, Vene-tidaniy VkeJknfes.Het Recht \'t Rccht dat die van Latium hadden, uyt krachtvan La- y^n\'t verbondt met de Romeynen gemaeckt,onder de Burgermeefteren Sp. Caffio en Poftu-mo Cominio, anno 161, begreep veel privile-giën , en was bynae gelijck dat van Romen, fooCicero verhaelt in deOratie voor Balbo gedaen.Siet hier vanOnuphrium Panvinium,den geleer-den en naerftigen onderfoecker en befchrijverder Romeynfche oudtheden, in het boeck gein-tituleert Imperium Romanum. Dit zy genoegh vanLatio in \'t generael. Laet ons nu de fteden daervan in \'t belonder befien. ïn \'t oudt Latio is voor de vermaertfte ftadt\' gehouden Laurentum , den Stoel van de Latijn-fche Koningen, daer nae Lavinium van den Tro-jaenfchen /Eneas gebouwt , voorts Alba, vanAfcanio, i£neas foon, gefticht. Van welcke Ro-mulus enRemus vertreckende hebben Romen ge-bouwt. Maer om dat het hier te lang fbude val-len die te befchrijven , mits datfe niet alleen hethooft van Latium , en daer na van Italien , maeroock byna van de heele werelt geworden is, fen-den wy den lefer tot Paulum Merulam , diefe infijn Cofmographia ofte Werelt-befchrijvingenaerftelijck befchreven heeft. . Als men van Romen naer de zee wil gaen,moetmen den wegh van Oftia nemen,in welcken, tuf-fchen de ftadt en de zee, veel heerlijcke plaetfèngeweeft zijn , als Emporium by de Tiber, daerLivius van fchrijft in fijn vijf-en-dertigfte boek:Alexandri yicus, drie mijlen van de ftadt: Pomonalin den acker Solonio, twaelf mijlen van de ftadt:den acker SoloniuSy en Sextum PhiUppi, daer Aethicusvan fpreeckt in fijn befchrijvinge van het Roomsgebiet,daer deTiber tuffchen Oftiam en de ftadtRomen een eylandt maeckt. Seftien mijlen van Romen op den oever aenden mondt des Tibers is de oude ftadt Oflia ge-weeft. Hier van fchrijft Ovidius in fijn vierdeboeck Faftorum: Oßia contigeraty qua fe Tiberinus in altumDiyidïtyilf campo

Uberiore natat.En Ammianus Marcellinus feyt in fijn negentien-de ho tkyAlsTcrtullus by deßadt Oftia in de kercke van deCaßoren facrifick doet,wort de ^eegeflik.Sy is gebouwtvan Ancus Martius, de vierde Koning van Ro-men, die daeromtrent oock , foo Livius in fijneerfte boeck verhaelt , eenige fbutkeeten ge-maeckt heeft. Enniusfchrijft daer van aldus:Oflia mcenita eß: idem ioca navibu pukreisMunda facit^ nautifque mari qu^rentibu&quot; vitm.Laurentius Sehraderus een Sax, in fijn boeckenvan Italien, fchrijft van Oftia op defè manier ; tmm. Oßa. G E B I E D T, Defe ftadt heeft haren naem ah ofïio Tiberino, datis den mondt des Tibers, en is gefticht van An-cus Martius in de plaetfe daer iEneas fijn kger-plaetfe genomen hadde , daer de Tyrrheenfchezee en de Tiber in een loopen 5 op dat men hier,als in een zee-herberge,alle de goederen des we^relts foude ontfangen. Eertijdts was fy verkiertmet fchoone gebouwen , nu verandert in wey-nige en kleyne hoffteden om dc ongefonde enfware lucht. Martinus de V heeft daer een bol-werck met een toren gemaeckt, daer de Tibermet twee uytgangen in de zee loopt, waer vand\'eene groot en krachtigh is. Men fiet noch deoverblijffelen van die vermaerde haven, wiensfondamenten haer uyt de zee vertoonen. Het iseen van de wonderbaerlijckfte werken by de Ro-meynen gemaeckt. Het model daer van is byTramezinum,van Pyrrho Ligorio geinventeert.Lazarus Bonamicus plagh te feggen, dat al deChriften Princen fulck een werck niet foudenkonnen maken. Paus Gregorius heeft de felvehaven te niet gedaen, om dat de Saracenen daergeen toevlucht fouden hebben , om vorder in\'t landt te vallen enteftroopen. Hieromtrentzijn veel vervallen huyfèn, en groote kameren,waer van men het fatfoen niet kan fien,ofte \'t ge-tal, in lbo grooten verwoefHnge. Het fchijnt datin de felve bewaert wierden de koopmanfchap-pen ofte waeren, die men aldaer uyt de fchepenlofte. Nae Oftia volghde op den oever de ftadt Lamert-Laurentum, het hof, foo de fabelen feggen , derLatijnfche Koningen , Picus, Faunus, en Lati-nus. Van defe ftadt hebben haer namen denLaurentijnfchen acker, het Laurentijns volck ,den Laurentijnfchen wegh , het Laurentijnsbofch, by de hiftoryfchrijvers bekent. Dit is fon-der twijfel de plaetfe, die een weynigh van derechter zijde des riviers Numicius gelegen , nuPaterno genoemt wordt. Soo datfè dwalen, diemeenen dat de plaetfè die men nu San Loren^oheet, gelegen aen de ftincker zijde van de voor-fèyde rivier, eertijdts Laurentum geweeft is. Ser- •vius

fchrijft, datfe gebouwt is van Picus Koningder Aboriginen, waer van fy genoemt foude zijnby Virgilio Laurentis Regia Pici, dat is, \'t hof vanden Laurentijnfchen Koning Picus. ValeriusMaximus fteltfe aen den oever van de zee , daerhy fchrijft, dat Scipio en La:lius te Cajeten enLaurenten fchelpen en keyen geraept hebben.Dionyfius feydt, datfe niet verre van de Tiberwas, die oock fchrijft, dat-£neas na de verwoe-ftinge van Trojen hier met de gevluchte burge-ren gelandt is, te weten aen den ftincker mondtvan den Tiber , die daer oock nieuw Trojen ge-fticht heeft. Herodianus feyt, datfe na den Lau-rierboom genoemt is. Want als \'er een groote peftin Italien ontftaen was, is CommodtuSyfo hy fchrijft,door raedt van fommige Medicincn naer Laurentum ge-trocken , gemerckt defe plaetfe kout is , en om de menighteder laurier-bojfchen duy fier (daer van de plaetfe cock dennaem heeft) en hierom bequaem gehouden, om de gefont-*heyt te bewaren , en de bedorven lucht te wederflaen, fooom den Hefelijcken reuck der laurierboomen, als om haerluftige fchaduwe. Omtrent Laurentum was de ftadt Lavinium, i^^yut», gele-



? Eertijdts L A gelegen aen de zee tuiïchen Oftiam én Ardeam.Sommige meenen dat Lavinium en Lammm defelve ftadt is, maer is misverftant, aengeüen La-nuvium midden in \'t landt gelegen was omtrentden bergh Appia, tuftchen den bergh Albanum,Ariceam en Ardeam.Lavinium leght tien mijlenvan Romen. Hier was den tempel van Venus,daer alle de Latijnfche in \'t gemeen haer eerden;Bacchus wierde hier oock een gantfche maentgeviert. Defe ftadt heeft haren naem van Lavi-nus,broeder van Latinus,ofte van Lavinia^Eneashuysvrouw. Nu ter tijt wortfe Layinia, ofte CmtaLayina geheeten. Servius, uytleggende de woor-den Virgilii, LaVmaque yem lïttora , maeckt vanLavinium en Laurentum een ftadt, en noemtfeè\\Qkm2idLaurola\'y>mim. Maer dat Laurentum enLavinium twee verfcheyde fteden geweeft zijn ,blijckt genoeghfaem uyt Strabo , Antonino , ende reys-tafel. Want Strabo getuyght dat ^neas,in ïtalien komende, \'t landt van Laurenten inge-nomen , en vijf-en-twintigh ftadien van de zeeLavinium gebouwt heeft, en genoemt naer La-vinia de dochter van Latinus.jirdea. ByPlinius volght Op de zeekuft Jr^^^t, die Clu-verius uyt Ptolemeo, in \'t midden van het landtftelt, daer nu een dorp is des felven naems, om-trent vijf mijlen van de zee. Eertijdts was hetder Rutulorum ftadt , en was Troja genoemt.Vircrilius heetfe de ftadt yan Datmus, de felve feydtdatle van Danaë moeder van Perfeus gefticht is,en haren naem heeft van\'t voorfeggen genomenvan den vogel ofte reyger. Welck uyt defevaerfen blijckt : Protmus hincfufcis trftis Dea toliltuf aÜÉ^ \' \'Audacis Rutuli ad marcs: quam dkitur urhemAcrifionés Danaë fundaJfe colonis,Prmpiti delata Noto: locus Ardea quondamDïclus ayis, mme magnum manet Ardea nomen. Ovidius befchrijft oock de fabel des vogels Ar-dea in \'t veertiende boeck Metamorph. daer hyverfiert, dat de ftadt Ardea van ^Eneas ingeno-men , verbrandt, en in eenen vogel deslelvennaems verandert is. Andere feggen datfe dennaem heeft van \'t woordt ardore, dat is, hitte oftebrandt. Livius fteltfe onder de Roomlche colo-nien , welcke in de oorloge met die van Car-thago de Romeynen hulpe geweygert heb-ben. Eertijdts heeftfe den Roomfchen Koning Tarcjuinius Superbus belegert. Plinius prij ft defchilderyen van hare kerck en hare meefterM. Ludium. Nu isfe onder \'t gebiedt van deColumnefen. Bocatius fchrijft, dat in defe vlec-ke fonteynen zijn van folfer en ftinckende wa-teren. Urmm. Nae Ardea was Aphrodijïum cn Antium , foo ge-noemt nae Antio,lbne van LTlyftes en Circes. Sywas vermaert door den Tempel van de Fortuyn,daer Tacitus van fchrijft in ftjn derde boeck An-nalium,

en Horatius in fijn eerfte boeck Odar.O diya gratum qu£ regis Antium^pr^fens y el imo teller e de graduMortale corpus,ydfuperhosfertere funerihus triumphos. Dionyfius fchrijft^ dat M. Coriolanus ballingzijnde; tAntium , een ftadt der Volfcorum, ge- T l \\U M. woont heeft, en datfevanT. Quintius Buroeï-meefter met aceoort ingenomen is ^ en een dee!van haer landt de Romeynen gegeven. Key-fer Claudius Nero heefr Antium vermaeckt cndaer nieuwe inwoonderen gebracht, en met eenheerlijcke haven verçiert, daer men de won-«derbare overblijffelen noch van fiet. De Ro-,ftra, dat is, becken ofte voorftevens van de fche-:}en j die de Antiaten in de oorloge ter zee ge-bruyckten , zijn van dén Roomfchen Verwin-ner tot gedachtenifife op de marckt gefèt, enhebben den naem aen de plaetfè gegeven , daerde Magiftraet en Orateur de Gemeente plach-ten aen te fpreken. Defe ftadt is befaémt ge-weeft om de boecken , daer in , foo men feyde ^fommige keringen van Pythagoras gefchrevenwaren. Hier heeft Poppaea Neroni een doch-ter gebaertj Augufta genoemt. Volaterranusmeent dat\'er nu ter tijdt niet van overighis,maer dat op de vervallen plaetfè Neptunium ge- N\'eptmbouwt is. Blondus fchrijft, dat \'er by den oeverveel overblijffèlen van vervallen huyfèn in deboffchen gefien worden, die de oude heerlijck-heyt der ftadt te kennen geven. De voorfèydébofiTchen zijn bequaem om wilde verckens, gey-ten en harten te jagen. Hier is eertijdts, fooPlinius fchrijft, \'t bofch geweeft , daer Jupiter,diefe Indigitem,dat is, Inwoonder, noemden,ge^dient wierd. Naer Antium volght Aftura, welck Plinius feyt Ajlkra^te zijn een rivier met een eylandt van den felvennaem, de reys-tafel een ftadt, welcke miffchiengeweeft is op \'t vafte landt by de rivier, of op heteylandt. Servius op\'t fevende boeck ^neidosfpreeckt \'er aldus van : Met y erre yan Tarracina isde (iadt Aftura, en een riyier yan den fehen naem. , Nuis \'er op\'t eylandt een wacht-toren,kafteeis-wijfegemaeckt. Hier was de hofftede van Cicero, fooPlutarchus getuyght, een vermaerde plaetfè, foodoor de doot van den fèlven M. Cicero,die Mar-cus Antonius daer dede ombrengen, als doorhet ongeluck van Conradinus , fone van Henricken neve van Keyfer Frederick de 11, die Caro-lus Angolismenfis, eerfte Koning van Sicilien,aUdaer dede on thalfen. De rivier Nymphxus quam naer Afturam»Voorts Cloftra Romana. Nae Cloftra volghde deCaep Circccumjop welk een ftadt des felvigen naems Caep Cir-was , een colonie der Romeynen van Tarquinio ^Superbo daer gebracht. Sy behoud hedensdaegsnoch den naem , by de Italianen geheeten MonteCircello. Tuftchen defe

Caep dan en Aftura is \'ergeen andere rivier, die menNymph^eus kan hee-ten, dan alleen die op defen oever in de zee valt^welcke fchoone fonteynen heeft by de ftadt Ser-moneta, omtrent het vermaerde dorp, daer eer-»tijdts de Ridderen van Sint Lazarus orden ge-woont hebben,daer van noch de gemeenen naemis la Nimfa. Hier van fchrijft Virgilius in \'t feveö-.de boeck .^Eneid. ^jaltiis, Tiherine tuos,facrumque Numici tittus arant, Rutulojque exercent yomere colles, CircMimquejugum,Hier is in oude tijden de ftadt en kapelle vanCirces geweeft , met den altaer van Minerva.Ten tijde van Strabo toonde n^en daer eenen cxtm. ) il m



? 160 \'t R O O M S beker , uyt welcken Ulyffes, foo ly feyden, ge-droncken had. Op de plaetlè van de vervallenftadt is een fterck kafteel gebouwt, eertijdts eenvrye en fèkere toevlucht voor de Paufèn tegender Tyrannen wreedigheydt. Aen den voet desberghs Circ^i is \'t kafteel Pttó^, verheer-lijckt door de gedachteniftè van Paus Celeftinusde 11, nae \'t fèggen van Petrarcha en Platina.Wat verder van den oever lagh de ftadt Fometia,een colonie der Romeynen. Defe volght de ftadt Tarradna, die fbmmigenoemen Terradna , eertijdts Tradnne geheeten,van de moeyelijckheydt der plaetfe, wantfe opeen kHppe gebouwt is. Om de felfde reden wort-fe van Ovidius in\'t vijftiende boeck Metamorph.Trachm genoemt: Mintm\'n^qm graVes, ^ quam tumulavit alumnus^AntiphaUque domus, Trachafque ohfejfapalude,Ft tellus Circm, ^ Jpißi littoris Antium.De inwoonderen wierden Tarracinenfès gehee-ten. De ingefetenen, welckeVolfcen waren,noemdenfe Anxur. Waer van Feftus fchrijft: Deßadt, die men nu Tarradna heet, was te Voren Anxur ge-noemt , wiens irmoonders Volfcen zijn ,/oo Ennius feydt,Volfcu^u\' perdidit Anxur. Eertijdts laghfeop eenberghsken, daer de zee rontom liep, foo Solinusgetuyght. Van haer gelegenheyt fchrijven ookfommige Poëten. Lucanus in fijn derde boeck: lamque iff pudpitesßiperaverat Anxuris arces,Horatius in fijn eerfte boeck, Satyra v :Millia tum pranß tria repimus, atquejuhimusImpoßtumjaxis late candentihus Anxur.Martialis in ftjn tiende boeck, aen Fauftina:O nemus, o fontes,folidumque madentis aren^Littus, iff dquoreis fplendidus Anxur aquis.Daer na in \'t felfde boeck, aen Frontinum : Anxuris <cquoreipladdos, Frontine, receffus,Silius in \'t achtfte boeck van de Carthaginenfcheofte Punifche oorlogh : Ciruajuga, tf ßopuloß Vertids AnxurLivius feyt in fijn vierde boeck na\'t bouwen vanRom en: Anxur isgeweeß, dat nu Tarradna is, een ßadthangende oVer de morajßn. \'t Is een kleyn ftedeken ,maervolckrijcken aenfienlijck. Het leght tienmijlen van Romen, fbo Appianus fchrijft in fijnderde boeck Belli civilis. De muuren zijn vanvierkante fteen gemaeckt fbnder kalck. Uyt hetvierde boeck if:neidos blijckt , dat lupiter hiereertijdts gedient is , welcken Virgilius ïupiterAnxurus noemt. Felix Priefter, en Eufèbius mon-nick, zijn hier gemartyrifeert door laft van Key-fer Claudius. Het heeft eenen Biffchop. Spartia-nus feydt, dat Keyfer Antoninus de haven vanTarracinen vermaeckt heeft. Buyten de ftadtfiet men noch hedensdaegs een vierkant thea-ter oft tooneel. Sy is in vorigen tijden van Ser-vilio Hala belegert, en geplündert, foo Livius infijn vierde boek verhaelt^ en in fijn achtfte boek,van dat een hoop fblda..°n in de engten des ge-berghte,omtrent Lautulas,niet verre van Anxur,geweeft zijn. Daer nae in \'t

negende boeck, datmen daer een ftagh gedaen heeft: in\'t fès-en-twintighfte boeck, datfè in de aenkomfte vanAfdrubal in Italien vry gemaeckt is: op een an-der plaetfe, te weten, in \'t feven-en-twintighfteboeck, dat men by de haven van Tarracinengebiedt, Tometia, Ta^racina, Ii if hejt. Hoe verrevanRomen, Mmren.Coden. Martela-ren. JBtßom.Theater. Cefchtede-mjfen. r feer groote ftangen, op de manier van viffchen,heeft fien fpelen. Suetonius verhaelt in fijn ne-gen-en-dertighfte cap. des levens Tiberii, dat degemelde Keyfèr nauwlijcks ontkomen is denfchielijcken val der fteenen, toen hy aldaer byTarradnam in een lufthof fijn avontmael nam, dieveel van fijn vrienden verplet heeft. Omtrent defelve ftadt, onder de regeringe van den felfdenTiberius, fijn twintigh duyfènt menfchen door\'t vallen\'van het theater doodt gebleven. Spar-tianus fchrijft, dat de Burgermeefter Palmariuste Tarradna omgebracht is, om dat hy nae hetleven van Keyfer Adrianus geftaen hadde. Deacker van Tarradnen is fèer vruchtbaer en luftigh,overvloeyende van wijngaerden, oranjen,citroe-nen, limoenen, en diergelijcke boomen. Dit zy gefèydt van de zeekuft van Latium, enIbmmige plaetfèn aen de rivier Liris gelegen. Als men de middellandtfche plaetfen van La-tium wil doorwandelen, ontmoet men eerft naehet ooften de ftadt Marinum, gelegen op een Mmnum,heuvel, ftaende onder\'t gebiedt der Columne-fen. Eenige meenen dat hier geweeft is de hof-ftede van Mariu^f, die andere Caftrum fèggen tezijn, dat de Italianen Zagarola heeten. Sy leghttwaelf mijlen van Romen. Acht mijlen van Marino leght de oude ftadtVelitr^ op een heuvelken , die den gemeenenman Belitre ofte Belletri noemen. Sy is deoudtfteftadt der Volfcen , daer nochtans nu weynighoverblijffelen der oudtheden van gefien worden.Sy is groot en wel bewoont, en met een Bifdom Brßom.vereert, is luftigh gelegen , heeft een genoegh- fff\'^&quot;\'lijck üytfien, en is met wallen beftoten. Halicar-naffißus in fijn fèvende boeck,Livius in fijn twee-de , en Frontinus feggen, dat de Romeynen hiereen colonie ofte inwoonders geftelt hebben. Van Coioma.&quot; \'t gene dat andere tegen haer, ofte fy tegen an-dere gedaen hebben, moet men Dionyfius infijn derde, fefte en fèvende boeck lefèn, Liviusop verfcheyden plaetfen, befonder in het achtfteboeck, en andere Roomfche Hiftoryfchrijvers.Buyten de poorten zijn diepe kuylen met engegaten, onder breedt, gelijck daer men gewent iskoorn in te bewaren. Omtrent Velitras toondemen noch, ten tijde van Suetonius, devoeßer- ^mfi\'plaetfe van Keyfer Auguftus, in fijn vooroudershoeve , welcke plaetfe feer kleyn was, op de ma-nier van een kelder. Sijnen acker is noch he- Vruck-densdaeghs vruchtbaer van alle gewas, gelijckhy eertijdts, om de

nagelegenheyt dor ftadt Ro-men , verkiert was met hoeven en hoffteden derEdelen. Plinius in \'t veertiende boecks fèfte ca-pittel prijft de Veliternfche wijnen. Nu hebbenfeharen aert verandert foo dat mënfe, om harehardigheyt en fuerigheyt te benemen, moet ko-ken. _ iijlen van VeHtra, aen de ftinckerhandtis Cora, op eenen bergh gelegen, en houdt noch Cora. fijnen ouden naem. Op den wegh van hier na Velitra is een bofchfes mijlen lang, daer veel lieden vermoort wor-den I daer na komt men door een luftige vlackteofte pleyn van vijf mijlen aen\'t kafteel Sermo- Sermo.netta, gelegen op een heuvel, welck Paus Alexan-der de Sefte den eygen Heer ontnomen, en fijn baftaert- Vrucht\'haer heyt.



? Eertijdts L A baftaer£-dochter gegeveti heeft. Sommige mee-nen dat Sulmo een itadt van Latium is, welckePlinius in \'t derde boecks vijfde cap. fchrijft ver-gaen te zijn, fonder eenigh overblijffelachter telaten. De felve ftelt Fahianum in \'t gebiet van Sul-mo, maer men weet niet waerfè geftaen heeft. Beneden Sermonetta zijn fbmmiige herber-gen, en voetftappen van oude verValien huyfèn,welcke eenige meenen té zijn van Triim Taberna-rum, daer Cicero van Ipreeckt in \'t tweede boeckvan lijn brieven aen Atticum. Den EuangehftLucas fchrijft oock van de plaetlè trium Taberna\'-rum in de Wercken der Apoftelen in \'t laetfte ca-pittel ; Eutropius, Zozimus en andere fchrijven,dat Keyfer Severus,by de tres Tabernas van fijntegenpartye doodt geflagen is. Achtien mijlen van tresTabernas ftelt Antonianus Forum Appii: eenige meenen dat TabernaMa-ruti daer nu is, andere J^Abbatia ; fbmmige FojfaNoya, item Cafa Noya, Vijf mijlen van hier leghc d\'oude ftadt Setia,nu Ze^^a, ofte Secchi, op een hooge bergh , eenlandtfèadt der Latinen, eertijdts van de Volfcenbewoont. Martialis prijft de Setijnfche wijnen,en geeft haer gelegenheyt te kennen :Pendula Fontinos quctJpeBat Sttis. campos,Fxigua Ipetulos mißt ab urbe cados,Tuftchen Setia en Cafa Noioa aen den voet van denbergh, fiet men de ruinen van een oudt huys,gemaeckt als een circus oft ren-plaetfe. Pipernum is van Setia vijf mijlen. De Latijn-fche noemenfe Piyernum : Ptolemeus :Strabo ut^Se^vov : de penning van C. Hypfccus ,Preiyernum. Defè ftadt leght nu ter tijdt op eenenmoeyelijcken bergh: eertijdts laghfe twee mij-len van hier in een vlackte, naer Anagniam tegaen, gelijck de fundamenten en teeckenen vande groote wercken noch toonen. Sextus Pom-pejus fteltfè by de rivier Ufen : Livius omtrentde Samniten. Blondus fchrijft, dat het oude Fri-yernum van de Duytfche en Britonnen vernielt is.Frontinus rekentfè onder de Roomfche Colonien, Fe-ftus fèyt, datfè een oudt Municipium en Prsfeäurageweeft is. De inwoonderen heeten Privernates.Syis in \'telfde boeck van Virgilius vermaert,door dien de Koninginne Camilla hier geborenwas, die Turno tegen^neam te hulpe quam.Onder de faken van de Priyernaten gedaen, ver-haelt Livius in fijn achtfte boeck, dat ly, van dénRaedt en Gemeente van Romen gevraeght zijn-de, hoedanigen vrede fy begeerden, geantwoorthebben : Eenen gedurigen, lbo hy goet en eer-lijck is; eenen korten, foo hy fchandelijckenniet te betrouwen is. Buyten de ftadt,in \'t nederdalen van den berg,is een fchoone fonteyn. Niet verre van hier leg-gen de fteden en dorpen, diefe Magienfa, RoccaGorgona, en Rocca Secca noemen. Van hier tot Soni-mm zijn vijf mijlen, welcke leght op eenen hoo-gen bergh. Als men wat vorders naer den zuyd-ooftenkomt, keert men weder

naer \'t Roomfche ge-biedt. Hier vint men de ftadt van de LatiniftenAlba, en van de Griecken^\'AAej? geheeten. Sy heeftdefèn naem van een witte feuge, diefe fèggen dati£neas met dertigh biggen gefien heeft toen hyItalien, TaUatwm. Trei Ta-htrnx» m fwum Setia. Ttpérnuw. Gelegen- heyt, ^ I Gefchiede&quot;nijfen» Tontej\'fU % Eocca Ger-gom.RoccaSecca. \'Ma, I U M. eerft iri ïtalien qüaiii. De oude Schrijvers noè-menfe Longam, om dat de rugh van de ftadt languytgeftreckt leght, foo Livius feydt. Met dé-fennaem wordtfè onderfcheyden van Aiba derMarfen. Nu ter tijdt heetfe SalDel/o, foo Leanderfchrijft, foo andere, Gandolji, ofte S,Gardölfo.De inwoonderen noemenfe overal Albanefen. Ap-pianus heetfè A\'^f^fjdas. Afcanius, de fone vani£neas, heeftfè gebouwt, in het dertighfte jaerna het ftichten van Lavinium. Van defè fchrijftVirgilius : lamqm tibi, ne ii>anaputes kec fingere fomnum,Littoreis ingens inyenta fubilicibmfusTriginta capitumfmtus enixajacehit,Alba,f}lorécubansjai0icircumuberdnati:Hic locus urbis erit: requies ea ccrta laborum |Ex qUö ter denis urhem redeuntib tts annisAfcanius clari condet cognominis Albam,Sy leght twaelf mijlen van de ftadt Romen, enis onder den bergh Albanus, als met een muur,bevrijt. Het fchijnt datfe in haren omloop der-tigh torens gehadt heeft, van wegen \'t getal derbiggen. Dit wil Lycophron in fijn Cafi^andrafeggen;^ KTJCT^ ^ -rcTTbig tlé^\'^ü^ r^/dksff j^vag \'Zvog KsAcuv^fj lu) ï^euoov Aicjift)?Kaj Aa^^etvetuvj C^TI-^UV vouü^XC^O^\'loi]i/.êiAa)V B-^i\'^st^v C9 róioig KATr^uVk Al de Schrijvers feggen, dat de fogli, daer déftadt den naem van heeft, witwas: Lycophronalleen fchrijft, datfe fwart was. Sy heeft foo in Daden,rijckdom en macht toegekomen , datfe de moe-der geweeft is van dertigh Latijnfche fteden,daer Romen onder begrepen is, en heeft vijf-tien Koningen gehadt, te weten> Euryleonem Ajca^nium, Sihium, AEneam, Latinum, Albam , Capetum,Capyn, Calpetum, Tiherinum, Agrippamy Alladium,AiPen^tinum, Procam, Amuliim én Numitorem, die altemaelden toenaem van Sihium gehad hebben, na dentweeden Koning, welck in \'t bofch geboren was..Hoedanigh de lèlve geweeft zijn, en hoe langefy geregeert hebben , fchrijft in het breet Dio^nyfius HalicarnaffïEus in fijn eerfte boeck. Naedat de ftadt Alba over de vier hondert jaren ge-bloeyt hadde, isfe, door \'t bevel van den Room^fchen Koning Tullius Hoftihus,en de Magiftraetvan Romen, uytgeroeyt, om \'t verraedt van Me-tius Suffetius, en hare inwoonderen zijn tot Ro^men op den berg C^eHum komen woonen. Key^fer Henricus de 111 heeftfè weder opgebouwt,maer de Romeynen hebbenfe in \'t jaer iiéSonder Paus Alexander de 111 vernielt. Nuleghtfe heel verwoeft, behalven dat, fbo menmeent, \'tkafteel Sayellum in een hoeck van de

Saneilui^oude overblijffelen gebouwt is : waer van hetedel Geflacht der S^rforww noch tot Romen is«Hoe groot dat eertijdts haer heerlijckheyt ge-weeft is, toonen de overblijffelen van de grootegebouwen. Van de Albaenfhe druyym en ypijnenfpreeckt PHnius in \'t veertiende boeck, Martia-lis, en andere. Niet verre van Alba was Róhoraria, daer An- Efhoum»toninus van fchrijft, en fteltfe tufifchen Pi^tas enRomen. Kr X Wat



? TT 1^2 \'c R O O M S Aricia, Wat vorders, op een bergsken, leght Arida,dielè nu Riz^a en Rieda noemen, \'t Is een Room-fche Colonia van een Municipium geworden,fbo Livius en Vellejus getuygen. Solinus fchrijftuyt Cafïio Hemina, datfè van Ardnlogo Siculo ge-bouwt is: andere feggen datfe defen naem heeftvan Arida, huysvrouw van Hippolytus. Die Ho-ratium uytleyt, fteltfe twintigh mijlen van Ro-men : Strabo honderten feftigh fladien : Diony-fms Halicarnaff^us hondert en twintigh. De in-Avoonderen worden by de oude Schrijvers Aridnigenoemt. Dionyfiüs maeckt in fijn vierde boeckgewagh van eenen Turnus Herdeonius Aricinus,een kloeck en welfprekent man. Van de dadender Aricinen verhaelt Dionyfiüs in \'t fèvendeboeck en elders, Livius in\'t achtiende boeck;-en andere. Nu ter tijdt wortfè weynigh befbcht.Plinius in fijn negentiende boecks fevende capit-tel prijft de Aridnßhe kooien; Martialis het loock.Sy wordt de Boffche Arida genoemt van een grootbofch, eertijdts by de fladt gelegen. In dit bofchplagh Keyfèr Vitellius hem dickmael te verma-ken , fbo CorneHus Tacitus in fijn negentiendeboeck fchrijft. Dit bofch was de godintie Dianatoegeeygent : van wiens facrificien , Priefter,kercke en diergelijcke fiet Strabonis vijfde boek.Serviüs fchrij vende op de volgende woorden desfevenden boecks Virgilii i£neidos:--latet: arbore opaca Aureu-s, Hoe-^eïfommige, feyt hy, die Dan den godtsdienft yanViana gefchreyen hebben, meenen dat in defen tack eenighmyfterie ofte yerhorgentheydt fchuylt; Joo is dit nochtanshst gemeen geyoden: Nae dat Greftes den Koning Ihoan-tem in Taurica gedoodt hadde, is hy met fijn fufter Iphi-geniageyhicht, en heeft \'t beeldt yan Diana, dat hy yandaer mede genomen hadde, niet yerre yan Aridd] geftelt.\'In wens kerck, nae de yeranderinge der facrïfiden is feke-^ren boom geweeft, daer men geenen tack af mocht breken.A\'leen de yooryluchtige liet mm toe, dat foo iemant daeryan eznen tack konde nemen, hy met den geyluchten Prie-fter yan defe kerck in dti \'élfoude yechten. Want daer -voasaltijdt eenen yooryluchtigen Priefter , tot gedachteniffeyan de oude ylucht. Het toelaten yan yechten merd gege-yen tot een yirnieuyoinge yan het oud facrifide. Die S er-vius hier den yooryluchtigen Priefter noemt, wordtvan Strabo den heyligen yluchter geheeten , en vande Latiniften eygentlijckden Koningyan\'t bofch,Defè was hier foo lange Priefter, tot dat een fter-ker hem verwan : fbodanigen heeft Cajus Cali-gula uyt gemaeckt om te verwinnen die veel ja-ren dit Priefterdom befèten had , gelijck Sueto-nius in het vijf en-dertighfte capittel van Clau-dius leven fchrijft. Ovidius

vermaent hier medevan in het derde boeck Faftorum: Regna tenentfortes manibti-s, pedibufque fugaces:Ftperit exemplopoftmodo quifque fiio. Lannvim. Voorby Aricia naer \'t zuyden is Lanuyium, welc-ke de Latijnfche en Grieckfche Schrijvers metLavinio confunderen. Want Layinium is een be,fbnder ftadt, gelegen aen de zeekuften van La-tium, fbo boven gefèyt is : en Lanuyium een be-fonder , van welcke wy hier fchrijven. Van hetonderfcheyt defer twee moet men Sigoniumlefen op Livius achtfte boeck, Hermolaum Bar-barum op Plinius derde boeck, lirfinum van de GEBIEDT, geflachten , daerhy handelt van het geflachtPapia. Dit is feker, dat foo dickmaels gewaghgemaeckt wordt van Juno Sofpita, dat is, Ge-fontmaeckfter, met de ftadts naem daer by ge-fchreven, men Lanuvium moet verftaen. Blondus, Leander,en CelfusCitadinus fèggen Hoe verredatfe twee hondert ftadien , dat is vijfen-twin- &quot;^^&quot;^^men.tigh mijlen van Romen was, om dat Diodorus infijn veertiende boeck fchrijft, datMardum, eenplaetfè niet verre van hier gelegen, fbo Livius iniet vijfde boeck feydt, oock fbo verre van Ro-men was. Strabo fteltfè aen de rechter zijde van Gelegen-dén wegh Appia. Te Lanuyium was den tempelvan Juno Sofpita,foo Livius en Plinius getuygen. ^In defen waren devaendelen der Lanuviorum ,die bloet gefweet hebben , gelijck Plinius fchrijftin fijn twintighfte boeck, en in \'t derde capitteldes vijf en-dertighften boeks, dat Atlas en Hele-na hier by malkanderen uytermaten fchoon ge-fchildert ftonden. Lanuyium is eerft een muni-cipium geweeft, fbo Cicero te kennen geeft in deOratie ofte verdadinge voor Murena; die oock \'t Geßachtfeyt, dat het geflacht der Murenarum, die Patri- \' 1 • r • T-» 1 r r CU waren , hier gefproten is. Daer nae heertieCitfir Didator tot een Colonia verheven. Om te komen tot het middelfte deel van La--tium, verlatende den wegh Appia, gaet micnallengskens naer \'t gebiedt der Hernicorum, opden wegh by de Schrijvers yia Latina genoemt.Op delen , tien mijlen van Romen, fiet men defondamenten van de fcadtColumna ; waer van het CoinmnA,oudt en edele geflacht der Columnanm fijnen oor-fprong heeft. Livius fchijntfe Columcn te noemenin fijn tweede boeck. Niet verre van Columna is dat arm dorp Bo- HetdcrpyilU geweeft, daer veel arme menfchen bedel-den. Hier is Clodius van Milone omgebracht.Het heeft den naem van de menighte der often,by de Latijnfche boyes genoemt. Daer was eenvermaerder BoyilU in Latio, by de riviere Liris,daer van wy op fijn plaetfe fpreken. TuffchenBo villas en Ariciam was Virbü Cliyus, vier mijlen nrhii di-van Romen; waer van de oude

gloffen ofte uyt-leggingen aldus fchrijven : Vier mijlen yan de ftadtis VirhiiCliyus, op den mgh naer Aricia en \'t bofch yanDiana, daer VirbiLs ofte Hippolytus geyiert ypordt, foogeheeten, om dathy bis, dat is, tweemadgeboren is. Defefabel is uyt Virgilius bekent. Ovidius in het derdeboeck Faftorum fchrijft daer oock van: Hic latet Hippolytus furiis difcerptus equorum; Vnde nemus nullis illud aditur equis,Hy fpreeckt van \'t bofch Aricin^e. In den feiven ftreeck begint Nemus Algldim, NemusNoch vorder, twaelf mijlen van Romen, leghtArx Papalis op eenen hoogen bergh van den fei-ven naem , by de Italianen genoemt Rocca del Rocca ddPapa, daer eertijdts Algidum was, als de Geleerdefeggen ,• fbo genaemt nae de gelegenheydt der)laetfe , die altijdt koudt is om de grootelooghte. In de Hernicis is Anagnia, diefe Anagna hee- ^Mgnia,ten. Livius en andere noemen de inwoonderenAnagninos. Strabo fèyt, datfe een loffelijcke ftadtis 5 Virgilius, datfe rijck is3 waer op Serviusfchrijft, Dat Anagnia rijck genoemt -^ordt, om datfe waeromyruchtbaer is-, ofte, om dat de hiftorienfthrijyen,dat Anto- rdus



? Eertijdts L A mus daer geit heeft doen flaen, na da hy Fuhia verlaten,en Cleopatra getrouwt hadde. Livius verhaelt in fijnfeven-en-twintighfte boeck, dat des ftadts-muu-ren en poort van den blixem geflagen zijn: opeen ander plaets, dat de aerde voor de felveftadts-poort geworpen , fbnder eenigh vuur, ge-braut heeft. Plinius fchrijft,dat C. Septimulius, eengroot vrient van Gracchus, hier geboren is. Syheeft veel Paufen voortgebracht, onder andereInnocentium III, Gregorium I X,Alexandrum IV, Bo-nifactum VI11. Diesgelijcks veel Cardinalen,BifTchoppen, en andere treffelijcke mannen. Syis oock de geboort-plaetfè van Joannes Anagni-nus, Archidiaken van Bononien, die gefchrevenheeft op de Geeftelijckerechten, voornament-lijck op de Decretalen i en is te Bononien over-leden in\'t jaer 1457. Nu ter tijdt isfe feer ver-vaflen , niet wel bewoont, en door der burgerentwift feer verfwackt, hoewelfe een Biffchoplijckeftadt is. Silius Italicus geeft de natuur van delandouw eenigfins te kennen in fijn vi 11 boeck;€}uets putripinguisfukaris Anagnia glehis.En elders: Frugiferis tete ante alias Anagnia glehis.Vijf mijlen voorby Anagnia is Ferentinum opeen heuvel, oock een ftadt der Hernicen j nuheetfe ferentino.Frußnum. Vijf mijlen vorder leght Vrußnum, de geboort-ftadt van twee Paufen, te weten Hormifda, Ju-ftus foon j en Silverius, Hormifdae foon. Ceparanum is vijftien mijlen vorder, alwaer opdie zijde het eynde van Latium is. Nochtans op den felven wegh aen de rechterzijde zijn Sinatiani, ofte Zina^^ano, Palianum oftePagliano y welcke Paulus III Afcanio Column^eafgenomen heeft. Nu volgen de fteden, Serrorio, Pillio, Aguto, Tri-yiglianOjCollediPo {Collis Podius) Anticulo en Ver aiogeheeten, een oude ftadt, vanLivio inHerni-cis geftelt, enVerulanum genoemt, en de inwoon-deren Verulani. Hier is Ennius Philonardus geboren,Biftchop der felve, en Cardinael. Daer nae komt Caftellum Fumonis, die kleyn is,van welck Petrarcha, Platina, Blondus, Sabelli-cus, en andere dickmaels gewagh makei? in dehiftorie van Paus Coeleftinus de Vijfde. Niet verre van bier is Alatrium j Frontinusnoemtfe Coloniam, die naderhant maer een Muni-cipium geworden is. Sy heeft eenen Biffchop. Van daer gaet men naer Babucum, by de Ou-den Bovill^ genoemt, die tweederley Bovïllas ftel-len 5 een niet verre van Romen , d\'andere aen derivier Liris. Van d\'eerfte is hier boven gefeyt,van de laetfte en meeft beroemde,meene ick datPhnius, fpreeckt in het vijfde capittel van hetderde boeck. Appianus noemtfè Boi^^ifj Fronti-nus Bo^f//^ Hier na fiet men, die men in \\ ItaHaens noemtl^ota y Turtio, Profe,

Vico, Rippe, Porcigliano, Trevo,Fettino; in Latijn, Nota, Turritium,Profeum,Vicus,Rip^, pQYcilianum, Trevum, en Fetinum.^ Als men van daer wederkomt, en Algido in \'tmidden des bofchs laet leggen,fiet men \'t kafteelValmontinum op een heuvel, dat fy Valmontono hee-ten. Virgilius noemt het Labicum in \'t vii boeckiEneidos: Et Sacram acicSy ^piäißuta Labici» Daden. Terenti-\'mm. Cepara-tinm. uindereßeden. Vdmmi\'mm» I U M. 1^3 Op welcke plaets Servius aldus fchrijft : GlaumsMinois foon IS in Italien gekomen-, en ah hydaerKoninibegeerde te^jn, en nietverkreegh, o«^ dat hy niet deden-hjckfijn vader gedaen hadde, diefe fijnen riem ^efirdenhad , wantfe te Voren fonder gordel gingen foo^heefi hyhaer een krijghsmansfchilt getoont, waer Van hyLabicus genoemt is, en het vokk Van hem Labici, Van het Grieckswoordt by de Latijnfche Anfa genoemt, dat is\',een oor, hecht, ofte daer men iet mede aenvaten vaft houdt. Dionyfius Halicarnaffèusfchrijft,datfe met d\'andere Colonien der Albanorumverwonnen is vanMsrcio Coriolano. Livius ver-haelt in fijn vierde boeck, datfè Q. SulpiciusPrifcusDidator ingenomen en geplondertheeft,en dat yder inwoonder , daer van Romen gefon-den , twee morgen landts gegeven zijn. Ciceromaeckt gewagh van \'tmunidpium Labicum in fijntweede Philippica. Nae defe ftadt heeft Via La-bicana te Romen den naem. Plinius ftelt den La-^bicaenfchen acker ofte landouwe in het eerfte deel vanItalien. De fèlfde landouw was eertijdts beroemtom haer koftelijcke druyven, waer van ClaudiusAlbinus op een maeltijdt drie-en-twintigh pon»,den gegeten heeft,gelijck Capitolinus getuyght.De Labicaenfche wijnen prijft Spartianus en Fronti-nus. By de Grieckfche en Latijnfche Schrijversis\'er geen fekerheyt in de naem van dit Volckte fchrijven j want fomtijdts wordenfè Labici enLabicani, fbmwijlen LaVici, en LaVicani genoemt. Niet verre van Valmontonium is M-Ontefort mum, Momefar\'\'t kafteel der Monfortinorum^êne van de voornaem-fte Patricien te Romen zijn. Terftont hier naekomen de fteden by de ItaHanen geheeten Zan-cato,Gavignano en Scgna. Defè noemt Livius Si^nia. SigmA»De felve feyt, dat Tarquinius Superbus een co-lonie, dat is, nieuwe inwoonderen daer gebrachtheeft. Plinius ftelt de Signinos in \'t eerfte deel oftelandtfchap van Italien. Defè ftadt is \'t vaderlantvan den Paus Vitalianus, en heeft een Biffchop.De wijn van Signia wort van Strabo en Plinius in\'t fèfte cap. des veertienden boecks geprefènj diequade kamerganck maeckten , als hy oudt was.Hierom fèyt de Poëet Martialis : Potabis liquidum Signina morantia ventrem^Ne

nimium fifïant, ft tibiparca jïtis.En Silius Italicus, in \'t achtfte boeck van de oor-logh der Carthaginefèn: §^os Cora, qms fpumans inimico Signia muflo,Hy noemt hem vyandlijcken moft, om dat hyden kamerganck dickmaels ophiel. Voorby Signia zijn Scurcula, Merulo, Sappino,Patria, Seccano en Caftrum, welcke hier is het eyn-de van Latium. Nu fuüen wy ordentlijck doorwandelen hetnoorderlijckfte deel van Latium , DaevTibur ons allereerft ontmoet. Ptolemeus nhtiunoemtfe riC^,^^ nu heetfe by de Italianen Tivoü.\'tis feker, dat de Griecken defe ftadt gebouwthebben , maer wie de felve geweeft zijn , komende Schrijvers der Italiaenfche oudtheden nietover een. De meefte feggen , datfe Catillus ge-- stichters.fticht heeft, diefè meenen uyt Arcadien geweeftte zijn; andere feggen Argos, den fbne van denwaerfegger Amphiaraus, die nae de wonderbaredoodt fijns vaders door een orakel vermaent isdat hy met alle fij n landtslieden en heylige fa-ken te-- .W .IT.I I; j



? 1 ; 164 R O O M S ken naer Italien fcude trecken, langen tijdt Vóórde Trojaenlclie oorlogh, daer hy met hulpe derAboriginurn, oude volckeren van Oenotrien enfijne verwanten, de Sicilianen uyt die plaetfenverdreven, de ftadt den Sicilianen afgenomen,enTibur genoemt heeft, nae den naem van fijnoudtfte foon Tiburtus. Plinius is mede bynaevan dit gevoelen, in \'t feftiende boeck der Na-\' tuurlijcke faken , fchrijvende van den ouderdomder boomen , daer hy verhaelt, dat \'er in fijnentijdt noch drie akerboomen by de Tiburtinenwaren , by de welcke Tiburtus, ftichter van deftadt, gehult was. Mäer hy feydt, dat defèn niety den foon,maer den neve van Amphiaraus geweeft is , die, dertigh jaren voor de oorlogh van Tro-jen met fijn broeders Cora enCatillo in ïtalienkomende , de ftadt nae fijnen naem , om dat hyd\'oudtfte was, geheeten heeft: van defè mee-ninge fchijnt oock Virgilius te zijn in \'t fevendeboeck y£neidos. Horatius, volgende\'t gevoelenvan andere, noemtfè Tibur, deveften van Ca-tillus. Uyt het gene dan dat nu gefeyt is, kanmen fpeuren hoe langen tijdt delè ftadt voor Ro-men gebouwt is.//&quot;Wfj De Tiburtinen eerden met een fonderhngenTtbHrmm, Godtsdicnft Herculem,als den Godt en Befcher-mer der Grieckiche volckeren; op wiens feeftdagalle jaer menighte van menfchen tot het facrifi-Orakjen\', cie en heyligen dienft quam.Daer was ook eenentempel, vermaert door de orak\'len ofte voorlèg-gingen die men daer gaf, gelijck tot Buren inAchajen, daer Paufanias van fchrijft. Hieromfèydt de Poëet Statius, in het lofdicht van Man-\' lius hofftede , Tiburtinum genoemt, dat de lu-ftigheyt der lelve, en de twee Fortunen van Pr^e-neften met haer loten teTibur wel mochten ver-huyfen, \'t en ware dat Hercules de plaetfe inge-nomen hadde. De woorden en vaerfen van Sta-tius zijn defe: 6Hj)d mtmpla darmt alias Tiiynthiafortês,Es Pr<eneflin^epoterant migrare forores.Hy noemtfe forores, dat is, fiifters , om datlè ge-viert wierden onder de gedaente van twee fii-fters, tè weten, van de goede en quaede Fortuyn.Htrcuks Die in de antiquiteyten ofte oudtheden ervarenTempel, ^ijn , meencn dat den tempel, die men nu onderden bergh op den wegh Tiburtina fiet, dien vanHercules geweeft is. Daer is noch een anderkerck geweeft van Hercules Saxanus, dat is, denfteenen, gelijck te kennen geeft een oudt op-fchrift gefiieden op een marmorfteen, die vandaer op de marckt gebracht is , en gefet aen demuur van een burgers huys, aldus luydende: HERCULf. SAXANO. SACRUM SER. SUI I\'ICIUS. TROPHIMUSJEDEM. ZOTHECAM. CVLINAM PECVNIA. SVA. A. SOLO. RESTITVITIDEMQVE. DEDICAVIT. K. DECEMBL. TVÏ^ILIO. DEXTRO. M. M^CIO. RVFO. COSEVTYCHVS. SER. PERAGENDVM.

CVRAVIT. Waer defen tempel geftaen heeft weet men nuniet. Sommige meenen, dat de Tiburtinen dienfbo genoemt hebben tot onderfcheyt van den\' anderen, om dat defèn op eenen fteen gebouwtwas, gelijck by de Infubreste Milanen Herculesjjeuufes in Petra geheeten wierd, om de gelegenheydtcp én pen. Jer kercke. MifiTchien is\'et de felve ronde kerc-ke fonder dack, die op de fteenrots ftaet, feer I iifitl I I : i : M \' i \' am GEBIEDT, koftelijck en aerdigh van marmor gemaeckt,niet verre van de fluyfen, daer Hercules Saxanusgeviert wierde , om den overloop des riviersAnienis te beletten, en de velden van het waterte bewaren. Want de Oude meenden dat hetvafte landt in Hercules befcherming was,die mendaerom in de landtpalen, by de havenen, reedenen uytgangen der rivieren eerde. Hierom is hynaer de plaetfen, van de Spanjaerden Gaditanus,van de Bataviers Marcufanus, van de LiguriersMonœcus, en in Campanien Baulius en Surren-tinus genoemt. Soo is hy dan Tiburinus en Saxa-nus by de Tiburtinen geheeten, en insgelijcksTibur Herculeum genoemt, fbo Strabo , Mar-tialis en andere getuygen , als oft die heele vlec-ke dien godt toegeeygent waer. Op \'t Raedthuysvan Tibur Wierd Hercules oock met andere go-den geviert, niet anders als tot Romen Jupiterin \'t Capitolio : daer-en-boven waren te Tiburonder de ftaten van den raedt en der Priefteren , ^J^-rcmsAuguftalesHerculani van grooten aenfien. In de kerck van Sint Archangelus, Silvefter enVincentius zijn veel oude opfchriften,by andere Opfchrif-uytgegeven j als oock die op \'t marmoren graf^^***der Plautiorum ftaet. Te Tibur fiet men denwonderlijcken val der riviere Anienis van dehooge en fteyle klippen,ftortende meteen grootgedruys in de onderleggende velden , welck deItalianen Cafcatam noemen. Livius verhaelt, infijn fèvende boeck , de oorlogen en vrede tuf.fchen de Romeynen en Tiburtinen. Waerom Daâtx,dat Virgilius in \'t lévende boeck iEneidos Tiburhoovaerdigh noemt, fchrijft Servius j te weten,dat de Poëet in \'t voorby gaen feker hiftorieraeckt 3 want als de Tiburtinen van den Raedt der ftadt Romen hulp tegen hare vyanden verfoch-ten, vertellende dat fy de Romeynen veel goetsgedaen hadden, hebben fy alleen voor antwoortgekregen, Ghy-UcdeH zjjt hooyaerdigh. Eertijd ts isfy van de Romeynen bemachtight j veel eeuwendaer nae hebbenfe de Hooghduytfchen vernielt,wederom opgebouwt en vergroot; ten laetftenheeftfe Paus Pius de Tweede met een fterck ka-fteel, welck over de heele ftadt gebiedt, ver-çiert. Twee mijlen van hier in \'t midden van Ve hoeve\'t landt fiet men de groote en koftelijcke over-blijflelen van de heerlijcke hoeve Tiburtia. Tuf-fchen de vervallen plaetfen fiet men gewelfdekameren,

eensdeels gefchildert, eensdeels metniarmor bekleet. Spartianus fchrijft, datKeyferAdrianus in die hoeve de namen van de voor- •naemfte plaetfen gefchreven heeft, te weten ,Lyceum, Academiam, Prytaneum, Canopum,Poecile, Tempe: en daer oock een plaets ge-maeckt , daer hy de overleden fèyde te woonen.Nu zijnder niet als velden, weyden , diftelen endoornen, met een kleynen wegh tufifchen de ver-vallen fteenen. De inwoonderen door onver-ftant feggen , dat daer eertijdts geweeft is hethuys,kapel,fonteyn,en pleyn van Sibylla Tibur-tina , en noemenfe Tiyoli Vechio. Beneden Tiburvint men veel oude gedencktekenen, onder an-dere eenen fchoonen marmorfteen , daer eenen &quot;J\'^^gcleeuw met een paert vechtende,fbo konftigh op-gehouwen ftaet , dat het eenen waerachtigenftrijt fchijnt. Men feyt dat defe geftreden heb-ben



? EertijclÈs L A e heerfchappy der Tiburtinen en Ro^meynen j maer dat den leeuw op véél plaetfengewont zijnde , \'t paert de viétory behoudenheeft, en foo de Tiburtinen de macht der Ro-Be Hoffle- meyncn onderworpen. LTbertus Folietus, Fran-d^vanHip- ciicus Schottus cn andere befchrijven naerftelijk^^ koftelijcke tuynen en hoven , die HippolytusAteftinus Cardinalis Ferrarienfis hier heeft opde hooghte van een bergh, met een heerlijckpaleys, verkiert met oude ftatuen, dat is, geihe-den en ftaende beelden, fchilderyen en Koning-lijcken huysraedt. Pighius heeft d\'afbeeldingevan dit paleys en tuynen, in \'t koper gefneden, teRomen laten uytgaen.De voicke- Boven Tibur in Latio op hooge en moeye-rsn^qui- hjke bergen hebben de ^quicoli ge woont. Haereerfte ftadt is tuftchen de bergen aen de rechterzijde des riviers Anienis, welck de Italiaenen VicoVaro heeten ; de Latiniften miftchien Vicum Varo-VicHsn- nis: Sabellicus noemtfe Vicum Valerium. Nu is\'eteen kafteel , fterck door de gelegenheydt derplaetfe , en wercken daer aen gemaeckt. fn deDclegeringe van\'t felfde wierd in \'t jaer ijjjLudovicus Gonzaga, Opper-veldtheer van PausClemens de Sevende , doodt gefchoten. Defeplaets is beroemt door de geboorte van MarcusAntonius Sabellicus. Voorby Vicus Varonis ofte Valerius zijn tuf-Trocella. fchcn dc rotfcn kleyne ftedekens, diefe ProceJlaCatdH\' en Catalupo noemen j daer nae op eenen rouwenfpfm. bergh Riyo Freddo, oft Rilpus Frigidus: op welcken^ zijn^\'hooge toppen, daér diepe putten in gegra^ven zijn , door bevel van Keyfer Claudius, omhet lac ofte meirFucinum daer in te loffen. NaeArceoium. Rivum Frigidum koomtmen tot Arceohm, nef-fens welck begint op de hooghte der bergen eenluftigh pleyn. De Geleerde meenen dat hiereertijdts de ftadt geweeft is, die Livius op ver-Icheyden plaetfen Carfeolos noemt. De inwoon-deren hiet menCarJeolaniy volckeren der JEqui-colen. Livius verhaelt in fijn veertighfte boeck ,dat Bithis,fone des Konings vanThracien,te Car-feolis in gevangenifte geweeft is , toen hy de Ro-meynen voor gyfelaer ofte borge gegeven was.Ovidius befchrijft den aerdt des landts in hetvierde boeck Faftorum aldus : Landtsmdt* Frigida Carfèolis; nee oliipis apta ferendisTerra j fed ad fegetes ingeniofus ager. Hier nae is de ftadt CelU op een groote hoogh-te, moeyelijck om byte komen. Defè volgenterftont Sucula, Pereto, Tagliaco^^o. Nae de iEquicolen komen de Marfi , wienshooftftadt was Manmum. Hier van zijn nochkleyne overblijffelen by lietdac ofte meir Fuci-num , diefe Maruo noemen , fbo Leander fchrijft.De inwoonderen heet Plinius Marwvios. Vanwelcke fèyt Servius op het veers van Virgiliusin het fèvende boeck iEneidos: ^n ^ Marrubia &quot;venit de gente facerdoS:

Te-sleten Medea y doenfe Colchosyeriatende lafongeyolghtis, en inltiilicn, foo men feyt, gekomen, en fommigeyolckeren, ^^^ het groot lac Fucinum &quot;stoonden, enMarubii hieten, om datfe als aen het meir oft de ^èe•s^>oonden, door de groote yan dit lac ^ de remedien te*Italien, ben om c T I II M. gm de fermenten gelem heeft: hoesael dat aniere ge-Doden datfe Marubii yan feeclè-en koning genoemt iljn.Korts daer nae fchrijft hy: 4jn yolckercn\'dêrMarfen. In het landt dér Marfen ftelt Strabo Valcriam ^ ^mkhet vdderlandt van Paus Bonifacius dé IV. Naédefe fladt noemen de fchrij vers van de naevol-gende tijden, onder de regeringe der Gothen,al het omliggende landt Valeria. Van Taliequitio daelt men door gehoeghelijc^-ke heuvélkens in een luftigh pleyn, daer neffensden voet des berghs, aen de luchter fijde van denwegh, Scutula is. Twee mijlen van hier, bp de ScHttila.felve fijde des berghs , fiet men Malianum Op een Maitanum^hooghte j aen wiens rièchter fijde een vlack veltis, ftreckende van den voet des berghs tot aenden oever van \'t meir Fucinum .• Blondus heetfeCampos Falentinos , vermaert door de nederlagê cawfi Ta-^van Conradinus, fone des Konings vati Sicilien:tot gedachtenifte van welcke heeft de verwin-ner Carolus daer een heerlijck kloofter geftichtter eeren van S. Maria de Fermnfter, de Italianennoemen S. Maria de.\'la Vicloria. Het wort nügequelt met veel aerdbevingen. Aen den uytgang van de Campen Palentineii,op den wegh Valeria, drie mijlen van het meir,op eenen heuvel, ontrent den oorfproiig van dèrivier Anienis, fiet men Alba. Wiens landouw Si-lius eenighfins befchrijft in fijn achtfte boeck ,daer hy feyt; interiorque per udo^ f •b Alba fedet campos pomifque fependit arißas-, Waer mede hy te kennen geeft, dat het landtmeer boomvruchten draeght als koren. Strabo\'verhaelt, dat de Romeynen hier als in een ge- Gevmge-vangenifte gefet hebben, diefè wel bewaren wou- -den, om dat Alba fèer fterck was, gelegen ineen diepe en klippige plaets. Hier is de KoningPerfèus met fijnen foon Alexander, door laft desRoom/èhen Raedts, van Q: Cafïio gebracht,gelijck Livius in het 4 j boeck fthrijft: en lbo liyin \'t dl boek verhaelt, Bièhuns Koning der Aver-norum is daer oock bewaert. De felve teltfe on-der de 21 colonien, die de Romeynen niet wil-den helpen in de oorlogh tegen de Poenen , datis, Carthaginefen. Nu leght fy bynae heel ver-vallen. Eenige ftucken van vierkanten fteen deroude muuren geven genoegh te kennen hoegroot dat defe fladt geweeft is. Ontrent \'t lac Fucinum zijn de floten ofte ka-fteelen, S.Apetito, S. Gi0na,Patefn0,Gajan0y Aye^^anoenMaliano, daer wy te vooren van gefjiroockenhebben. Alle defè overtreft Celanum, foo door CeUnuntkmenighte der inwoonderen, als

rijckdom enleght naer het zuyden,op een heuVelken,aen denvoet van fèer hooge bergen. Nu ter tijdt ftaethet onder de heerfchappy van de Ciborum Ge^nevoyfen , en geeft den riaem aen het lac Fucin^ Vier mijlen van Alba is\'t ftedeken C^/^, het va- Ccef.uderlandt van Petrus Marfia, die op Silium en an-dere gefchreven heeft. Als men nae de wefter-hoeck van het lac Celano ofte Fucinum gaet, -fiet men Rocca della Caye 3 Capranica, het vaderlantder Roomfche edelen, Capranicigenoemt3 Gi^^-, Polii Cafa^ Corbula, S.Georgio^ Rocca delliSff Ridj mf,.



? \'t R O O M S Rid, Cedliano, Samhucca, Saradnefco, Rocca de Uutii,Giranoy Cereto, Anticolo, Rinate, Affile, Cmulla, üliha-m , Prifdano, en SanVito, aen de rechte fij de desoorfprongs van de riviere Liris. Wat voorder tulTchen de hooge bergen lightSfihiaco. ^^ Sollagoy ofte, foofe andere noemen, Subia-co, en de Latiniften Sublacum, om datfe aen hetlack gelegen is. De oude fchrijvers maeckenderoock mentie van. In plaets dat in het derdeboecks 12 capittel van PHnius Sublaqueo ftaet,ftelt Hermolaus Barbarus Sublacum, en wordt vanFrontinus in het boeck der Waterleydingen Via,dat is, den wegh Suhlacenfis geheeten : en PliniusIchrijft datfe den naem heeft van drie lufiige lacken,By Frontinum in \'t boeck der Waterleydingenleeft men oock van een hofftede, Sublacenfis villaNeroniana genoemt. Tacitus feyt in fijn veer-tiende laerboeck: De roep is vermeerdert door deydek uytlegginge des hlixems. Want om dat by het lackSimbruina, Sublaqueumgeheeten, deJpijfe, en tafel, daerNero aen fat, neder geflagen waren, het welck gefchiede opde palen van Tiburten, daer Plautus Van gefproten was,meyndenfe dat hy door de goden tot het Keyferrijk verkorenwierdt\'th een fraye ft ad t,dichtby het voorfchre-ven meir, vermaert door het kloofter van S. Be-nediétus, die hier gewoont heeft, gelijck S. Gre-gorius in fijn Dialogen ofte t\'famenfprekingenverhaelt. In den fomer komen daer de Farfenfemonnicken, om door de veranderinge des lochtshaer te vermaecken. Parfa is een heerlijck kloo-fter van Duytfchemonnicken bewoont, byderivier Farfarus en het dal Lucretilis, daer eenbergh en een bofch van den felven naem by leg-gen, met de Fonteyn Blandufia. Laet ons nu komen bp den Pr^neftinfchenwegh. Hier is Pr^nefle, een van de oudtfte enFr^mp. voornaemfte fteden van Oudt Latium. Nuwordfe Paleftrina, Peleftrina , Pileftrina enPila-ftrina genoemt. Sommige feggen, datfe defennaem heeft van Pr^nefto, den fbon van Latinus,en neve van Ulyffes en Circes. Servius van -sr^/mv,dat is, eyckeboomen, die daer veel zijn. Anderevan9rf£iyÊ(^,datis,van een fteylte,om datfe ineenhangende en fteyle plaetfe light. Virgilius in het\'derde boeck y£neidos fèyt, datfe van CasculoVulcani fbon gebouwt is, van welcken Serviuseen lange fabel heeft. Sy is gelegen op eenenfteylen bergh, aen de rivier Veneftris, en waseertijts luftig en vermaeckelijck,fbo dat de Key-fers, toen Romen floreerde, haer dickmaels hierquamen vermaecken. Hierom noemtfe Symma-chus in den tweeden brief des eerften boecks\'t Prceneflinfe Vertreck. \'t Is een ongeluckige plaetfèvoor

Antoninus Pius geweeft,door dien fijnfoon-ken Verus, feven jaren oudt, hier geftorven is.De bergh, daer het op ftaet, hiet eertijdts Aventi-mis , en wordt nu Aretinus genoemt. Op hethooghfte des berghs light een kafteel. Eutropiusfteltfe achtien mijlen van Romen,nu teltmen zz.i Strabo fchrijft van i jo ftadien. Feftus feyt, datPrccnefle een municipium ofte vrye ftadt is. Appia-nus fchrijft uytdruckelijck, dat ten tijde van deItaliaenfche oorlogh de Prmeflinen, met de Ti-burtinen het rech^t der borgeren van Romenverkregen hebben. Maer korts daer nae,foo menuyt de oratien Agraria en Catilinaria van Cicero i66 G E B r E D T, fpeuren kan, heeft de overwinner L. Sulla de fel-ve met moorden en balHngfchap der borgerenverwoeft, haer landt gedeelt, en met nieuwe in-woonderen befet. In het feftiende boeck vanAgellius in het dertiende capittel leeft men, datde Praeneftinen van Tiberius verkregen hebben,datfè van een colonia wederom een municipium fou-de worden. Hier fijn veel oude over blij ffèlen,naementlijck in\'t Biffchoplijcke hof,als beelden,kroonen, autaren, tafelen, en marmore grafftee-nen met opfchriften. De godinne Fortuna haddehier een koftelijcken tempel, waer in haer ver-gulde beeldeniftè was, foo Plinius getuygt; na deweerde van welck werck de dickfte platen, Pr^ne-fiin<e genoemt wierden. De felve verhaelt datL. Cornélius Sulla in die kercke een heerlijckevloer gemaeckt hadde van verfcheyde koftelijckefteenen. Men las daer op eenen marmoren fteende naevolgende veerfèn , die nu in het Biftchopshof flaen: Tu. tarpejo. coleris. vicina. tonantiVotcrum, Vindex.femper. fortuna. meorumAccipe. qu^.pietM. donat. tibi. dona. merentiFffigiem, noftri. confervatura. parentisCujus. ne. taceat. memorandum, littera. nomenCdJïU4. hic. idemque. titu-s. primujque. VccaturG^i. largA.cereris. meffes.fruciufque. renatosDigerit. in.precium. cui. confiât, fama.fidejqucEt. qui. divitim. Vindt, pudor. ire. per. illosConfuetm.portm. cura. fludioque. laborisLittora. qui.pr^flant.fef^is. tutifima. nantisNoms. in. urbe. facra. notus. quoque. fïnibus. iïlis§uos. umber. fukare. jokt. quos. tufcus. aratorOmnibus, hic. annis. votorum. more. fuorurnCentenas. adidt. numero, crefcente. coronasFortune, fmulachra. colens. tf. Apoliinis. arasjEgeriumque. lovem. quorum, confentit. in. UloMajeflas. longe*promittens. tempora, vit^Acdpe.pofleritas. quod.pofl, tua. fecula. narresTaurinus. cari, jtiffus.pietate. parentisHoc.pofuit. donum. quod. nec.fententia. mortisVincere. nec.poterit. fatorum. fumma, poteflasSed. populi.falvo.femper. rumore. manebit. De hiftorie van de Prmeflinfchc loten,

voorfeggin- Pr^w-ge, fuperftitie en haeren oorfprong, verhaelt Ci- ji^nfihei»-cero in \'t tweede boek de Divinatione. Hier is ge-boren den H. Agapetus, die door bevel des Key-fèrs Alexandri martelaer geftorven is, maer vijf-tien jaeren oudt zijnde. Pr^nefte heeft een Bif-fchop ^ die een van de feven is, die altijdt denPaus afl^fteren, ofte met haer tegenwoordigheythelpen en vereeren , in publijke en folemneleaélen. Sy is eertijdts van de Cartaginefèn bele-gert, maer de Romeynen getrouw gebleven.De fiercke gelegenheydt der plaetfè en muu-ren, die de fteden meeftendeel bewaert en nutis , heeft defe daer nae fchadelijck geweeft, fooStrabo verhaelt, om de borgerlijcke oorlogender Romeynen ,• doen de oproerige borgerenhier als in een kafteel vluchtten, en de ftadt methaer felven bedorven. Men fiet \'er noch onderde aerde holen en loopgraven, van de ftadt doorde naefte bergen tot aen de velden doorgraven,foo om hulp in te laten, als om heymelijck tevluchten, In een van defe,als C, Marius de longe belèt ten.



? Eertijdts L A befet was, en geen iiytkomfte fagh,Iieeft hy metfijnen vriendt Pontius Telefinus gevochten , enis fbo gebleven, om dat hy niet levendigh fou-de gevangen worden. Hier van fchrijft Luca^nus in fijn tweede boeck: ?-Vidit fortuna\' coJonos Pr^neßina fuos cunßos, fimul enfc redfos,Vnius populum pereuntem tempore mortis.Den gemeynen man heeft noch het gevoelen,dat de fteenen van defe holen en graven nochroodt zyn van \'t bloedt der gene die daer verfla-gen wierden. D\'oorfaeck van defe meyninge is,om dat in defe, ende naeliggende Tufculaen-fche en Albaenfche bergen, den fachten fteenvan natuur doncker-roodt is. Volaterranus feyt\'in \'t eerfte capittel fijns feften boecks, datfe vanPausBonifaciode VlU gedeftrueertis,uythaetdie hy hadt op de Cardinalen loannes en lacobusColumna, als mede op Sciata Columna^daernae is fy weder opgebout : en als naederhantPonceletus en Nicolaus Fortebracius, vyandenvan Roomen , hier haer toevlucht hadden; iftet\'eenemael te niet gedaen : nu iffe op de fèlveplaetfè weder opgemaeckt, maer foo grootenfterck niet als te voren , gelijck men fien kan uytde overblijf elen der oude en groote muuren. Syis onder \'t gebiedt der Columnefèn. Aen denvoet des berghs, daer de ftadt aengehecht is,waseertijdts een kafteel, daer men noch waterley-dingen fiet, die negen hooge en breede ver welf-felen hebben, en vier deuren. Voor den ingangdes kafteels zyn 21 venfterkens, daer de oudeheeren de ftatuen van hare beeldeniften in 2e- ?O ftelt hebben. Op de Pr^eneftinfche bergen heeftde Poëet Horatius ^ynhofflede gehadt, daer nu dekerck van S. lan in campo Horatii is, ofte, foo anderefèggen, 5. Maria in yilla. Boven Pra:nefte light Capitulum , een ftadt derHernicorum, die Frontinus onder de colonienftelt. Ontrent Pr^enefte was oock Sacriportus, bywelcke Marius overvallen wierdt, foo Florus,Vellejus, en Appianus getuygen. Wy mogenTufcHlum. hier Tufculum niet vergeten, een ftadt voortijdtsfeer vermaert, welcke de geleerde uyt de verval-len overblijffelen oordelen niet verre van Frajca-ta geweeft te zyn. Tufculum, de Latijnfche enGrieckfche fchrij vers wel bekent, is gebout vanTelemachus, fone van LTlyftes en Circes, fbo deOude fchrijven. Annius Viterbienfis meynt datfèvan de Tufcis gemaeckt en genoemt is. Sommi-ge feggen datfè Tufculum heet,om datfè Dyfcolosis, welck beduyt, daer qualijck by te komen is.Dionyfius fteltfè hondert ftadien van Romen.Zy light in een luftige, gefbnde en waterrijckeplaetfe, op den rugh des berghs Albani : en is in\'t ooften met heuvelkens omringt, aen de ande-re deelen met een pleyn en boifch. Strabo

feyt,dat den heuvel van Tufculum veel waters, en ko-ninglijcke gebouwen gehadt heeft, en dat hiermenighte van wegen zyn, die naer den berghAlbanum leyden. PHnius noemt de inwoonde-ren Tufculanos. Tufculum is \'t eerfte municipiumgeweeft dat recht gehadt heeft van mede teftemmen. Eerft hadden fy het recht en privile-giën, gelijck de ftadt Romen, nochtans fbnderftemme ofte vois te mogen geven , maer nae Capitfi- lum. T ï LI M. 167 fommigejarenzynfevolleen abfolute Roomfchéborgeren geworden. Hier nae, als deheerlijck-heydt en welvaertvan Tufcuh ondex dc Ktjktsvergaen waSjifife allenskensfoo rijck enmachticrhgeworden, datfe, behalven veel anderefèhoo-ne vidorien, vereenicht met het krijghsheir vanKeyfèr Frederick de I, door\'t beleydt des Prin-ce Raynonis,een groote nederlage onder de Ro-meynen gedaen heeft : om welcke te wrekenhebben die van Romen , in\'t fevende jaer naedefen flagh , \'t felve te vuur en te fweert in dengrondt bedorven , fbo dat de fundamenten qua-lijck overbleven. Nae dien tijdt iffe Van langerhand weder opgebout, door toedoen van PausPaulus de H I, maer veel kleynder als het oudeTufculum. Livius verhaelt in fijn 27 boeck, dattot Tufculo een lam geboren is, met een vollefuygende borft. OBalpius ManiliuSy Prince der La-tinorum , was tot Tufculi geboortigh , aen wienTarquinius Superbus, de VII Koning der Ro-meynen, fijn dochter ten houwelijck gaf,om fijnRijck te verftercken. Uyt Tufculo zyngefpro-ten de edele geflachten der Porciorum en Corunca^ntorum, die te Romen groote officien en eere be-kommen hebben, fbo Cicero, en Tacitus in het xrboeck getuygen : hoewel dat Tacitus fchrijft,dat de Coruncanii niet van Tufculo , maer van Ca-meria, haer afkomfte hebben. L. Furius was oockte Tufculo geboren , en Conful ofte Burgermee-fter aldaer, die naer Romen vluchte , doen fijnftadt gereetfchap maeckte om tegen de Romey-nen te oorlogen,en wierde aldaerBurgermeefter,foo dat hy in \'t felvige jaer te Romen en Tufculumden felven ftaet gehadt heeft. Tufculum is me^de het vaderlandt van Benedidus de V111 enIX, en loannes de X VIII. Onder de plaetfenby de ftadt Romen wordt de hofftede van dePoëet Horatius geftelt,liggende op \'t geberghte,niet verre van Tufculo , fbnder twijfel de fèlfdedaer wy hier boven af gefproken hebben. Medeeen myl van Romen was de hofftede van Cicero,die hy Tufculanum noemt, daer nu het kloofteris van de H. Maria Crypte Ferrat^, \'t weJck de Italia-nen noemen 5. Maria di Crotta Ferrata. Van welc-ke een treffelijck man fchrijft, dat hy daer fiilckvermaeck in hadt, dat hy fich felven alleen be^haeghden , als hy

daer quam. Hier woonenmonnicken uyt Calabrien, die den regel van denH. Bafilius onderhouden, en haren Godtsdienftop de Grieckfche manier doen. In den hof zyndrie oude begrafeniffen, op een van welcke beel-den gefneden zyn van menfchen die op oliphan-ten, kemels en leeuwen fitten : en een fchoonecolom met mans en vrouwen beelden. Niet verre van Tufculo is Frafcata, diefe Frafca-- FraßüUiti Jieeten, eertijdts de hofftede van L. Lucullus,daèr, foo eenige feggen, de fonteyn van Aqu^ Vir-^gevonften is, welck water noch tot Romenloopt. Plinius fchrijft, dat M. Agrippa dit waterbinnen Romen geleyt heeft, van den afwijck desachtften paelfteens, twee duyfent paften doorden wegh Prxneftina. Paus Paulus de III heeftte Frafcata fchoone en koftelijcke gebouwen ge-maeckt, daer hy oock uyt het gewoel des ftadtsen overvloedige forgen fomtijdts trock, om fichte vermaken. Ontrent I r n\' iiliÜ\' I \' \' \'\' ? r. \' i-f I^\'/i [



? /t R O O M S CahJJ Ontrent dcfc plaetfen heeft de ftadt der Gabw-Yum gefloreert, die nu Gallicamm heet. Pliniusin fijn 3 boecks j capittel noemt de inwoonde-ren Gabinos , gelijck mede andere fchrijvers.Het is een fladt der Volfchcn in Latio : Serviusfleltfe t\'onrecht in Campanien. Cicero in fijn 11Philippica noemtfe een Municipium. OnuphriusPanvinius wil toonen dat\'et een Colonia is uyteenen ouden fleen die te Zagaroli is, daer defewoorden op flaen ; CN. ARRIO. CN. F. PVB. AXIMIO. PATRONO. ORDIN. ET. COLON. Strabo, en Appianus in \'t j boeck der borgerlijc-ke oorlogen, flellenfe tuffchen Romen en Pr^e-nefle. Sy light loo fladien van de ftadt Romenby de rivier Lucretilis. Men meynt datfe ge-fticht is van Galatio en Bio Siciliaenfche gebroe- ü ? ?; 9 i; I . ! -1 ^ il ; \' . II.\'\' \'i il! \' 1;il ! H gebiedt, deren. Sy is vermeerdert van de Albaenfche Ko-ningen. Sextus Tarquinius, foon van Tarcjui-nius Superbus, veinfende over te loopen, heeftfein de macht der Romeynen gebracht. Van defeftadt heeft Gahinius CinClus fijnen oorfprong,welcke befchreven wordt van Servius op \'t 5 en 7boeck iEneidos, en van den uy tlegger van Perfi-us,op de j Satyra.Het was feker een edel en heer-lijck gewaet, gemaeckt als een riem ofte gordel,dat by de oude Romeynen de Burgermeeftersdroegen, als fy dien ftaet aenveerden , en als fyeenige landen ofte Koningen den oorlog aen-feyden , als mede van de foldaten, als fy gereetftonden om te ftrijden ; oock van de Prieiteren,ten laetften van deKeyfèrs in de volgende tijden.Van de Gabiis heeft mede den wegh Gahim fij- ?m nen naem. / y V in: & < ï iïiü ?t ;? ä t 1 B E s C H R Y-, i li • ^ i Jjli 1 \' ïl-i 5 i ti ! \' I \'i\'j t. jil^ï;, \'ï 1 \' r i J\'.



? eertijdts A M. 16p Befchrijvinge van TIBER. \'I i f en andere heeftfe verfcheyden epitheta ofte toe-naemen. Virgilius in\'t achtfte boeckiEneidosfioemtfè cmleum, dat is, Blaeu, in defe veerfen, Fgo fum pleno quem flumïne cernisStringentem ripas, pinguia cultafecantem^Cmdeus Tiberis. Nder de rivieren van Italien, is Anderefeggenjdatfe niet van defèn Kohing^maer geen vermaerder in de hiftorien van \'t Griecks woordt M u^g/v, \'t welck quellin- der Romeynen, als de Tz^^/, die geen ongelijck beduyt, dien naem heeft, om van de Latijnfche eerft Albula^ge- dat den reyfenden man hier ontrent berooft en noemt is, van het wit coleur der qualijck bejegent wierdt. Paulus Merula fèyt wateren, niet Albm, gelijck den datThybris, den ouden, enTiberis den nieuwen fchrij ver meynt, die Stephani boecken in \'t kort naem is. De Poëten gebruycken meeft den eer- begrepen heeft. Hiervan fpreeckt Virgilius in ften, de Orateurs den anderen. Byde Poëten fijn achtfte boeck aldus: (V Turn reges, afperque immani corpore 7ybris^A quo poft Italifiwvium cogmmine TybrimViximus, amifit yerum yetm Albula nomen. Athenseus fchrijft in ftjn 15 boeck,dat defe rivier in oude tijden lanus genoemt was, nae lanus, die men fèyt, dat lang en breet aen den oever der Maer Ovidius noemtfe overal flayum ofte ged, fèlve, Koning geweeft is. Sy heeft oock Rumus gelijck zy in der daet is. In \'t fefte boeck Fafto- geheeten, van het woordt ruminando, dat is, her- rum fèyt hy; kauwen , fbo ons Servius leert , uytleggende -r,. 1 -.n ^ - • ? \'t achtfte boeck ^neidos.daer hy oock feyt,dat- Mntfla^is m mare Tibris aquis. fè in den Godsdienft S\'^rr^ genoemt wierd, van fe- Zy wordt oock Lydus genoemt in \'t z boeckcando, welck fagen beduyt.Paulus Merula meynt, neidos, van de Lyden , volckeren in den krijgfldatfe defen naem heeft van\'t Hetrufce oft Sy- handel beroemt, die in ItaUen komende, by de-rifche woordt mE?, Sara, dat heerfchappen en re- fe rivier haer nedergeftagen hebben. Oock heet-geeren beteeckent. Want de Tiberis als Prince fe Tufcus van een vermaert volck, die daer aenen Koning der rivieren, waer van hem Virgilius den oever naer \'t weften ftreckende gewoontoockheer der\'S\'pateren noemt ,hY den welcken het hebben. heerfchende volck, te weten te Romeynen, De Tiber vloeyt uyt het onderfte des bergswoonden. Apenninus, bynae in\'t midden van fijn lengde. De Hetrufcen noemdenfè Vehehris, welck opdegrenfèn van de Aretinen, ontrent de fèlve*woordt naderhandt allenskens van de fèlve, ofte plaetfe, daer de rivier Arnus begint boven Are-van de Latijnfche verandert is in Deber/s en Tebe- tium; en, foo Dionyfiüs Halicarnaff^us fchrijftris , cn ten laetften in Tiberis. Eer dat defe rivier in fijn eerfte boeck , heeft haer beginfel in denTiberis genoemt wierdt, hadfe den naem

\':0fbris. feiven voet van Apenninus, daer de rivier LirisDe oorfaeck is, dat de oude Griecken defe voor- ontfpringt, hoewel de uytgangen der fèlve, daer-naemfte rivier van Italien defen naem gegeven fe in de zee loopen, 800 fïadien oft 100000 paf-hebben, om dat by Syracufen een ftadt van Sici- fen, van malkanderen zyn. In \'t beginfèl is zylien, en Bithynien in Aften, een heerlijcke en feer kleyn, als een kleyn beecxken, wat voorderfchoone rivier was die Thymbris hiet, gelijck loopende, wordfe weynich grooter, om datterdeuytleggers van Theocritus, op fijn eerfte I- rnaer kleyne waterkens,en geen groote inloopen:dillium fchrijvende , verhalen. Diergelijcke daer nae met eenige rivieren vermeerdert, be-exemplen vint men veel. Livius en andere fèg- gintfe by Tipherno fchuyten en kleyne fcheep-gen, datfe genoemt is nae Tiberino Koning der ^ens te dragen tot Romen toe. Niet verre vanAlbanefèn,diein het overvaren daer in verdronc- Tipherno, Perufta en Otriculo fcheydt zy Etru-ken is. Van dit gevoelen is Ovidius in \'t tweede rien van Vmbrien en Sabinen : daer nae ontrentboeck Faftorum, daer hy aldus fchrijft: 1paften van Romen, deylt zy de Vejenten . vandeCruftuminenenFidenaten, enoock La- A/bu/a, quemTiberm merfus Ttberinusm undis tiuni van Vaticano.Tot Romen komende wortfeReddidit, hibernisforte tumebat aquis. f^^ g^oot, datmen \'er met bruggen ofte fchepen Servius meynt vaftelijck, dat de naem Tiberis moet oyergaen, van daer voorts loopende, on-ouder is als Albula,en dat daerom den oorfprong trent vijftien mylen van de ftadt Romen, deyltfe der felve van Tybris Koning der Hetrufcen fich eenweinigh,envaltdoortwee monden in dekoomt,die Ladum dickmaels ftroopende, by de- Tyrrheenfche zee, ontrent daer Ancus Marnus fe rivier verflagen is. Van dit gevoelen is oock de ftadt Oftia gebout heeft. Dionyfiüs Hali-Virgilius in \'t achtfte boeck ^neidos,daer Euan- carnaft^us fchrijft, datfe te Romen vier bunde- der aldus fpreeckt in de veerfen boven verhaelt: ren ofte morgen breet geweeft is. De lengte van . . . den oorfprong tot den uytgang is mcl paffen. D E Tum reges, ajperque immani corpore Tybrts, &c. Eertijdts was zy foo diep, datter groote geladen T t t fche- m Italien*



? Vidimus flalpum Tiberim, retcrtisLittore Etrufco violenter undis.Ire dejeElum monumenta regis, Templaque Veflce, De oude rekenden fbodanigeovervloeden voorwonderbare teeckenen en voorfèggingen , enachten de Tiber door fulcken overloop meer ee-nen religieufèn waerfchouwer te zyn, als eenenwreeden tyran. Te Romen ftaen op veel plaet-fen de hoochten in fteen gehouwen, tot welckede Tiber gewaften is, te weten : In \\ jaer Chrifti 1379, den 9 Novembris,is derivier drie cubiten ofte anderhalf elle hooger ge-waften. Het teecken fiet men aen de kercke vanS. Maria fupra Minervam. Anno 1422 , opS. Andriesdagh, onder PausMarti nus de V , ifiTe anderhal ven cubitus, dat isdrie vierendeel, hooger geweeft. Anno 1474, den Slanuatius, doen Sixtus deI V den Roomfchen ftoel beiat, iffe oock over-geloopen. Anno 1485-5 in December, in\'t derde jaer desPaufdoms van Alexander de V I,ifte dertien voe-ten gewaften. Onder Paus Leo de X, is de Tiberoock overgeloopen. In\'t jaer 1J30 ,ten tijde van Paus Clemens deVII, den 8 Oétobris, heeft fy haer 24 voetenboven de aerde verheven. Het merck ftaet aende kerck van S. Euftachius , en aen de muur byde kerck van S. Maria de Populo , by Porta Fla-minia. Het felve heeft de Gouverneur GuidodeMedices ook doen ftellen in \'t kafteel S. Angeli.. Anno 1^42, gelijck Marius Mulfa in fijnfchoon gedicht getuyght, M^usaquis, rapidoque trahens figurgite, dloesTerrebat canis Albuk yerticibus. fil M M \' I » t n ? il Iill \' s f I i! ir L A T I V M. In\'t jaer i J98, onder Paus Clemens de VIII^den eerften lanuarii, is de Tiber hooch overge-loopen , en heeft meerder fchade gedaen, a4sby menfchen gedencken oyt te voren gefchietwas. Plinius noemtfè dm aengenaemen koopman yan alk\'t gene in de -werelt -wafi. Want de fchepen wordenvan Oftia af met riemen ofte touwen tegett denftroom opgevoert. Daer leggen veel dorpen^vryheden en fteden aen, voornamelijck Romen,die zy in twee deelen fcheyt. Het water van deTiber kan men vele jaren goed , fbet en gefondbewaren , als men \'t een weynigh boven de ftadttot de zee toe fchept. Men meynt \'t fèlve te ge-fchieden om dat de Tiber met de riviere Aniovermengt wordt, wiens watervol falpeteris, endaerom niet haeft bederft. Die by den Tiberwoonen , boven den uytgang Anienis , mengendefè twee wateren, op datfè niet bederven , ge-lijck de Romeynen oock doen. Paulus loviusheeft een byfonder boecxken gefchreven van deviffchen die haer in den Tiber by Romen ont-houden. Behalven de bruggen die over de Tiberbinnen Romen leggen, warender eertijdts nochandere. Onder welcke nu noch een is, niet ver-re van Otriculo , daer men noch eenige grootepilaren fiet, waer de brugge op fteunde, die cenvan de vier was,

welcke Keyfer Oótavianus Au-guftus heerlijck en groot op den wegh Flaminiagebout heeft. De felve Auguftus heeft eerft Cu-ratores, dat is Befbrgers ofte Toefienders vande oevers des Tibers geftelt, als Suetonius in \'t37 capittel van fijn leven te kennen geeft. De rivieren die in de Tiber vallen zyn defe:Tinia, Clanis, Nar, Himella, Farfarus, Ailia, Turia, Cre^ d,7i»Te\'mera, Anio, Aqua Crabra, Almo, Aqua Ferentina. Pli-nius feyt in \'t vierde capittel van fijn 3 boeck, Be->\'\'\'\'\'neden de Tiniaen Clanis &quot;Wordtfe met fwee en yeertigh ri-yiem yemcerdert\'.doch meeft met de Nar en Anio. Welc..ke woorden fbofè Plinius fèlver gefchreven heeften\'t getal van de Boeckfchrijvers niet vervalftis,- heeft hy oock andere rivieren getelt, diedoor de voorfchreven rivieren in den Tiber ge-voert worden. i-o \'t R O O M S GEBIEDT eertij fchepen uyt de zee komende, op konden varen. De Tiber wordt meefl, als oock andere rivie-ren , van den regen vermeerdert, en heeft metfijn overloopen dickmaels de ftadt Romeo groo-te fchade gedaen. Hier van feyt Horatius in fijneerfte boecks tweede Oda : ;



? \'f ; ï7o,b t HERTOG ß!li\'!: B R A C C I A N O. I ^ It Hertoghdom isaen alle lijden vande landen, onderdenKerckelijckenStaet behoorende,omringt: en is alover veel eeuwen,en eer dat deRoomfche Paufen eenigh gefach teRomen hadden, \'t edelfte erfgoet vanhet uytmuntentfte Geflacht der Vrfi-ners geweeft. Daerom foo kan hetvoor geen gedeelte van S. Pieters erf-deel genomen werden , hoewel Magi-nus het Sabbatiner, nu Braccianenfer-meir, daer onder ftelt en rekent, nae-demael \'t felve,foo verre het fich oock uytftreckt, alleen binnen de palen vandit over-edel Hertoghdom leght. De Stede»,hooftftadt van dit landt, en als hetStamhuys der Vrfiiiers, Ityt aen eenmeir, Bracdano geheeten,mec het welc-ke fy een gemeenen naem heeft; en ismet een fchoon kafteel verciert. Jn-guillara, een andere ftadt, fiet men aen\'d\'ooftfijde van \'t gemelde meir, (waer-om oock defe plaets een andere naemheefcj) want fy is aen d\'uytgang der ri-viere Arona, welcke uyt het Braccia-nenfer-meir voortkomt,gelegen.Oockvertoont fich hier Vicarello aen de weft-fijde, en Trhiliano aen de ooftkanc, ne-vens eenige andere plaetfen van min-der belang. rh i\\\\iII! 1 ? \'/ iM u\\ 1 if\'llti\'!\'&quot;H t G R O O T- Julien* Ttt 2
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? 171 \'t G R O O T-H ER TOGH DOM van C A T I \'\' E Italianen fèggen , in-dien defe Prins Lucaen Zarzane hadde, dathy koning van Tofca-nen foude fijn; maer deeerfte deler fteden is dehooftftadt van een Re-publijcke , en d\'anderbehoort aen die vanGenoua: dan hy befitevenwel gantfch Tofcanen niet, al had hy deestwee ftucken ; alfbo het Patrimoni van Sint Pie-ter, en Perufien, onder Tofcanen hooreride,vanden Paus befeten worden, en het Hertoghdomvan Caftro van den Hertogh van Parma; én hetlandt van den Grave van Pitigliani, de heerlijck-heden , en fteden van Telamone, Orbitello, enPort\' Ercole, gelegen aen den bergh Argentaroin Siennen,van den Koning van Spanjenide Staetvan den Héere van Plombin, oock van den Ko-ning van Spanjen : behalven die van den Prinsvan Maffe, van de Marquifen van Malefpine, envan de Republijck van Luca, en de verfcheydendeelen die in Carfagnane de Hertogh van Mo-dena, en de felve Republijcke van Luca befitten. Niet tegenftaende alle defe afgefcheyden lan^den , befit defen Prins het grootfte en befte deelin defe Provincie; daerenboven ftreckt zijnenStaet tot in Ombrien, daer hy de ftadt BurgoS. Sepulchroheèftmet feVen mijlen landt, enover d\'ander zyde van den bergh Apennin, Cittade Sole, met het deel van Romanien, dat men hetFlorentinfe noemt: befit oock in de Tofcaenfcheoft Tirrheenfè zee, d\'eylanden YanCapma, Giglio,Gorgona, en Metoria, en in het eylandt Elbe PortoFerrario, en de ftadt CofmopoH. Defen geheelen Staet ffamen gevoeght vandrie Republijcken, als Florencen, Pifa,en Siena,wort gemeenlijck gedeelt in den ouden en niéu-wen Staet: den ouden begrijpt de Republijckenvan Florencen en Pifa, daer defen Prins opper-fteheer over is, hoewel defe Republijcken haervryheydt hadden door d\'odroyen van verfchey-den Keyfers,doen het huys van Medicis de heer-fchappye daer over verkreegh. Den nieuwen be-grijpt den Staet van Siena, het Marquifaetfchapvan Caftiglion , de Marfiliane, de heerlijckheytvan Radicofani,Filaterre,en eenige andere Mar-quifaetfchappen van de Lunigiane,voortijts toe-komende de Marquifen van Malefpine. Tofcanen was eertijts genoemt Etrurien , enTufcien, en door de Griecken Tyrrhenien, end\'inwoonders Tirrhenes ofte Turrhenes, oockEtrufques, en Tufques. Heel Tofcanen heeft voor palen in \'t noordenden bergh Apennin, een deel van Ombrien, enItalien. Landt vanden grooteniJenoqh. Deelinge, t^amenvan Tofca-ven. Takn vanTo^cansn. \'t landt dat de Romeynen Ga/lia Togata noemden^in \'t weften de riviere de Magre, en Ligurien j in\'t zuyden de Tofcaenfe zee; en in \'t ooflen de ri-viere den Tiber, en Lathm, oft de landouw vanRomen, en Ombrien. De lengde, langs den oever genomen , is vól-

Gromegehs eenige Oude, 2500 ftadien, dat is 311 my-len, en volgens andere, 1430 ftadien, oft by de178 mylen, en fijn breette half fbo veel als 312,oft van I mylen : maer eenige , nemende delengde in de rechte linie van de Magre tot aenden Tiber, ftellen 2 84 mylen,dan van dejongfleSchrijvers ftellen fommige voor de lengde 170mylen, andere ontrent 200, makende de breetteeen weynigh minder , die nemende van denApennin tot aen de Tirrheenfe zee. Den om-gang, volgens een van haere gemeyne Poeren,gevolgt van alle de jonge, is ontrent 700 mylen. Maer wat aengaet de palen van den heelen FalenStaet des Hertoghs, die fijn aen \'t noorden den ^f«Paus by Boloriien en Romanien, en den Her toghvan Parma, hebbende eenige plaetfèn gelegenby Fiviz^an, en de Republijke van Luca, dieook in\'t weften daer aen grenft , benefFens denKoning van Spanjen , met zynen Staet vanLombardyen, by Pontremoli, dat felfs ook inTofcanen geftelt wert, \'t lant vari de Republijkevan Genoua, dat van de Marquis van Malefpine,den Hertogh van Modena by Carfagnane, eneendeel van de Tofcaenfche zee; aen \'t zuydendé fèlve zee en den Staet van den Heer vanPlombin, als ook de plaetfèn van Telamone, Or-bitello , en Port\' Ercole , gelegen by de zee aende fèlve zyde, toebehoorende den Koning vanSpanjen, die ook in den naem van den Heere vanPlombin , de reft van \'t eylandt Elva befit, ge-legen over d\'ander zyde van Porto Ferrario lenaen \'t ooften het Hertoghdom van Vrbin , by deVryheyt S. Sepulchro, \'t landt van Perufe,en\'t Patrimoni van S. Pieter, van den Staet desPaus; het Hertoghdom van Caftro, toebehoo-rende den Hertogh van Parma ; en de kleyneStaten van de Graven van Pitiglian, en de heerenSforcen. De principale rivieren van dit landt fijn de Jr^ khimf^.ne , die noch haren naem behout, paftèrendedoor Florence en Pifa,de S^rc/;/ö,voortijts Boadus,dVmhron, de Cecine, dVrcia, d\'Alhengia, en Eore. Devoornaemfte meeren fijn die van Vucecchio, enBientina, by Fucecchio,en Luca,behalven die vanperufe en Bolfene, die in\'t landt van Perufè , en\'t Patrimoni van S. Pieter fijn, hoewel in Tofca-ne begrepen. De hooftftadt, foo van\'t landt van Florencen ffefm^als van den heelen Staet van defèn Prins, Is Flo«rence, door d\'Italianen Fircn^e, en Fioren^a ge-I y u R noemt, ? h&quot; 1\' 1,1 \' i\'.ii \' ^ li van \' . 1 : nii : \' i ! i f ,1:1 li\'! iP \\
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? J7^ È. Ä G O noemt, gewoonelijke woonplaets van den Her-togh, en de voornaemfte Heeren, geftelt om ald\'onderfaeten juftitie te doen, ftjnde een Aertz-biftchoplijcke ftoel,- is gelegen op d\'Arne diefèin twee ongelijke deelen fcheyt, daer over vierfchoone bruggen liggen; heeft ontrent vijf my-len omgaens, en feer fchoone ftraten gedecktmet feecker breede fteen, die byna altijts fchoonblijft, door de hooghte in \'t midden gemaeckt,en verciert met aengename paleyfen en huyfèn;derhalven d\'Italianen defè ftadt noemen Floren-ce de fchoone. Fa/ejßf!. Onder de paleyfen is meeft aenfienlijk het ou-de van den Hertogh, verciert met veel beelden,en vergulde bakken , en byfonderlijck met eenfael, IOC vademen lang,, en 40 breet, vol fchil-deryen en beelden; men fiet ook noch in dit pa-leys een lange gaelderye vol beelden en conter-fey tfels van verfcheyden doorluchtige mannenen vrouwen : en in verfcheyde kamers oft kabi-netten, velerley byfonderheden, daer van d\'aen-ftenlijckfte fijn eenen kandelaer van amber , eendom van peerlemoer en goud, met root maheer-fel, een tafel, daer op de vertooninge van eenftadt gemaeckt is,geheel van verfcheyden kofte-lijeke fteenen, in plaets van koleuren j een kabi-net van verfcheyden fteenen, als jafpis, marmor,lapis en andere, met verfcheyden groote topa-fen, efmerauden, en ander ingefètte fteenen, be-halven menichte koftelijeke fteenen die \'er infijn : een-kabinet daer in men een aerdkloot ftet,daer van de diameter vier voeten groot is 5 enoock een groote fphere, roodt gefchildert enverguit met haer circkels , polen der werelt, zo-diacus, en de beweginge der Planeten, gemaektvolgens d\'oude ftelling van. Purbach : en op demuuren van de kamer gefchildert den heelenStaet van den Hertogh, in \'t byfonder vertoont,-voorts twee kleyne wapenfalen, daermen de wa-penen van verfcheyden groote Princen ftet, foooude als jonge, onder andere die van Karei deGroot, en Roeland, en eenige degens van denKoning Henrick de Groot: eenen Perfiaen inzijn volle wapen van fchelpen, opeen verciert:)aertnoch veel wapenen van verfcheyde volc-C keren , byfonder van de Turcken , wiens fabelsmenfietinfcheeden bedeckt met efmerauden,en robynen , oft eenige andere foorten van ftee-nen 5 oock haere meffen, daer van de fcheedenvan eenige met diamanten gedeckt fijn , behal-ven verfcheyden van haer paerts falen. Nochftj nder eenige kleyne ftuckskens gefchut, op eenongewoone manier gemaeckt, en, onder anderewapenen , een fpriet, diemen in dryen vouwen,en onder den mantel dragen kan , doch op eenoogenblick herftellen , die op fèecker manieraenroerende. De groote wapenfalen fijn in \'tFort, daer in ontrent voor 80000 mannen

wape-nen fijn : maer dat alle andere dingen in rijck-dom te boven gaet, is het goudt en filverwerckvan den grooten Hertogh, fijnde van onwaer-deerlijcken prijs. Voor dit paleys ftetmen op deplaets een feer fchoone fonteyne, met veel beel-den verciert. \'t Ander paleys, daer den Prins hem in ont-houdt, is dat van Pitti, vol verfcheyden wercken ! ( > S ? \' I\' i: r 5? ; - i ! if : ;: • : ii f : I : ! ! ! ii ; i Ii ! van den fchoonften marmor, verciert met vee!konftige fchilderyen, en feer fchoone hoven,fonteynen , en boskens, fèer vermaeckelijck teaenfien. Men gaet van \'t een van defè paleyfonin \'tander door een feer lange corridor, oft gael-derye boven overdeckt, gemaeckt door dengroot Hertogh Cofme j by S. Marco ftetmen deftal van den Hertogh, alwaer hy doet voedenleeuwen, tygers, luypaers , beeren , en andervreemde dieren ; fijnde in de fèlve fèer Veel ko-ftelijeke paerden: en de koetfen van defen Prins,gevoeyert met goude laken, met verfcheydenkoftelijck cieraet toegemaeckt, en boven al in\'t midden van de overdeckinge der felve is zijnwapen , daer van de groote bollen , geheel vankofklijck gefteente gemaeckt, van feer grooterwaerden fijn,foo datdie met verwonderinge aen-gefien werden. De kercken van Florencen fijn oock weerdtmet yver aengemerckt te werden, maer bovenal die van S. Maria delFiore, oft van de bloem, endie van S. Laurens. D\'eerfte, anders de dom oftegroote kerck genoemt,is Van buyten de fchoop-fte van Europa, fijnde gemaeckt van onder eengemengde witte, fwarte , en roode marmor, dathaer een feer fchoon aenfien geeft, is van binnengeplaveyt met marmor, heeft fchoone kapellen,en feer rijcke altaren, dan haer innerlijckefchoonheydt is niet fbo groot als d\'uytwendigcjmen ftet noch met verwonderinge haer welfièiin \'t midden, datfe Cupola noemen, feer hoog engroot, boven meteenen vergulden appel, daervan men beneden fijnde, fbude oordeelen dat\'erde helft van een kleyn kind niet foude konnenopftaen , hoewel \'er nochtans plaets is voor 16perfbonén t\'famen, By defe kerck fietmen denkoftelijcken marmoren toren , die feer hooghiü, en daer op verfcheyden fchoone beeldenftaen: niet veer van daer is de kerck oft rondekapel van marmor, die voortijts, foofefeggen,eenen tempel van Mars geweeft is , geheel metkleynen marmor geplaveyt, met een feer kofte-lijck doopvat van fteenen van grooter weerden,daer men de kinderen doopt ,- en de metalenpoorten geheel met verheven beeltwerck, die inEuropa geen weerga hebben. De kerck van Sint Laurens, gebouwt doorCofluus de Medicis,wiens graf in \'t midden ftaet,is oock fèer koftelijck; dan de byftaende kapel,daer de Hertogen altijts doen wercken , gaet inbouwinge te boven alle voornemen der

grootftePrincen, zijnde gefchatacht goudemillioenente koften, alsfè voleynd fal zijn, gelijck men kanoordeelen door de weerde van al de bereyde, enin \'t werck geftelde materialen, en door het ge-daen werck der arbeyts4ieden , dewijleaendefelve kapel aireede veel gevoordert is. Daeren-boven het men daer veel fborten van jafpis vanSicihen en Corfen , fwarte Luyckfe fteen, diefètoetsfteen oft parangon noemen, een fborte vanmarmor, diemen niet veel vindt, diefe noemenPietra Pidocchicfa , oft ftnet-fteen, oofterfche aUhaft van allerhande koleuren, lapis van Perfia,en eenige andere rare foorten van fteen j noch dewapenen van de biftchoppelijke fteden van denStaet, alle van verfcheyden foorten van gefteen- ten M 1 1 I ! lili 1



? A i73 ten in pkets van koleureü: en daer by potten ten zijn gemaekt op de manier Van tot/en (Te-met hare bloemen van verfcheyden rare kofte- mengt met verfcheydenpeerlen, fchelpen,^en lijcke\'fteenen. De graven van de Groot-Herto- ftucken korael; behalven meer andere metalengen , worden nu heel van porphyr gemaeckt, en marmoren vercierfels , de af-beeldingen dermetop/chrijvingen van Caftidonie. dieren , haer verroerende door middel van\'t wa- In de kercke S. Crucis van de Conventualen ter, en het plaveyfèl gemaeckt van kleyne fteen-zijn orgelen,daer van\'t fatfoen alleen den Groo- kens van verfcheyden koleur. Men fiet daerten Hertogh Co/ine gekoft heeft 4000 kroo- ook een lang pat, met veel kleyne waterbuyfennen: daer zijn noch verfcheyden andere fchoo- aen alle zijden : daer nae klimt men op dennekercken. In Florencen zijn fèven-en-twintig bergh Parnaftus,daer denegen Mufèn met Apol-gafthuyfen met genoegfaem jaerlijks inkomen, lo doen hooren \'tgeluyt van haer hiftrumxnten44 parochiën, daer by rekenende twaelfprieur- door toedoen van\'t water j daer ontrent hoortfchappen^ en 76 fbo mans als vrouwen klooflers, men oock den fang van verfcheyde vogelen,behalven verfcheyden broederfchappen. zijnde in een groote vogelkoy. Daer nae komt Kajleei, Dacrcnboven is binnen Florence een kafteel men aen dètuyn , met fchoone eftèn beplantin-en twee Forten met ftercke bolwercken,meer ge- gen van palm, en vivers verciert, endefpdonckmaeckt om\'t rebelleren des volcks te beletten, van Cupido met fijn metalen beeldt, houdendeals uyt vreefe van vreemde vyanden ,• in\'t ooften een toorts, uyt de welcke water komt, in plaetsen\'t noorden zijn fèer aengename heuvelen, be« van vyer,- een fchoone kapel in\'t midden vanplant met vruchtboomen, en aen \'t weften een een bosken, vol van verfcheyden vercierfels; eengroot pleyn, veertig mijlen lang : is ook fterck groot coloffe oft beelt, dat alle defè wateren vantegen den vyandt door verfcheyden deelen van den bergh Apennin ontfangc, en aen alle d\'an-^den berg Apennin en door de menichte der in- der wercken verdeelt: daer nae is \'er eenen won-woonders, die men gelooft dat ontrent 8dooo derlijcken doolhof, en over d\'ander zijde op eenzielen zijn , behalven noch 10000 die\'er dage- hooghte eenen lupiter van marmor, die waterlijcks uyt en inkomen. uytfchiet, in plaets van blixem. De Groot-Hertogh heeft oock verfcheyden D\'andere paleyfen en fpeelhuyfen van denandere paleyfen , en vermaeckelijcke plaetfen Prins, fijn\'t Paleys by de riviere met Saravez&e, buyten de ftadt, als Careggiy zijnde maer een mijl een aengename viffchcrye , en de zee, die drievan florence Montveturin, gelegen ten halven mijlen van daer is, en een groote

menichte vanwege fijner jachtplaets ,• en Artinim, acht mijlen alle fborten van beeften tot S. Aihmo, in de duy-van Florence; en op den wegh van Piftoye , en nenj het vermakelijck paleys d\'Amkofiane, ge-^even fo verre ck Pog^io Gajano j van waer men kan bouwtin de ArneendePefè,in\'tmidden vandeften de fteden van Florence, Prato, en Piftoye, jaght, en de plaets genoemt de vi.ftcheryen, fèsen de hoffteden en lufthuyfèn vande Florenti-^ mijlen van d\'Ambrofiane en Cerreto, met denen, daer by veel landt is, bequaem tot de jaght, jaght der geyten, wilde fwijnen, en hafen j en de^ en een perck vol beeften ; een plaets Mag/e ge- ïpeelhuyfèn van dePetraia en Caftello, daer vannoemt, in\'t midden van\'t bofch, daer men tuf^ \'t laetfte des winters bequaem is, als zijnde be-fchen twee dalen fiet een ftaende water-oftpoel, fchut van den noorden wint, door den hoogengemaeckt door den Groot Hertogh Franfois, bergh Murello : noch is\'er Montepaldi in\'t dalomringt met maftbomen,verrijckt met menich- van Pefa, en het Paleys gebouwt in de Alpen vante infreftelde vifch : boven dien heeftfe aen de Protomagno, dat feer koel en aengenaem is inzijde^an\'t pleyn de rivier, de overdeckte we- \'t midden van de grootfte hitte, daer by is een<ren en kanalen vol fnoecken, en allerhande aen- kleyn rivierken vol vorens, en bequaemheyt omgenaemheyt. By de ftadt Fiefole niet veer van met jagen fich te verluftigen,Tmolf», Florence, is het vermaerde Pratoün , daer van Den Staet van Florence, vervattende dien van\'t gebouw vierkant is, met verfcheyden kamers, Pifa, begrijpt behalven Florence de fteden enbehangen met goude en filvere laken , tapyten, Bifdommen van Pifa, (dat ook een Aertzbifdomen veel treffelijcke fchilderyen en beelden ; daer is, gelijck Florence,) Pifloyefiortone, Af\\%KP, Volter^oock be\'dden en tafels van marmor en albaft re, Mont-^PuIdan, de iUót S. Sepulchro, Citta del Sok,zijn , en grotten oft holen daer wateren uytko- Colk , en Fiefok , daer van de twee laetfte in flech-men, fèergeneughlijck, en ververffendedenge- ten ftaet zijn. nen diefe aenfien ; wantfe doen voortgaen den Den Staet van Siene begrijpt de fteden van ^^odt Pan, jagende voor hem fijn vee, en fpelen- Siene, Mont-Akin, Pien^e, Maffe, Groffeto, Soane,\' en3e op fijn fluy t, op welck geluy t eenige vogelen, Chiufiboven welcke fteden in den Staet van Flo-fittende op de boomen , haer ftem doen klinc- renfe en Siene verfcheyde goede fteden , en ver-ken j men fiet oock Hercules, vechtende met fijn maerde plaetfen zijn, die ick goetvinde te ver-knots tegen het monfter,dat tegenhem veel wa- mengen , nae haer gelegenheyt met de Bif^teruytfpout; oock eenen dolfijn die op\'t water dommen,

aengefienickdieaheedeonderfchey-fwemt,dragendeeennaeckte vrouw. Men fiet in denhebbe. G N E. .1 \': \'ii \'iil ii ilii\'r\'M\'i i:\' \'i- ( I; Lufihny-fift. i . i een andere fpelonck Vulcaen, met fijn Cyclops, Ick fal dan eerftelijck befchrijven de plaetfenarbeydende aen de finiftè, en by de trappen, gelegen by den oever, oft niet verredaer af, be-daer langs men afgaet in defe holen, Pan , die ginnende van de rivjere de Magre die Ligurienopftaetin\'taenkomen des volcks, ftellende fijn en de kufte van Genoua van Tofcanen fcheyt.fluyt aenden mont en fpelende, als hem verblij- Nae dat men de vervallene overblijffelen van dedende over haer komft. De muuren van de grot- oude ftadt Lune voorby is,waer na het bygelegen X. X X landt Italian.



? 174 TOS landt ÎAtnîgïam genoemt werdt, vindtnien Maffe,en Carrare, fteden van den Prins van Mafte , eneenige andere landen onder den Marquis vanMalejpine, en Zar^ane^ toebehoorende aen die vanGenoua. Daer by, ontrent vier mijlen van dezee, leyt d\'oude ftadt Pifè , behoudende nochharen naem , daer de rivier d\'Arne doorloopt,over de welcke drie bruggen liggen, daer vand\'oude drie bogen heeft, die van de Elpine vier,en die van de zee vijf. Haer treft\'elijcke en wel-gelchickte Univerfiteyt maeckt/è vermaert, alsoock d\'inftellinge van de voornaemfte woonin-ge van de order der Ridders van S. Steven, ende fonderlinge deught van de lemmers derpoenjaerden. Onder d\'aenfienlijkfte dingen fietmen aldaer de kercke van S. Steven voor de Rid-ders van den felven naem , vol Turckfche vaen-dels , galey-lanteerens , en vercierfels van ga-leyen , noch verrijckt met marmoren trappen ;daerby het Paleys van de Ridders, met verfchey-den fchoone huyfèn van de felve : de Dom-kerc-ke is verciert met fchoone pilaren, en verfchey-den marmore , en andere koftelijeke fteenen ;maer boven al met den heyligen doorn , dieaen geen plaets het kriftalijnen vat, daerfe in is,aenraeckt j den wonderlijcken toorn met fevenverhoogingen, die fchijnt over te hangen, hoe-wel die recht en wel verfekert is -, il Campo San-to , of het heyligh velt, daer de beenderen in 24uuren verteeren,- het kafteel met zijn bolwerc-ken , en de riviere die daer om isj \'t kanael datvan Pifetot Livorne gaet, gemaeckt federt 35oft 40 jaer j de ftudie, diefè Schola delle Legi, dat is,flhole der Wetten noemen ; \'t collegie der Wijs-heyt, waer op de fcholieren, onderhouden vanden Grooten Hertogh, woonen, diefè de koft,maer geen kleederen geeft, en verfbrgt datfè ge-dient worden, daer haer de meefters in alle we-tenfchappen onderwijfèn ,• het collegie Ferdi-nand, voor de fcholieren van den Staet desGroot-Hertoghs, onderhouden door de fteden;het collegie van Montpulcian , gebouwt door denCardinael van den felven naem,en Aertzbiftchopvan Pife, voor de fchoHeren van Montpulcian , dieden koft gegeven werdt, en fijn gedient ; behal-ven\'t gene datfe Putean noemen , daer de fcho-Heren van den Staet des Hertoghs van Savoyenzijn, onderhouden door derenten naergelatendoor den felven Aertzbiffchop van Pife. By Pifefietmen la iperrucola di Pifa, op eenen bergh, daervoortijts een Fort gebouwt was, dat geruineertis ; en vier mijlen van Pife, naer Livorne, fietmenSint Pieters kerck , daer op eenen fteen driedroppelen bloets vanS. Pieter zijn. De Groot-Hertogen hebben door alle middelen getrachtPife wederom bewoont te maken, foo door deRidders,als de vermaertfte Leeraers,diefe aldaerin de LTniverfttey t doen

komen, door groote ga-givn en giften, alfbo \'t een groote en fchoonefèadt is, niet fèer volckrijck, dewijl den oudenAdel nu meeft te Palerme woont. Van defe ftad komt men,door een kanael vanfeftien mijlen, tot Livorne, voortijts Port Liburniegenoemt, en van fommige gehouden voor hetLabron van Cicero, en niet recht van eenigeLigorne genoemt, aengefien d\'Italianen dieXf- î liî Ii ; ^? i; :i , : Tife, li\' s:) ? ! H F J ? ? ? ^ i ?n iîi \' i î\' H ii S ? • : 1 ! : i _. lil \' , i -.j t v.. I I . i n I i ! : s - \\ t \'iji ; j I; ni- |! : : \' i i LivornC\' s ! t 4 l^i 11 £ 1 \'1:1 tiH, ; ? I K * Î: 1; 1! ?Ü\'5\'S i li E. iporno noemen. Sy was voortijts maer een onge-font dorp, door oorfaeck van de verdorven Itil-ftaende wateren, en moeraffen daer by gelegen,tot de tijden van de Groot-Hertogen Franfbisen Ferdinand, die de felve met muuren omring-den , makende breede en rechte ftraten naerhaer beHeven, en met fchoone huyfèn vercier-den, bynae al gefchildert van buyten, en fèeraengenaem van binnen en met een fchoonekerck,daer van \'t verwelffel van een uytnemendeKonftenaer gefchildert is, en met veel gout ver-ciert. De ftadt is met vijf bolwercken en mettwee Forten gefterckt, \'t een aen de zijde van dehaven , en \'t ander aen die van Pife, met ontrentfcftich ftucken gefchut, behalven den grootenmarmoren toorn , die het inkomen belet. DenHertogh heeft daer fijn folders, om\'t koren teloffen dat over zee komt, om zijn onderdanentefpijfen. By de ftadt fijn oock falinen oft fbudt-plaetfèn gemaeckt. In de groote haven is eenfeer fchoon fteenen hooft op \'t vlack : maer\'t ander binnen de haven , die maer tot een ver-treck voor de galeyen dient,heeft fbo nauwen in-gang,datter maer een fchip feffens in kan komen .Aengaende de locht, den Hertogh Ferdinandheeft de felve beter gemaeckt, opdroogendeeenige moeraffen, en leydende het water vand\'andere in \'t kanael dat tot Pife komt:fbo dat Li-vorne nu gehouden wort voor de fterckfte ftadtvan ItaHen, en haer haven voor een van de beftejderhalven de koopHeden van alle plaetfèn daeraenkomen, want men fiet daer gewoonlijck volkvan alle natiën, behalven de foldaten van hetguarnifoen, en het fèheepsvolck, en twee oftdrie duyfènt ftaven. , Daer na komt men , gaende langs den oever,tot Plombin, in Italiaens, Pitmhino, een ftadt ge-*bouwt van de overblijffèlen van het oude Popu^lonie, gelegen drie mijlen van daer, toebehoo-rende eertijts \'tHuys van de Appians, dan is nuin de macht des Konings van Spanjen j die nietveer van da er, langs de kuft,befit de havenen vanTelamone, Porto Ercole, en Orhetello. Dan eer men tot Telamone komt,vintmen deftadt van Groffeto, in de moeraften van Siene, ge^houden voor \'t Ro/ettm van Antoninus, liggendeniet veer van de zee, op de riviere

Omhrone ,• daernae fijnde gepaffeert OrbeteHo ^ en Porto Hercule^komtmen aen de riviere Pefcia, die \'t oude Etru-rie bepaelde, volgens Strabo,en nu demoeraftenvan Siene, die aen de rivier Coripia by Campiglia be-ginnen , haer uytftreckende tot aen de Pefcie,oock een oude grenfe van het Patrimonie vanS. Pieter. Ick keere nu tot het binnenfte van het landt.Beginnende wederom aen de riviere de Magre,vint men Vilaterre, een van de Marquifaetfchap-?en van den Grooten Hertogh, voortijts toebe-loorende \'t Huys Malefpine, met eenige anderelanden, by de welcke de ftadt Pontremoli is, gele-gen by den oorfprong van de Magre, toebehoo-rende den Koning van Spanjen, en gevoeght byfijnen Staet van Lombardyen; daer na de ftadtPietra Santa, gelegen daer voortij dts het boskenvan Veronia was; noch Carfagnane, onder den Her-togh van Modena; Grignan ^, en eenige andere plaet- N A G



? T O S C plaetfen onder de Marquifen van Malefpine; enLuca, een afgelcheyden Republijcke, daer vaneen byfondere befchrijvinge volght. De plaetfen van Luca tot Florence, daer on-der begrepen, die aen de jijde van den grootenwegh liggen , fijn Piftoye, in ItaliaensP/yto ge-noemt, en voortijdts Pifloria, en Piftorium, gek-gen in een pleyn , vermaert door de tweedrachtder Witte en Swarte, der Canceliers en Pan^adl-ces, ismeteen goet kafteel gefterckt; en in dekerck van S. lacob is eenen altaer bedeckt metftlvere vergulde platen , noch twintigh lampenvan de felve ftof; en in de kerck Bumilta, de ge-heele conterfeytlèls van de Paufèn,Leo de X, enClement de V11; en van Coftnus en Alexander,Hertogen van Florence. Het Pleyn, groot twin-tigh mijlen , tuftchen defè plaets en Florence, isfoo overvloedig in alle fborten van vruchten , enaen alle fij den verrijckt met fteden, vlecken,dorpèU) hoffteden,paleyfen, en fpeelhuyfèn, datmen der 44000 foodanige telt. By Piftoye fietmen Simmam, Serrayalle, Monte^catino, enMontmerlo, maer boven al Pr^fö, eenfchoone ftadt, gerekent voor een van de viervoornaemfte van Italien, die geen Bifdommenfijn, volgens het fpreekwoordt: Barkttain Puglia,Falriano nella Man a, Crema in Lombar dia , tf Prato inTofcana : men bewaert daer den gordel van deheylige Moeder Maget; en men prijft fèer hetbrood datfè aldaer hebben,om dat \'et foo wit alsfneeuwis. Twintigh mijlen van Piftoye is Flo-rence , daer van wy genoeghfaem gefprokenhebben. s Niet veer van Florence fiet men op eenen heu-vel van den bergh Apennin d\'overblijffèlen vande oude ftadt , \\/e\\-eer Fefuü, enPefulage^noemt, de woonplaets van de oude teeckenbe-duyders, en waerfèggers van Tofcanen, voortijtsfoo machtigh, dat Stilicon, Veltoverfte van denKeyfèr Honorius, meeft door hulpe van hare in-woonders O verwan Rhadagaife,Koning der Got-ten , daer van hy \'er meer als hondert duyfènt opde plaets verftoegh dan de hoffteden, fpeelhuy-fen , en tuynen van de heeren en borgeren vanFlorence bedecken nu den heuvel, daer defeftadt op gelegen was,als oock verfcheyden kerc-ken en kloofters, daer van het voornaemfte is detreffelijcke Abdye van Fiefble, en niet tegen-ftaende defè piaets open en verwoeft is, behout-fè nochtans den naem van een ftadt en Bifdom. Daer by fietmen de valeye van Mtigello, ver-maert door den Rechtsgeleerden Dinus Mugel-lanus,en hare fchoonheyt, vermeerdert door devlecken , dorpen en fpeelhuyfèn die daer veelfijn. De riviere Seve, die van den bergh Apenninkomt, en in de Arne vloeyt, paffeert door \'t mid-denvandefè valeye. Ontrent fèftienmijlenvanFlorence, is de ftadt Scarperia, vermaert door defcheeren, meffen, en diergelijcke dingen die al-daer gemaeckt

werden; noch is\'er Nicolo, die ge-acht is, om datlè vromelijck wederftaen heeft debelegeringe van Nicolo Picinino , en over d\'an-der fijde van den Apennin in Romanien vanFlorencen M^r^/^/i, en CittadelSole, oft de ftadtvan de Son,gebouwt door den Grooten HertoghCofme. Maer over dees fijde van den ApenninItalien, Tiflûta. Trato. Scarperia,en andersfieden enplaetfèn. A N komt men daer nae in het Cafemin, een uytge-ftreckt landt tuffchen de beke van de Duccarien,en de riviere d\'Arne, tot aen de palen van de lan-douw van Arez.zo-,en vijftien mijlen van Florence,by de Arne is Incife , geboorteplaets van denPoëét Petrarcha, en hetDal d\'Ame, uytnemen-de fchoon, en vol fchoone hoven, met de ftedenvan Vichino,en S.Ian vermaert door deTrebiaenfèwijnen. Noch fiet men daer op de hooge bergen\'t kïoofter van Valombreufe, daer d\'ordre van diennaem begonnen is ; en op eenen anderen berghhet kloofter Camaldoli, Maer in het afgaen fietmen de riviere d\'Archiano, die in de Arne vloeytby de ftadt van Bibiene, gelegen op eenen bergh,en laeger dan de ftadt Are^^o, daer van d\'inwoon-ders Aretinen genoemt werden ; en hooger naerhet noorden, by het Hertoghdom van&quot; Vrbin,de ftadt Borgo S. Sepolcro, oft vleck van \'t heylighGraf, gelegen in Ombrien, dan toebehoorendedefèn Prince. Maer gepafteert fij nde de bekevanPiftilion, die in de Arne vloeyt, en opklim-mende de moeyelijcke bergen langs dek beke,vint men Avernia,een devote plaets, daer S. Fran-çois geëert wierdt door lefus Chriftus, met deteeckenen van de heylige nagelen, door de kerc-kelijke perfoonen in het Latij nftigmata genoemt. Gaende door de valeye Pefcia, alfbo genoemtnae de rivier diefè bevochtight, vint men L\'aflra,Monte Lapo, Sambuca, en eenige andere plaetfen,en daer nae de fteden Fmpolt, en S.Mmiaïo , CaftelFiorentino, Certaldo, het vaderlandtvan Bocacius :noch Pcggibon%i by de beke Staggia, en de frontie-ren van het Sienenfer gebiedt ; 5. Geminian, eengoede ftadt in Tofcane,verciert met eenige kerc-ken en paleyfèn , en vermaert door haer goedeTorbiaenfè wijnen ; en de ftadt Colle, Gaende voorder naer het weften vint men dçoudedadtFo/terre, voortijdtsFolaterregenoemé,gebouwt op eenen bergh , en omringtmet muu-ren van gehouwen fteenen, die meed fes voetenlang zijn, met vijfpoorten, en voor yder van defelve een fchoone fonteyn , boven twee anderegroote fonteynen , die in de ftadt zijn, met ver-fcheyden oude, heele en gebroken marmorenbeelden, met opfchriften.Het omliggende landtis fèer vruchtbaer, hepft eenige metalen, folfer-aderen, gefonde wateren, en feeckere fwartefteen , bequaem om fchoone wercken te maken,oock verfcheyden foorten v,an albaft. Sijnde gepaffeert de

riviere de Cecine, komtmen aen de ftadt Ripamaran^ia,omringt met muu-ren door die van Volterre; en drie mijlen vandaer, op eenen bergh L^z^wwo,daer men feer veelvitriol vindt : en gaende van Volterre naer Sienakomt men aen het nieuw kafteel van S. Geminian,en CoHe divaldi Elfa, daer door hulp van de riviere ^Elfe veel goedt papier gemaeckt werdt ; daer naezijndepalen van Florence en Siena j de fterckeplaets Sillano, en de ftadtS. Arma^zjo, buyten dewelcke men een fchoon vrouwen-kloofter fiet,met feer aengename hoven , daer het water fooovervloedelijck uytkomt, dat het fchijnt een ri-vier te wefèn. Van hetlandt van Volterre komt men in dezeeplaetfen van het Sienenfer gebiedt, genoemtMaremma di Siena,o ft moeraïfen van Siena,begin- Y y y nende E. 11
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? VP 3 : i 17(5 S I E N E. nende aen de rivier Cornia, over dees zijde van Montepukian, door de Latijnfche genoemt Mow^-Souretjhaer uytftreckende tot aen de riviere Pef- poïitiams, en over d\'ander zijde van de Chiane dem, \\ooxhY Capalhio, by den oever, fijnde ontrent ftadt Cortone ; en in \'t ooft van de fèlve plaets vanfèven tigh mijlenlang, maer weynigh bewoont de vermaerde ftadt voortijts door de quade locht. Clufium genoemt, oude wooninge van Porièna, In dit landt is de ftadt Maffe, verfcheyden van Koning van Tofcanen ; en in \'t zuyden de ftadthet ander Mafte van Carrare, die haeren byfon- Pm^^, te voren CorJJgnan, nu alfbo genoemt doorderen Prince heeft ; en de ftadt Saturnia, by de ri- den Paus Pius de tweede, om dat hy daer gebo-viere Albengia, door d\'oude genoemtS^fM^ Co/o- ren was, ten tijde van de ballingfchap fijns va-. nia y de ftadt van Saone, voortijdts Suana en Soana ders. Van daer fiet men de ftadt S. Gmrko met\'ergenoemt, en by de riviere Omhron, Jflra Campagna- kafteel op een rots, en de ftadt Radkofani, mettko , en Paganko j en voorder gaende na Siena, haerFort,daer veel aengelegen is. Van daer gaetMontakino, een goede ftadt, door Volaterranum men naer Ponte Centino , \'t laetfte van den Staetden bergh van Akinous geheeten, en vermaert des Groot-Hertoghs aen die fij de,en \'t begin vanom haer goede wijnen ; niet veer van daer, op \'t landt van de heeren Sforcen , en \'t Patrimonieenen bergh,is hetvermaerde kloofter van Mont- van S. Pieter, oft landt van den Paus.0/mf , daer de ordere van de rijcke witte monic- De locht van dit lant is bynae overal goet, rctdamg-ken begon, die daer nae genoemt zijn, endoor fiiyver, en fubtijl, behalven in de moeraften van heel Italien woonen. Siene, daerfe ongefont is. Daer fijn veel vifch- Van daer gaet men na Siena,fijnde een Aertz- rijcke rivieren en poelen, en veel fchoone fon- bifdom , ende hooftftadt van \'t Sienenfer ge- teynen, en waterbaden, bequaem tot genefinge h\\tdt,\\ooxû]àtsSenagQnotmt,ohSemnfisCoîonia, der fieckten, daer van\'de vermaertfte fijn die bewoont door de Françoyfen van Sens. Defe van Petrioli, S. §}î^rko, 5. Philippe, S. Cafian, en an- ftadt is vermaert om haer fchoonheydt, Univer- dere van \'t lant van Siene en Pife, dienftigh om ftteyt, en vermaerde mannen diefè voortge- de ongefbntheyt der lever, en andere kranckhe- bracht heeft, daer van Eneas Sylvius , oft den den te genefèn,dan fbnderlinge die van S. Iuliaen Paus Pius de tweede , en de Piccolomini, de be- tuffchen Pifa en Luca. Aengaende d\'andere wa- roemftezîjn; is onder de Hertogen van Floren- teren, dat van Leccia purgeert fèer wel, fijnde ce gekomen in het jaer ijj^ Sy heeft een

fuy- gefouten, en geneeft verfcheyden fieckten ; en vere en fubtijle locht, en verfcheyde klare en by Volterre vindt men een water, dat in vijftien koele fonteynen, daer van de voornaemfte de dagen in fteen verandert al dat men daer in Branda is, op de groote plaets van de ftadt. Ha- werpt, en by Labiaen is een ander water, wiens re ftraten fijn breet, en geplaveyt met kareel- fmaeck fbo fterck is, dat\'er geen beeften van fleen, op de manier van eenen gebogen ftock ; drincken willen, nochtans goedt voor eenipe met feer hooge fchoone huyfen. De groote fieckten. kerck, anders de Dom genoemt, gemaecktmet Hare ackers,pleynen endalen fijn feer vrucht- Ackers, een vierkanten toren , van buyten met witten en baer van allerley granen, en haer heuvelen met fwarten marmor, gelijck oock het meefte deel wijngaerden beplant, geven meeft alle feer goe- van de kerck, kan onder de fchoonfte van Euro- de wijnen, zijnde niet min overvloedigh in alle pa gerekent werden ; wantfe van binnen met ge- fborten van vruchtboomen, die oock met me- ipickelde marmor geplaveyt is, met verfcheyden nichte in de velden ftaen; maer infonderheyt figueren van het oude Teftament, het welffèl is\'er veel olie van oly ven, Hmoenen, citroenen, is verciert met goude fterren, twee ryen pilaren, kaftanien, eeckelen, vlas, wede oft paftel, en faf« op de welcke men onder een galderye, die rond- fraen : behalven het faet om fcharlaken te ver-om gaet , ftet de marmoren hoofden van de m de Montaniatehy Radicofani wai}:; cndc Pauien , en een weynigh leeger die van eenige moerbefieboomen, diemen daer over al in foo Keyfers. Daer fijn twaelf metalen Engelen, hou- groote menichte geplant heeft, dat \'et niet meer dende witte toortfèn , en by defe kerck is de noodigh is 400000 kroonen jaerlijcks in Sicilien fchoone kapel van S. lan. Men fiet oock in defe en Calabrien te fenden , om zijde te koopen.ftadt de kerck van S. Dominicus, daer men het By Volterre vint men velerhande mijnen van hooft van Sint Catharine van Siene bewaert: fteen, aderen van geele , roode, witte en fwarte \'\'\'\' het groote gafthuys rijckelijck gebouwt, met aerde,enfekerekleynebollekens,groot als erten, veel perfbonen, geftelt om de ftecken te dienen: van fijn blaeu , fèer geacht van de fchilders. het paleys van de Juftitie,oft van de Negen hee- Daer zijn oock mijnen van koper, vitriol, en ren , en dat van de Koopmanfchap ; en het ka- folferoojck by Pifè eenige van koper en vitriol, fteel met vijf bolwercken, wel voorfien met ge- en tot Pietf a Santa een filver mijne ; in het landt fchut, en alle andere noodigheden. Dan defè van Volterre fijn oock verfcheyden foorten van fchoone ftadt heeft het öngeluck, datfe niet wel albaft, en

veel porfir, agaet, caffidoni fteen, en bewoont is,ten aenfien datfe voor defen geweeft diergelijcke koftelijeke fteenen : het landt van is; alfbo ick daer vcrftont van een Edelman, Siene is oock rijck in fèer fchoone marmor, in- dat\'ervoortijts7o duyfènt mannen waren, maer fbnderheyt tot Galdame. nu geen twintigh duyfènt. Daer fijn in de bergen en lage waterige landen Dkren. Buyten Siene vindt men de ftadt van Buoncon- groote menichte geyten, fchapen, koeyen, ent>ento, by tv/ee rivierkens, de Arbia en de Ombro- verekens ; de byen géven veel heunigh op de Ai-ne , die aldaer in een vloeyen, en ter zijden Cm- pen, en heeft veel ram en wilt gevogelte , behal-tella, en in \'t noordooft van Buoncomnto, de ftadt ven de jaght. Flo- .Mi-:i; \' ? \' ;h 5 ? I Skn^i» ! - — fr 1 li\' 1 ?11 lf;V -Vi n^ 1 1 n L ; j ii; >i t?? i V . ; \'I ? \'!? ; : :? 11 , 1



? Florence geniet hedensdaeghs eenige over- te foecken,- de vier bewaerders nemen kennifïéblijflèlen van haer oude vryheydt, hebbende van alle procefTen die tuffchen de No tariffen en gemeyneiijck alle de magiflraetfchap en rege- byfbndere perfoonen vocTrvallen, om den loonringe, fbo dat haren Staet en Republijcke ge- van de inftrumenten en contraden, en wat deUjcktals voor defen; want de O verigheyt heeft felve aengaet; de Canceher fchrijft, oft doetde felve beftelUnge en ceremonien > hoewel den fchrijven alle de befluy tingen , bevelen, onder-Prins de criminele en grootfte faecken ordon- fbeckingen, brieven,en alle de ordonnantiën, enneert, aen den welcken de Canceliers en Secreta- inftellingen van de Magiftraet; en heeft alle deriffen die te kennen geven. fteutelen van de papieren der Gemeynte in fijn In defladt zijn achtenveertigh Senateursoft handen. Men moet aen de fèlve overgeven deRaets-heeren,daer van \'er vijf drie maenden in \'t contraéten van de doode Notariffen ; de Nota-oftici den Prins reprefènteren oft vertoonen, riffen fijn oock gehouden aldaer te dragen dehebbende by haer een Auditeur, en een Fifcael, copyevan de contraden diefe makenden werdendat is te feggen , eenen Procureur oft Advocaet daer voor van de partyen betaelt maer \'t isdes Hertogs, zijnde aller-opperfte rechters,felfs den Cancelierniet geoorloft,noch d andereNo^af-handelende de faken die den Prins aengaen. tariffen, oft medehulpers van de papieren, te ge-Daer is de Rote van fes Auditeurs, voor de welc- ven kopye van defe kopye. En alle de Gemeyn-ke men appelleert oft beroept van de vonniffen ten van den Staet daer gemeyne papieren fijn,gegeven door de andere rechters} de Magiftraet moeten aen de Archive Van Florence fènden al-van de acht, om de misdadigers te doen ftraffen, Ie de openbare gefchriften diefè hebben,met haren Auditeur, Secretaris, CanceHer,en Buyten Florence hebben alle plaetfèn Ree--onder-Cancelier ; de Magiftraet van de negen, teurs die recht doen, oft Podeftas en Rechters, ^^met haren Cancelier; den Voorfpreker van de met haer Cavaliers, Notariffen, en Sergeanten;gemeynte, onder-Cancelier, en andere ofticiers; oft Capiteynen met haer Rechters,Cavaliers enhebbende laft den Staet,Sterckten en gebouwen Notariffen ; oft Stadthouders, oft Lieutenantsvan den Grooten Hertog en der gemeynte t\'on- met haer Cavaliers, en Notariffen : foo dat allederhouden : defès over de koopmanfchap ge- plaetfen buyten Florence geregeert worden doorfielt voor de kooplieden, hebbende dickmael elf Podeftas, Lieutenanten, oft Capiteynen.andere bygevoeghde, zijnde famen feventien, Aengaende de ftadt Pife,die was voortijdts dcvan wekker vonniffen gegeven

over \'t betalen, hooftftadt van een machtige Republijcke, fijnde v^t^etoft niet betalen, men niet kan appelleren ; het eerft geregeert door eenenConful oft Raetsheer,ampt der kooplieden, daer men de faken der fel- daer nae door Ouderlingen, met een Podefta,enver handelt,aengaende de wilfel, en diergelijcke; een Capiteyn;en eyndelijck door eenen Hertog;het ampt van de wolle, beftaende in acht Raets- dan eenige der felve gebruyckten fomtijts tyran-heeren, en drie befchermers, die kenniffe nemen nie, fbo dat fich de Republijcke in haren eerftenvan civile en criminele faken; het ampt van de ftaet ftelde,tot datfe onder Florence quam^Vgo-fijde, dat oock alfbo is; de officiers van de ver- Jin,een van hare borgers,makende hem Heer vanfeeckeringe van \'tgelt en andere dingen; de fes de ftadt,dede hem Grave van Pifè noemen, dieofficiers van de overvloedigheydt, genomen uyt verjaeght wert; en daer nae wederkeerende mechet o-etal der Raets-heeren , die laft hebben de hulpe van de Florentinen, wierde ten laetften ineet\\?aren te verfbrgen ; de acht officiers van de de gevanckeniffe geftelt, daer hy in fterf DaerGrafcia, of vet, geftelt over \'t vleefch, vet, olie, en nae drong Vguzzon de la Faggiole hem fèlf inboter, die op prijs ftellende ; de officiers van de de Heerfchappye; en nae hem lan Donarciati-weeskinderen, voor de weduwen en weefen; en co, den Grave Faccio, Pietro Gambacorta, lande officiers en onderhouders van de eerbaer- de 1\'Agnello, Hertogh van de ftadt gemaeckt, inheyt der ftadt Florence, hebbende laft de vuyle \'t jaer 13<54; Giacomo Appiano,den welcken Ge-hoeren daer uyt te houden:voorts is te aenmerc- rardt zijnen fone fuccedeerde , die de ftadt ver-ken, dat in yder van defe officien altijdts een kocht aen lan Galeazze Hertogh van Milanen;Raetsheer is. daer nae ftelde Gabriel zijnen fone die weder Oock fijnder in Florence voorftanders der in handen van de Florentinen voor een grootewetten, met volle macht de Magiftraet en ander fomme geit, het welck die van Pife gev^ aer wier-perfbonen te kaftijden,die tegen de wetten doenj den, en riepen Pietro Gambacorta wederom,daer is oock een kamer van rekeninge , genoemt verjagende de Florentinen , en herftelden haerSopra Syndici, oft opperfte PenfionarifTen, die de in vryheydt. Dan niet lange daernae Gamba-rekeningen van alle Rentmeefters des Groot- corta verradende zijn vaderlandt , verkochtHertoghs overfien ; noch de Hertoghs, oft Fif- het aen de Florentinen, die het behielden totcaels-kamer, daer men de goederen van de mif- in\'t jaer 1494, als Karei de VIII, Koning vandadigers confifqueert. Vranckrijck, fijnde in Italien gekomen , de Pi-^ De Groot Hertogh heeft noch in Florence fanen wederom in hare

vryheydt ftelde, diefevier Bewaerders van de gemeyne papieren, door behielden tot in \'t jaer 1509 , in \'t welck Lode-hem felfs verkoren, hebbendein haeren dienft, wijck de Xll, Koning van Vranckrijck , detot bewaringe van de gemeyne aden, vier Nota- Venetianen te Chiara dAdde verwon, en deriftèn, daer van d\'eene Cancelier genoemt is, Pifanen belegert wierden door de Florentinen,en d\'ander drie , Notariffen van de Archiven, fbnder hope van byftandt, foo datfe de ftadcmet vier medehelpers, en twee T^lJotom, die als moeften overgeven ; maer de weerbare man-dienaers oft klercken fijn, om de gefchriften op nen trocken meeft alle daer uyt naer SicihenJtalien. Zzz en Regeeringvaa Flo- nnce. I i N E. 177 II



? Il 178 S I E en andere plaetfèn om d\'onderdanîgheydt t\'ont-vlieden. Nu is tot Pife eenen ouden CommilTaris , oftGenerael, fijnde als Gouverneur , hebbende on-der hem eenen Rechter, die fbnder zijn verlofgeen fententie geven magh. Sy hebben nocheen Notaris, genoemt den Cavalier van denCommiffaris, voor de welcken men komt omfchult, want hy macht geeft te beflaen en ver-panden ,• noch twee Notarilfèn, die kenniffe vande mifdaden nemen, met den Rechter en denCommiffaris -, entwee Confuls van de zee, fijndeFlorentinen; en blijven een jaer in haer officie,nemende kenniffe van de faecken der fchippersen koopHeden. Aéngaende Siene, niet lang geleden hooft-fladt van een machtige Republijcke, haer rege-ringe by onfen tijdt is bynae fbodanigh als diefèhadde ten tijde van hare vryheydt, uytgeno-men dat de Groot-Hertogh daer eenen Gou-verneur oft Lieutenant generael houdt, gebie-dende fbo over Siene als haren heelen Staet.Danheeft haer gelaten de Magiflraet van Capiteyndes volcks 3 de Prioors, Standaert-dragers enRaedts-heeren, met de felve privilegien, voor-fittinge,gebiedt, en\'t felve getal vannaevolgers. : I I ? ? 1 ßegeeringevun Stene. N E trompetten en fluyten, datfè te voren hadden.In den grooten Raedt, beflaende in verfcheydenborgers,en den Kapiteyn van \'t volk, fijn ook dePrieurs , Standaert-dragers en Raets-heeren vanden Kapiteyn des volcks; maer den Gouverneur,die daer prefideert, komt als\'t hem belieft, enden Kapiteyn van \'t volck heeft alleen de eervan voor te flellen aen defèn grooten Raedt defaecken daer men van handelen fal. Den felvenKapiteyn van\'t volck wort door denGroot-Hcr-togh gekofen, als oock de Standaert-dragers, deKapiteyn van de juflitie, als prevoofl der crimi-nele faken de vier Befchermets van den Staet,en de Officiers en Rechters over de koopman-fchap, die op \'t paleys vergaderen, genoemt Mer-cantia, oft van de koopmanfchap, als oock doende Kapiteyn van \'t volck, de Standaert-dragers,en de Raetsheeren in \'t paleys van de Negenheeren. Den Gouverneur woont in de fi:adt,en deKafleleyn in \'t Fort,Den Hertogh kiefl oock dengewoonlijcken Rechter van de civile faecken ; dedrie Auditeurs vandeRote, oft Rechters; deacht Kapiteynen van den Staet van Siene ; en deOfficiers van de wacht, ten getale van twintighborgers.



? N. ïTp \'t Eylandt Ylandt, by de ItalianenElba y by de Latij nicheIha, en van de Grieck-Iche Schrijvers Ethdiagenoemt, is gelegen inde Tofcaenfche zee, tuf-fchenCorfica en het va-fte lant van Italien,daer\'tonbewoonteylanfPal*marola tuffchen is , fè-ven-en~dertigh mijlen van Corfica , en tien vanPlombin. Den omgang is veertig oft vijftig mij-len, doch mach eertijts grooter geweeft fijn, ge-merckt Phnius van hondert mijlen fchrijft. Devoornaemfte plaetfe is Eorto Eerraio, by de OudenArgous Portus geheeten, daer men een feer grootehaven fiet,om welcke te verfekeren Cofmus de I,Groot Hertogh van Florencen , de ftercke ftadtCofmopoH gebouwt heeft, wiens omloop fpringtbuyten \'t geheel deel van het eylant,dat vaü Elbafchijnt af-gefneden ce fijn, om dat het maêr meteen kleynen aerden riem daer aen gehecht is.Defe plaetfè heeft drie ftercke fchanffen, ge-noemt Stella, Falcone, en LingueJIa ,-dat de geheelehaven bevrijt. Soo dat de behoudeniftè van diteylant in de Forten beftaet, die de Groot-Herto-gen daer hebben doen m,aken tégen de zee^roo-vers, die \'t felve als onwoonbaer maeckten,doen-fè onder de Heeren van Plombin was, die haerverblijdden, dat de Hertogen van Florencen datdeel des eylandts bequamen en verfterckten. De andere voornaemfte plaetfen van dit eylantfijn PortoLongone, nu met Franfchen befet, Vohcra-jo, Capoiiri, Capobianco, en Jfidre. Dit eylant draeght geen granen oft vruchten, Hoedanig*maer heeft veel yfer-mijnen, daer binnen i j oFt3O jaren foo veel yfèr weder gegroeyt is,als m\' \'eruyt-gegraven heeftj doch men kan in dit eylandtgeen yfèrwerck gieten. Hier wort noch aen denvoet van eenen berg zeylfteen gevonden, diefe inItalien calamite noemen. Men krijght oock veelmarmorfteen uyt den bergh Arco,aert wiens voetmede fblfer en koper-mijnen fijn en niet verre.van daer tinne en loode. In t midden van \'t eylantis een fonteyn, wiens water waft en Valt na dat dedagen lengen oft korten foo dat op lange dagen A a a a felve Cftottc. VUtftfe \'e-fi. ii\'L



? hi : É r ^ \'t EYLANDT ELBA. i8o \'t fèlve water fbmmige meulens omdraeyt, en opde kortfte dagen byna heel droogh is. Daer wor-den oock eenige paerden geteelt, die om haerkleynigheyt in weerden fijn. Rijckdom, De Groot-Hertog Cofmus heeft de yfère mij-nen van den Heer de Plombin voor drie duyfèntkroonen \'s j aers gekocht,en treckt \'er goedt pro-fijt van. De inwoonderen geneeren haer met me-taelj yfer, en andere mineralen, als oock met ge-fbuten vifch, diefè in andere landen verkoopen. Stercktc. De Groot-Hertogh houdt in dit eylant ontrentduyfènt fbldaten,behalven die van de galeyen,enfïjn groot galioen, die dickmaels in de haven Fer-raio fijn. De Spanjaerts hebben meeftendeelfterck garnifoen in de haven van Longone. Regeringt. Dit cylant behoort aen den Heer van Plombin,die \'t van \'t Rijck verheft. Maer merckende dathy \'t van de Turcken en andere niet machtighgenoeg was te hevryen, heeft het aen den Groo-ten Hertogh, en den Koning van Spanjen gege-ven, die \'t fèlve verfterckt hebben. De Heer vanPlombin behoudt evenwei eenigh inkomen, enhet heerlijck Recht. Ml ? I Aen \'tnoordweft van dit eylandt, in de fèlve Andere eyzee,ftet men de eylanden Caprajafiorgom, euMe-loriai en in\'t zuy do oft , alle ftaende onderden Grooten Hertogh , behalven Pianofa, welckals verwoeft en verlaten is. Gorgona heeft ander-half mijl in den omgang, en een Sterckte oft fortmet fommige toorens 3 diesgelijcks heeft bockMelofia. Het eylandt G/^^o oft Lis, van de Griec-ken jEgitlon , en de Latiniften Igilium geheeten ,heeft een kleyne ftadt oft Sterckte , daer de in-woonderen vluchten, als de Corfairen komen.Daer is noch de tooren Bellino , en fbmmige an^dere. Hairadin Barbaroffa dede dit Fort befchie-ten, vergrämt fijnde op den Heer van Plombin ,om dat hy hem een fèeckeren jongeling niet be-geerde weder te geven. Dit eylant heeft ontrentvijf-en-twintigh mijlen in den omloop, en geeftveel en fèer aengenamen wijn. Men ftet noch,niet verre van daer, in de fèlve zee, de kleyne ey-landekens Gianuti, met een goede haven dochfbnder water en inwoonders: Troja, recht tegenover de Golfe van Plombin en Monte Chriflo, byde Griecken Artemifon genoemt. I ^ iiS : : j A



? VC AjöFhet land derRepublijcke van Lu-ca , genoenit door deItalianen Luchefe, lightin \'t noorden aen hetdeel van Carfagnane,dat onder den Hertogvan Modena is, en deplaets Barga , onderden Grooten Hertog:in\'t weften aen den Staet van den Prins van Maf-fe^en de Tofcaenfe zee: in \'t zuyden aen \'t landtvan Pifa, onder den Grooten Hertog : én in hetooften aen \'t meir Blentina, de Pefcia, en \'t landtvan Piftoye , onder den felven Prins. De lengte van defen Staet is 31 mylen, en debreette25, javeelmeer, metdeuytgelpreydedeelen. De hooftftadt is Luca , foo genoemtdoor d\'oude Grieckfche en Latijnfche, en doorde jonge Italiaenfe Lucca-y is gelegen in Tolcaneby de riviere Serchio, wiens eenen arm daer voor-by loopt, die tien korenmeulens doet malen, eneèn vanbuskruyt. Zy heeft drie mylen omgaens,en fchoonen diepe grachten, en elf bolwerckenbekleet met kareel-fteen, even groot gemaeckt,met haer befchutfels, federt het jaer 1620, alsfy de oude muuren nederwierpen. Defè bolwerc-ken zyn genoemt S. Maria, S. PauHn, S. Donat,S. Croce, S. Fredian, den Baftaerd, S. Pieter, deVryheyt, S. Marten, S. Regolo, en S. Colum-ban; zyn voorfien met gefchut daer van de vuur-gaten gefloten zyn,en gereed om op \'t eerfte ge-rucht geopent te werden; voorts is dengehee-len omgang gefterkt met een wonderh jke hooch-te van aerde, befchaduwt met Popeherböomen,op welcke, foo de vremdelingen ^ als die van deftadt vry elijck mogen wandelen tot aller uren,gaende rondom de felve, fonder dat het de Re-geerders defer Republijke verbieden, gelijk menbyna in alle andere veel aengelegen plaetfèndoet. Zy heeft drie poorten, de een gerioemtS.Pieter, d\'ander S.Donat, en de derde S.Marie.Haer ftraten zyn byna geplaveyt gelijk die vanFlorence, met vierkante breede fteenen, diedeftadt fchoon houden. Daer zyn verfcheyde wel verförghde kerken ^hebbende haer mufijck, byfonder de opperftevan S. Marfen, of den Dom , daermen het aen-fchyn fiet van onfen Heer lefus Chriftus, ge-maeckt door een hemelfche hand, en uyterma-ten wel geftelt op \'t beelt van den felven, ge-fneden door Nicodemus, terwyl hy overdachthoe hy dit hooft fou maken, om fijn werck tevolbrengen ,• dit hooft vertoont den Salighma-ker des werelts, als vers aen het kruys gehangen,levende, en noch niet bleek, met kaftanje ko-leur hayr, en eenen gekloven baert van de felvekoleur; fijn lichaem is bedekt met eenen fydenrock, met purpur koleure mouwen, met goudenItaliefii Grootte* Luca* ) / &quot;Keycken. bórduurfel en frahien van den navel af tot bene-den toe; hy heeft op \'t hooft eert gouden kroon,en daer op defe twee letters A en o ^ Alpha enOmega: en men fiet hem hangen met filverenfchoenen, gedeckt met

gouden platen. DenBiftchop, wiens ftoel in defè kerck is, heeft hetgebruyck van Aertsbiffchoplijk cieraet, als hetkruys en \'t Pallium^ en de Canoniken mogen vio-lette kappen en mozzetten dragen, en witte fy-demyters gelijck de Cardinalen; ja felfde Bif-fchop en de Canonicken ftaen onder niemantdan den Paus. In de kerck S. Croce ftaet oock een goudenkruys, gewaerdeertop vyftien duyfènt kroonenjdoor die van Pifè eertijdts verpant aen die vanLuca, fbnder dat\'er daer nae Vermaent is van datweder te loffen; en in de kerck S. Fredian, hetGraf-fchrift van Richard Koning van Engelant,te Luca geftorven, als hy naer Romen ging. HetPaleys van de Republijck is oock fchoon om aenÉe fien , daer in den Gonfalonier ofte Standaert-drager , en de Ouderlingen woonen, gedurendéhare bediening, als ook de Cancelierj Griffier, eneenige andere: en op de plaets zyn logementenvoor hondert foldaten die \'t fèlve bewaren. Twee, drie, en vier mylen rondom Luca , fietmen een groot getal fchoone paleyfen, van hareinwoonders, met rijken huysraet voorfien, daerVan \'t gebouw van eenige met hare hoven, en an-der cieraet, gekoft heeft boven de hondert duy-fènt kronen. • D\'andere voornaemfte plaetfèn van defè Re-publijcke zyn, aen de fyde van \'t Prinfdom Maf-ïè CamaJore, een fchoone en ftercke ftadt, metMontagnofo, en niet verre van daer aen de Tof^caenfè zee, de haven van Viaregio: fy heeft oocknoch twee afgefcheyden deelen van haren Staet,ahCaßiHon, met fijn dorpen, gelegen in Carfag-nane , hy Caftel Nuoro, toebehoorende den Her-togh van Modene, en begrepen onder den naemvan Vicaria di Caßillon, dat een feer ftercke plaetsis: en den kleynen Staet, diefe noemen Vicaria diMinuceiano, gelegen in Lunigiane, niet verre vanFivizzan, en by den bergh Apennin, als oocliCaflillon dat in \'t zuydweft van Minucciano light. Die van Luca erkennen den Keyfèr voor haren Remineoverheeft, en houden hem voor haren wettelijc- heßamdeken befchermer, leven nochtans op de maniervan een vrye Republijcke, alleen geregeert door ^de Edelen, volgens de wet diefe Martinlerme noe-men , door de welcke hét volck alle fyn authori-tey t verloor: fbo datfè van eenen Staet des volksofte Democratie, een Ariftocratie geworden is. Luca heeft tot overften van haer Gemeynte Gmfaionhdengenen diefè Gonfalonier noemen, hebbendetot medehulpers negen Heeren , diemen Ouder-lingen noemt, voerende den titel van Excelkntiffime, die verandert worden , gelijk den Gonfalo-nier;alle twee maenden,geduurende de welcke fy Bbbb op ? 1\' ; i ? Jn-^i. ij ih\' \'3 ? r ???i i\': li r il lÜ 4 !
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? V Op \'t paleys van de Republijcke woonen.De ver-kiefïnge van defèn Prins , (daer van de verande-ringe met veel ceremonien gefchiet) is dickmaelom dat Luca in drie derdendeelen gedeelt is, alsS.PaulmOy S.Sabador, en 5. Martino; want men kieftden Prins ofte Gonfalonier van \'t eerft\'e derden-deel S. Paulino , voor lanuarius, en Februarius ;daernae neemt men den fèlven Overften uytd\'ander twee derdendeelen, en daer naer begintmen weder. De Gonfalonier draeght eenen fwar-ten hoet, eenen rooden karmofynen fluweelenofte damaften rock, met het fiuweelen horent-jen van defelve koleur; als hy uytgaetjgaen voorliem twee mannen met roode mantels, geboortmet wit fatyn,en een kindt dragende het fweerdtvan den Vigukr ofte ftadthouder, dat nae denGonfalonier gaet, en een dragende het fweertvan den Gonfalonier, dat fyn fbon, of een vanfijn maegfchap is; het fèlve kindt draeght nocheen hangende bonnet, achter vaft gemaekt meteenen handt aen den hals, daer op den Arentvan \\ Keyferrijck ftaet, met veel peerlen: daerzyn veel trompetters die voorgaen , alsook demufykvan\'t Paleys, onderhouden door de Re-publijck , en geacht voorde befte van Italien.Den Hertogh wort gevolght van de Viguiers, ofteLuyrenants, van de vier Rechters , defesleyts-lieden Edehiians, van \'t oifici van de inkomften,van \'t hof van de koopmanfchap, en \'toiffici vand\'overvloedigheyt, van twaelf Gonfaloniers, diehaer vaendels of ftandaerden uyt haer venftersfteken, en den Hertogh vergeièlfchappen; envan \'t offici Buona Garda. D\'Ouderlingen dragenrocken met groote fwarte ftuweele ofte damaftemouwen , en \'t horentjen van rood karmofyn fa-tyn, men neemt\'er drie uyt yder derdendeel, ende negen t\'famen maken eenen gebieder, te we-ten,den oudtften van \'t eerfte derdcndeel,diedenfegel drie dagen heeft, en daer nae den oudtftenvan \'t tweede, en dan den oudtften van \'t derde,-en daer nae weder den eerften, en fbo voort. Daer zyn oock fès Canceliers , die fbnder on-derfcheyd uyt al de derdendeelen gekofen wer-den , en blyven altijdts in dienft, foofe haer weldragen , zyn den geheelen dagh op \'t paleys ,rnaer \'s nachts niet dan den principaelften en denminften. Defe fchrijven, cnregiftreren alle dedingen van den Staet. De grooten Raedt van de hondert twintighregeert den heelen Staet, en heeft volkomen GroetenRaedt. KkyneR,^edt. Het oWide•van d\'ooer-vloedig-hep. uyt yder derdendeel, blyven een jaer in dienft,en veranderen in Meert. Zy hebben noch eenenkleynderen Raedt van fes^endertig, diefesmaen-den in bediening blijven, en kiefen defesender-tigh die haer volgen. Defe Raden vergaderengewoonlijck tweemael ter weeck,dynsdaeghs envrydaeghs,

behalven de extraordinare dagen ;en die niet verfchynen , moeten de boeten beta-len. Het officie van d\'overvloedigheyt, beftaendein fes Edellieden , gekofen door den grootenRaet, heeft fijnen Cancelier en Trefbrier, diefeKaffier noemen, uyt oorfaeck van de kaffe; defè Canceliers. C A. voorfien dè ftadt met noodigh koren. Voor fèvenjaer , befbrgen dat het broot gebacken wort; enhebben drie open hackers huyfen, daer yder hetgaet koopen: maer die in fyn huys broot backt,verbeurt hondert kroonen. Het officie van de geduurige onderhoudingevan d\'eetwaren , beftaet in fes borgers, die oockhaeren Cancelier en Cafïier hebben, die betaeltworden ; de felve beforgen , dat de rogge, boo-nen , kaftanien , meel , geers, drooge erten,Turckfè boonen, en rijs vergadert werden. Het officie M\' Entfate, ofte van d\'inkomften Officie vaf^^der Republijcke, is van negen Edellieden , daer \'ttnkomen.van uyt yder derdendeel drie gekofen werden,en defè hebben haeren Cancelier en kaftier. Hetofficie van de goede Wacht der ftadt is van fès offde vanmannen, die gehouden zyn aen de Heeren van\'t Paleys te brengen alle de namen van de vrem- fladt.delingen die in de ftadt komen, \'t Ander officievan \'t voorfien van \'t hof del Garda, is oock van fes offdevaémannen, met een Cancelier, maer geen kaffier,die laft hebben over alle de wapenen, en anderekrijgs-faken van de ftadt. Daer is no(^h het officie de la Grafcia, dat laftheeft over\'t vleefch, vis, en \'t vet, boter, olie en Offide ^aadiergelijcke dingen., die het op prijs fteit. Ookis \'er \'t officie van den Berg van barmhertigheyt,daermen geit op panden haelt, die men weder- offidemnom kan krijgen , betalende vijf ten hondert in13 maenden. Dit officie beftaet in fes mannen , Zm^Iover de welcke twee zyn, die macht hebben tenemen , en te geven. Oock het officie delle diffe-rente, ofte van de gefchillen,dat de ftrijtfaken van Offidevanden Staet, ende faecken van oorlogh verhan-dek ; en defe officiers blyven een jaer in bedie-ning; gelijck die van d\'andere officien. Aengaende de fententien, daer is hetofficie,o#«.i\'^«van de drie Secretariffen, die nae haer believenoordeelen met volkomen macht, vergefelfchaptmet den Gonfalonier, fbnder datmen Van haerefententien kan appelleren aen den GeneralenRaedt, konnende bannen, en verwyfèn tot wathet zy , foo wel de Edelheden, als andere bur* gers. O Kotg* Daerenboven is \'er een Podefta oft Stadthou-der, dragende een filveren roede, eenen voetlang, met \'t woordt van de ftadt Lihertas, en eenPanther daer op,die Rechter van de mifdadigersis, doch een vreemdeling, en vier andere vreem-de Rechters voor de civiie faken, die op \'t paleyswoonen , en Rechters van de Rote

genoemtworden. In alle plaetfen van haeren Staet hebbenfe eenEdelman voor Commiffaris met een Notaris, gerwge*ofte twee , dienende voor Griffiers, die vollemacht heeft j nemende kenniffe van alle faken,odrdeelende volgens de wetten van Luca, die\'in een fèer groot boeck ftaen, dat haer gegevenwordt, in de Cancelerye van \'t paleys, als men-fè uytfènd; de felve Commiffariffen zyn gehou-den te doen marcheren alle\'t krijghsvolck totbyftand van de ftadt, wanneerfè het teecken of-te vaendel van den toren van \'t paleys fien, en dievan d\'andere torens, die de dorpen waerfchou-wen. m-/t k



? \'t rijck L Et Koningtijck Napels Calabtkgeheeten, nu worthetmet dènftréeckvervat in zijn omloop der Salentinen de provincie der Tarentinen ge-14^0 Italiaenfche mij- noemt , en hy de Italianen Terra d\'Otranto, Tuf.len, oft (foo Collenu- fchen Brundufmm en de riviere Ofentê, light A-tius feydt) ijó8 ; en pulia Peucetia, van fommige Etolien geheeten,ftreckt fich van den en ontrent de zeeftrant,Terr^^zB^n\\ Defe volghtooften naer\'t zuyden > Apulia plana, oft de vlacke , eertijts Daunia, enover al met de zee om- nu Capitaneatus genoemt, en light tuffchen de ri-ringt byna als een ey. vieren Ofente en Phiterno , oft Fortore, totdat-lant, behalven ontrent men VoorbyKaepS.Angeli, oft monsGar^anusijiomijlentuffchen de opper en neder zee, te gaet. Van hier tot de riviere Tronto endeuy^vveten, van de riviere Aufido, oft Ofente, die terfte grenzen van\'t koningrijck, alsmen doordoor den berg Apenmnus , en de grenzen van den bergh Apenninum, na de Mare van AnconaUmbrien en Marca Ancona in de Tyrrheenfche reyft ^ woonen de Frentani, Marucini, Velieni,zee loopt, tot daer de rivier Tronto in de Adria- Precutii en Marfi, die t\'famen een provincie ma-tikhe zee valt. Sijn lengte is 450 Italiaenfche ken, nu Ji^ru^^o geheeten. Midden in\'t lant lighèmijlen van\'t noorden tot hetzuyden, oft van een ander deel dat het pleyn oft vlacke velden aenden uytgang der riviere Tronto in d\'Adriatifche defe en gene zijde van den Apennin beflaet, bvzee, tot CaboSpanmnto, De grootfte breette is de Ouden Samnium, en hedensdaeghs . 112 mijlen tuftchen \'t ooften en\'t weften, be- ipentana, datis, de Vaky Dan Bene-y>enten genoemt,ginnende van\'t Cajetaens gebiedt tot den oor- die tachtighmijlen langhis, en ftreckt tot den%ong der voorfeyde riviere Tronto: de minfte oorfprong der riviere Silaris. Alle defe volcke-breette is twintig mijlen van de Golfe van S.Eu- ren, met de fes voorfeyde, endeArpinen, die:»hemia by de Tyrrheenfche zee, tot Cabo Scyl- aen Bafilicata en Principata palen , worden vanlaceo, dat met delonifche zee befpoelt wort, de oude Schrijvers fonder onderfcheyt Samni-en naer\'t ooften light. tes geheeten. Dit Koningrijck begrijpt de naervolgende Hedensdaegsfijnalledeprovincienonder feven Hedem-pro^ancien : Van de riviere Aufido, oft Ofente begrepen,te weteniT^rr^ Laböris,Bafilicatafialahria, ff^\'^\'tot de riviere Lyris, nu Gargiliano genoemt, een \'p landt van Tarenten, den ftreeck \'ï>an Bari, Apulia plana &quot;&quot; &quot;deel van Larium, dat nu in dryen gedeelt wort, eft Capitaneatus, en Aprutium, Defe worden van deste weten , in Latium eygentlijck foo geheeten , Konings officieren wederom in twaelf Verdeelt,Cariipanien van Romen, en den ftreeck neffens als Terra Laboris,\'t Graeffchap

Moliffe^yrelckde yaley Dande zee , diefe Marenna noemen. So dat het deel BeneDenten &quot;venat, Abru^^o aen defe fijde, Abru:^2^o aerivan eygen oft out Latium , beginnende ontrent gene fijde,Principatus aen defefijde,en Principatus aen geneTerracinen, aen den mont van Ofenten, en eyn- fij de,Capitaneatus,Bafilicata,de ftreeck Dan Bari,\'t lant Dandigende aen Gargiliano , nu ter tijt onder \'tko- Tarenten,Calabria aen defe jijde,en Calabria aen gene fijde,ningrijckNapelshoort. TuffchendeLyrisende In defe provinciën fijn 15^3 fteden , onder Stede^^,Terno light out Campanien, nn Terra di LaDoro welcke twintigh Aertzbisdommen , eüiöjBis-geheeten. Daer nae komt de landouw der Pi- dommen getelt worden, meeftendeel van kleyncentinen , van de riviere Somo , totdeSilaro, inkomen: fommige liggen aen de zeekant diewaer van een groot deel hedensdaegs Principa- men de fterckfte houdt, in welcke foldaten ge-tus genoemt wort. Voorts volght Lucanien van leyt worden, als men voor eenigen vyant oft in^de riviere Silaro tot Saporis, wiens meefte deel val vreeft : foodanige fijn Pefcariairt Abruzzo jnu Bafilicata heet. Naer Lucanien volght het lant Befticia en Manfredonia in BafiHcata Barleta,derBrutiorum, ftreckende van de riviere Sapri Tranium , Bifeglia en Monopolis in\'t gebiedttot de cabo Leucopetra in de Siciliaenfche zee, van Bari ,• Brundufium, Tarentum, en Gallipolisdatfe nuCabodell\'arm noemen , daer\'t geberghte in het Tarentinfè landt Taranium, CortonaApenninus eyndight, wiens uyterfte hooghte de en Rhegium in Calabria; Neapolis en Cajetafchippers PuntadiTarlo heeten. Dit lant der Bru- in Terra Laboris; en in\'t midden van\'t landttien noemtmen nu ter tijt Calabria. Als men van Abruzzo, Civitella. In alle defe fteden, behalvendefè caep na het noorden keert, enneftènsde tot Pefcaria, Befticia en Civitella, fijn kafteelenftrant tot aen Tarentum gaet, komtmen in Ma- op de oude maniere gemaeckt, teBrundufiengna Graecia, nu oock Calabria genoemt. Dan volgt twee, te Bari een, niet verre van Puteolis, totde provincie der Salenrinen , gelegen bovenden Napels dri^, tot Capua een, gemaeckt op deTarentinfèn inham, tot aen Cabo di Leuca oft der hedenfdaeghfche manier, welck alleen met dat •Salentinen.Van hier naer\'t noorden tot byBrun- van S. Ermus te Napels, een belegerinf^e vanduftum, aen de lonifche zee,light het lant eertijts defen tijdt fouden konnen uytftaen, Italien, C g e c \' j-Ugj^ 11 niri . ? !1 J i . : hfll:!: hM\' Frovime», i\'SM
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? rm 184 ^ A Hier fijn weynigh havenen, hoewel dat Ibm-mige bayen de Schepen, in tijden van onweer,bergen, doch fijn niet bevrijdt tegen de zeeroo-vers, namendijck de Napolitaenlèn inwijck , dewelcke,al is\'t dat hy befchermt fchijnt te hjn dooreen grOot gebouw daer in gemaeckt, dient noch-tans meer tot een cieraet, als bevryinge der fche-pen: daerom als \'er een groote ftórm oprij ft, loo-pen de galeyen naeBajen,waer omtrent de over-blijffelen fijn van dat wonderlijck werck, welckNero in de zee gemaeckt heeft, die in plaetfe vaneen haven ftrecken. Defen inwijck noemenfê deDoode zee. De Cajetaenfen inham is mede inplaetfe van een haven, hoewel voor een noordenwindt niet befchut. De haven van Tranium, inhet landt Bari, fbude hondert galeyen konnenbergen , indien hy vermaeckt wierde , en de Ta-rentinfè inBaftlicata meer,waer hy niet verftopt;op dat, fbo men meynt, de Turcken geen gele-gentheydt fbuden hebben haer fchepen hier tebrengen, om in\'t Koningrijck te vallen. \'Rivieren. Dc rivieren van dit koningrijck dragen meeftfchepen. Onder de welcke ftjn de voornaemfteLiris, nu Garïgliano genoemt; Vulturnus en Lan-dus, in Terra Laboris; in Baftlicata , Vafentiumen Acrifmm Aufidus oft OfenU, in \'t landtfchapBari-, Phiternus , oft Forfor^, en Candelorus inCapitanea; luntum oftd\'AternusvanPtolem^us,nu Pefcara, en Sangrus in Abruzzo. Hier is veel adel: negentien Princen , vijf-en-twintigh Hertogen,feven-en-dertigh Marcjuifen,vier-en-vijft5gh Graven , en over de duyfent Ba-ronnen; andere maecken het getal van defè min-der. Als de fèlve komen te fterven , vervallenhaer Heerlijckheden aen den Koning, by fo ver-re als \'er geen nae bloedtverwanten ftjn, die doorhet recht, datfe pragmaticam fantiionem noemen,konnen fuccederen, oft de felve erven. Het jaerlijcks inkomen van dit Koningrijckbedraeght twee millioenen, en vijf-hondert duy-fent ducaten, waer onder begrepen worden eenmillioen, en twee-hondert duyfent ducaten, dieden Koningh alle twee jaren van de Gemeyntegefchoncken worden item , een-en-dertighgreynen, die elcken £hoorfteen betaelt voor dehuysveftinge van het garnifben , en het penfioenvan fommige Edelen , die den Viceroy altijt ver-gefelfchappen; noch fèven greynen voor de to-renwachters op de zeekuflen, negen om de ftra-ten en wegen te vermaecken, en vijf voor die tenplatten lande de wegen van de roovers bevry en. De Koning\'van Spanjen houdt gemeynlijckin dit koningrijck vier duyfènt voet-knechten ,onder verfcheyden Colonellen , en eenen Over-ften , die men Maeftro di Campo noemten eenenKrijghs-rechtcr, diefe Auditoremheeten: Jefefoldaten noemenfe il Ter^o di Napoli. Daer en-bo-ven fijnder feftien hondert Spaenfè voet-knech-ten tot

bevvaringe van de kafteelen , fchanftèn enzee-torens , behalven de bevelhebbers, die in defelve plaetfèn woonen. De ruyterye beftaet induyfènt curafliers, wiens Ritmeefters Spanjaer-den en Italianen fijn, en elcke bende heeft feftigh-^koppen, behalven de Viceroy en Columne , dieelck 100 hebben : noch fijnder 450 lichte paer-den in vijf benden verdeylt. Buyten defe voet-pels. llafjcnen* Adel. In\\omen, Krtj^s-*no\'ck^. knechtenen ruyters, moeten 100 heerden noch \'vijf voet-gangers houden, die te fàmen 240701foldaten maecken , gemerckt dat in \'t geheelerijck 4011454 heerden getelt worden. Als denoodt vereyfcht, worden defè in de fteden enplaetfèn, van die daer toe geftelt fijn, genoemt,welcke indienfe de Capiteynen niet behagen ,wordender fo lange andere voorgeftelt, tot datde Capiteynen te vreden fijn. Defè, hoewel dat-fe genoegh gewapent fijn, worden bequamer ge-houden, om een lielegeringe en ongemack uyt teftaen, als om te vechten. De Overfte van defehebben altijdt haer ordinaris gagie , maer defoldaten alleen, alfle gebruyckt worden. Ontrent dit Koningrijck liggen fès eylanden : BjUnden.Tremythus by Abruzzo ; Liparis by Calabrien jCaprea, het grootfte van allen , Nycheta , Pro-chyta , en Ifchia by Terra Laboris : Ifchia waseertijdts Enaria genoemt, en heeft een fterckkafteel tuftchen twee landen op een fteenrotfègebouwt. Dit landtfchap is op defe manier een Koning- mmeer.enrijck geworden: Als ontrent het jaer Chrifti 1000deSaracenen dit landt met het eylandt Sicilien &quot;ZiÈnintingenomen hadden, is eenen Tancredus Nor- njckgeivtr-mannus, door armoede gedwongen, met fijntwee fonen in Italien gekomen , en heeft fijnendienft tegen de Saracenen aengeboden. Als hyftch daer dan wel gequetenhadde,en deSaracenenuyt Italien en Sicilien verdreven waren, ftjn hemen fijn fonen eenige deelen in defe twee\'landengegeven. Daer nae werdt Robertus,een van fijnlonen , eerfte Hertogh van Apulien en Calabrienverklaert. Rogerius , foon van Robertus , werdehier nae eerfte Koning van Napels en Siciliengemaeckt, welcke twee landen een Koningrijckmaecken, dat het Koningrijck van de twee Sici-lien genoemt wierdt. Want dat men nu het Ko-ningrijck Napels in Italien heet, wierde doen Si-cilien aen defè fijde delFar, oft de Golfe, ge-noemt,- en het eylandt, Sicilien aen gene fijdedelFar, oït%cç. Maer korts daer nae is\'tin tweeKoningrijcken gedeylt, en heeft twee Koningengehadt, waer van den eenen in Italien Koningvan Apulien oft Napels geheeten is , en den an-deren in\'t eylandt. Koning van Sicilien. Defetwee koningrijcken hebben dikmaels van Heerenverandert. Want in\'t koningrijck Napels fijneerft de Françoyfen uyt Normandien Koningengeweeft: daer nae de Swaven uyt

Duytflandt;korts hier nae wederom de Francoyfen uyt An-goleflne; nae defe de Spanjaerden uyt Arrago-nien ; en ten laetften de Koningen van Caftilien. De hooftftadt van dit Koningrijck is Napels, Ho^^ß^tdaer niet alleen veel edellieden en Princen woo-nen , maer oock deStadthouder van den Ko-ning , die men den Viceroy noemt, en verfchey-de Raedts-heeren. Hier fijn feven groote, oft hooft-ofîicierenvan\'t Rijck, die by den Koning in den Raedt ftt- Rcgeerin..ten ; aen de rechter zijde ftt degroote Conneftabel, de Groote offi-groote Admirael, en de groote Protonotaris : aen deflincker zijde^ degroote lußicier, oft Rechter,degrooteKamerling, en de groote Cancelier : aen de voeten , degroote SenefchaL De groote Conneflabel is opperfte vande krijgh en krijgsfaecken. Als de Koning hem in



? nap in zyn ampt Helt, geeft liy hem een fweert, enfpreeckt defe woorden : Neemt dit h.yligh/weert,daer ghy de vyanden Van mijn Vokk fidt mede te niet hren^gen. De grcote ïudicier doet recht in borgerlijcke enhalsfaecken , foo dat alle Princen , Hertogen,Marquifen, Graven, Baron len, Heeren, en ande-re, hem, fo veel de rechten belangt, moeten ge-hoor/amen. Syn ftadthouder wordt Reggente deliaVicaria genoemt. De groote Admirael heeft bevelen volle macht over alle de faecken ter zee. Degroote Kamerling en draeght niet alleen forge voorde perfoon van den Koning, zyn kamer, enkleederen; maer oock van\'de renten, tollen,geconfifqueerde goederen , en diergelijcke.Onder hem ftaen vele Kamerlingen en Trefb-riers. De groote Protonotaris bewaert alle de brie-ven en beicheeden die den Koning aengaen, enheeft macht om Notariften en Rechters te ma-ken , en baftaerden te legitimeren. Maer de Ca-tholijcken Koning heeft dit aen de KoninglijckeCancelrye overgeifèt. De groote Cancelier fchrijftde fècrete brieven van den Koning , fegelt deprivilegiën die d\'onderdanen van den Koningverkrijgen , en draeght fbrge voor de Acade-mie , oft hooge Schole. De groote Senefchal, dieCcMajor Domo, en Maeftro di Cafa, dat is, groot Hof-mefler noemen, regeert het huys en huysgefinvan den Koning , en beforght de fpijfè en klee-deren, die tot de hóf-houdinge noodigh fijn;llraft mede de fauten die in\'t hof gefchieden.Van de Aertzbiffchoppen, Biftchoppen, Prin-cen en anderen Adel hebben wy hier voor ge-fproken. Daer fijn Ces Raden: de eerfte is van ELS. 185 den Viceroy, die men Collaterael noemt, daer menvan de gewichtighfte faecken des Koningrijckshandelt, en andere die men hier beroept. Vandefen is de Viceroy \'t hooft, en fbmmige Gra-ven Adfèffeurs oft By-fttters. De tweede is vanS. Clara, foo geheeten van de plaetfe daerfè ge-houden wordt. Men noemt hem oock denUtyli-gen^ De Prefident en Raedts-heeren van defennemen kenniffe van alle faecken die uyt de Vica-rie daer beroepen worden. De derde is van dcVicarie. Hier gefchiet recht van den Napolitaen-fchen Regent, dieStadthouder van den grootenlufticier is , en van vier Doloren in de Rechten,die alle jaer verandert worden, aen alle de on-derdanen des Koningrijcks , die van mindererechters daer appelleren. De vierde is van de Sim-marie. Hier is de Rekenkamer, daer gehandeltwordt van geconfifqueerde, oft verbeurde goe-deren, inkomen, tollen , en impoften des Ko-ningrijcks. Defè beftaet in een Vicaris of Stadt-houder, fes Prefidenten, acht Rentmeefters,I o Klercken oft Boeckhouders, en andere. Devijfde Raedt is van de Admiraliteytk Hier is de woo-ninge van den Prefident en bewinthebbers terzee. Defè doen

recht, fbo in borgerlijcke, alshals-faecken, aen de fchippers en bootsgefellen.De fèfte is van de Munt. Hier wordt gehandelt, foin civile als criminele faeckCn, van de munten ,gewichten, maten, en diergelijcke, van \'t geheelKoningrijck. De Prefident van de munte is\'thooft van defen Raedt: byden welcken fijn deRekenmeefters, de Alfaeyeur , oftWaerdeyn,en de Weger met eenige andere. \'T R E- Dddd



? lU R E G I S T E R der Koningen van beyde de Sicilien,uyt Onuphrio Panvino. I i; I : I. ROgerius, foon van Rogerius, en neve vanTancredus, is Koning gemaeckt vati PausAnacietus de 11, en heeft geregeert 31 jaren,cn vijf maenden. \' 1130 2. Guihelmus de Qnade, foon van Rogerius,regeerde 13 jaren , en 3 maenden. 1153 3. Guihelmus de 11, toegenaemt de Goede,foon van Guilielmus de Quade , regeerde 20 11Ó6 i : i I ; 1 i ! - \' : \'i : . - \'! : ?I\' J \' jaren. 4. Tancredus,de foon van Rogerius Hertoghvan Calabrien, regeerde 9 jaren. 1186 5. Rogerius de H, foon van Tancredus, is in\'tieven van fijn vader koning gemaeckt, en heeftmet hem ontrent 9 jaren geregeert. 11 6. Guilielmus de III, fbonvan Tancredus,heeft eenige maenden geregeert. 119 j 7. Keyfer Henricusde VI, foon van Frede-ricus Barbarofla heeft 4 jaren geregeert. 119 j 8. Keyfer Fredericus de II, de foon van Key-fèr Henricus de VI, heeft 52 jaren geregeert. 1198 9. Cunradus Rooms Koning, foon van Fre-dericus de II, heeft 3 jaren geregeert. iijo Hier nae is \'t Rijck een jaer, en fbmmigemaenden fbnder Koning geweeft. 12 10. Manfredus, baftaerdtfoon van Fredericusde II, heeft 11 jaren geregeert. 1255 11. Carolus, foon van Ludovicus de IX, Ko-ning in Vranckrijck, is Koning van beyde de Si-cilien geworden, doen hy Graef van Provenceen Anjou was , en regeerde 19 jaren, en fès-maenden. iió^ 12. Carolus de II, foon van Carolus de I , re-geerde 24 jaren, en 3 maenden. 1285 13. Robertus, foon van Carolus de 11, heeft33 jaren, en 8 maenden geregeert. 1309 14. Koninginne Ioanna,Carels dochter,heeft38 jaren, en 7 maenden geregeert. 1343 15. Andreas, foon van Carolus Martellus, ko-ning in Hungarien, heeft met zijn gemalinneloanna 2 jaren, en 8 maenden geregeert. 1343 i<5. Ludovicus,Prince van Tarenten,de twee-de man van de koninginne loanna, heeft methaer 14 jaren ,Öen 9 maenden geregeert. 1347 17. Ludovicus de II, koning van Hungarien,foon van Carolus Martellus, heeft tegen loanna 5 jaren Koning geweeft. 1^48 18. Carolus de III, foón vanLudovicus,Her-togh van Dyrrachien, heeft 4 jaren, en 8 maen-den geregeert. Ve Koningen &quot;van Napels, ofie Sicilien aendcfi ^yde yan de Far. 19. Ladiftaus, foon van Carolus de III, was28 jaren en j maenden Koning. 13 8ó 20. loanna de II, fiifter van Ladiftaus, was20 jaren Koninginne. 1414 Ve Koningen ^van Sicilien aen dep zydeyan de Far, uyt het gefiacht yan Anjou, XVIII. Ludovicus Valefius, foon van loan-nes Koning in Vranckrijck , Hertog van Anjou,van loanna voor een foon aengenomen , is naehaer doodt met den naem alleen twee jaren entwee maenden Koning geweeft. 1382. XIX. Ludovicus de II, foon van Ludovicusde I, is j jaren Koning geweeft. 1384

XX. Ludovicus de III, foon van Ludovicusde II, is... Koning geweeft. XXI. Renatus, foon van Ludovicus de I I, isin \'t gefchil tuftchen hem en Alfonfüs, jarenKoning geweeft. \' 1434 XXII. Ludovicus de XI, Koning van Vranck-rijck , foon van Carolus de VII, is... Koninggeweeft» XXIII. Carolus de VIII, Koning van Vranc-rijck , foon van Ludovicus de XI, Koning vanVranckrijck, is 14 jaren koning geweeft. 1483 XXIV. Ludovicus de X11, Koning van Vranc-rijck, is 17 jaren koning geweeft. 1498 XXV. Francilcus Valeftus, Koning van Vranc-rijck, is 33 jaren koning geweeft. ijij XXVI. Henricus de II, Koning van Vranc-rijck, foon vanFrancifcus, is 11 jaren koninggeweeft. ^^^^ Ve Koningen njan hejde de Sicilien, ujthet gejlacht yan Arragon, XXI. Alphonfiis, Koning van Arragon, vooreen foon van loanna de 11 aengenomen, heefi:nae haer doodt 35 jaren geregeert. ^434 XXII. Ferdinandus , baftard foon van Al-phonfiis, heeft 25 jaren, en <5 maenden gere-geert. 14J8 XXIII. Alphonfusde II, foon van Ferdinan-dus , heeft een jaer, en fbmmige dagen gere-geert. 149^ XXIV. Ferdinandus de II, foon van Alphon-fusde II, heeft 9 maenden geregeert,- doch,fbo andere feggen, een jaer en 6 maenden. 149 f XXV. Fredericus, foon van Alphonfus de I,heeft 7 jaren geregeert, oft, fbo andere fèggen,ontrent vijfjaren, en is in\'t jaer i joo uyt hetkoningrijck verdreven , en in Vranckrijck ge-vlucht, daer hy geftorven is. i49j XXVI. Ferdinandus Catholicus, Koning vaaSpanjen, heeft 15 jaren geregeert. 1J02 XXVII. Keyfer Carel de V. ijid xxvm. Philippus de II, Koning van Span-^ XXIX, Philippus de III, Koning van Span-jen. 1J98 XXX. Philippus de IV, Koning van Span-jen» i6ii I I



? 187 A B R V O. Bkvzzo , daer vaa Men fiet oock in dit landt de groote ruineneenige ftellen, dat de van \'t oude Amiterno, een ftadt der Veftinen, ennaem gekomen is van geboort-plaetfe van Saluftius, daer men eeniae Mmve.de A, beteeckenende fchoone overblijffelen van een theatrum fiet,in \'t Griecks ontbloo- eenige te;ppels , en groote torens,tin\'ge, en van Brutius, D\'ander voornaemfte plaetfèn, boven dè Bif-\'t welck beduyt in de fchoplijcke fteden, fijn ^W/t?,\'t Hertoghdomtale van Lucanieneen van den Prince van Maffe; Acumoli, een goedeverloopen ftaef^als wil- ftadt, en wel bewoont; Amatriccyeen groote ftadt,lende te verftaen ge- gelegeri beneden den oorfprong van deTron-ven, dat in \'t felvé landt géén verloopen ftave to , by den Staet van den Paus; AM, een ftadt eri •woonde; begrijpt hedensdaeghs het grobtfte Graeffchap,toebehoorehde de Colonnes,by hetdeel van het lant der Samniten,onder de welcke ftaende \\vater van Celano; A\'r>c%:^mo , een ftadtVerfcheyden de Frentanen, de Carentinbn oft van\'t Graeffchap Albi; Bagno, Barifdano, Borbona,Caracenen, dePelignen, Marucinen ,Precuti- telano, een ftadt en Graeffchap der Picolomini,hen, Veftinen, en Hirpinen geftelt hebben. Het by h et ftaende water van Celano, voortijdts La^is waer, dat als nu de Hirpinen niet fijniti Abruz- cus Fudnus, liggende aen het eyndt van Latium,zo , daer bynae al die van onferi tijdt t\'onrecht in \'t landt van de Marfen , en door Maginus gè-al de Samniten in ftellen : alfoo nu het landt van houden voor de oude ftadt Cüternum; Coll\'Alto ,Moiifèn , en Principato ultra het meefte deel van ën C^apelle, Barönyen, liggende by den Staet varihun landt fijn. Dan Abruzzen begrijpt tegen- den Paus ; Cmta Ducate, Chita Reale, Cmta S. An-woordighlijck Wat van de contreyen van dè , èënMarqüifaetfchap vandePinelii;CmW/^Equicolen , en Marfen , Van\'toüde Latium, ddTronto, een groote ftadt, én feer bewoont,iiaer uy tftreckende tot over dë ander zyde van mét een kafteel Fagnano; Gagliano oft Gajano ;\'t meir Fucih oft van Celano , fijn oude palen, tjiullanoipa , een goede ftadi: , gebouwt van dewaer men Celano , Albi, Maglianb, Cefe, Pa- ruïnen van die van S. Fabiaen, afgeworpen uytterno, en eenige andere plaetfen, gelegen in\'t bbrfaeck van haère quade locht , door luliuslandt van de Marfen, fiet: en Tagliacözzb, Pe- Hertogh van Atri, op de plaets daex Caflron vanrito , Collalto, en die van dë Equicolen. Ptolemeus was, en Caflrum novum van Plinius, en Abruzzen is nü verdeylt in Abruzzen over Antoninüs.I»J^; een groote ftadt, en fèer weldefe, en over d\'ander zyde, dat zy noemen Ci- beloont, by den Staet van den Paus: Leao, Lg-^tra, en Vltra, fijnde twee provinciën. reto, em fladt en

Hértoghdom; niet verre van de Abruzzo over d\'ander zyde, getioemt in de riviêre de Tavb : Luculo, oock een goede ftadt;fpraecke van \'t landt Abruzzo Vltra, light in \'t Monte Reale, eeü van de befte fteden van dit lant,noorden , weften eri noordt^eftèn aen deri Staet gelegen in de cbntreye van de Veftinen, op den - \' \' < i-------------» Ta S\' . 1 , 1 . - , ^ * raen, wciicii — - ^ \'1 a \'^ l j j - » ó * de Kerck, by de palen van Ancona, het bergh Apennin, beneden de riviere de Sangro :toghdom van Spoletb, Sabinen, eti \'t Cam- Maren, een Graeffchap van de Colonners: Ojie-^ van Stekn, Hertoghdom ---- . pagne van Romën,in \'t zuyden aen Terra di La- na, Monterio, Paganka\', Pi^^ok, Pianella, Rocca di voro ; iti \'t zuydöoft aen Abruzzen over defe Me^i^o, S, Demitre, S. Steven, Torna in Parte, Tor-^ zyde ; en in \'t noordwèft aen de Adriatifche toreto , by de riviere Librata; Tagliaco^^^o, een zee. ftadt en Hertoghdom, toebehoorende de Co- De Biffchoplijcke fteden fijn Aquik , dat de lonnen, gebout van de ruïnen van de oude ftadt hooftftadt des lants is, gebouwt vijf m^len van Carfeoli, by de frbntieren van de Staet des Paus: de ruïnen van Amiterne, ën 30 vati Sulmone, en Tranfacco, gelegen öm het ftaende water van eerft door de Lombarden, en daer nae door dén Celano. Keyfer Frederick de 11 met muuren omringt, en Dit landt heeft een feèr goede Idcht; en is be- géfterckt met een van de befte kafteelen van vóchtight met vele rivieren: fi tidq pytnemende Deylinge. fafen van ^hrnzxenivtr dan-dfr zjdt» Italien: Atri, genoemt door PHriius en Mela fterck , foo door de gelegenheydt , als door Hoedanig^ htydt dalochts etiwaters. \'t landt van de geboorte van den Keyfer d\'inwoonders, en fèer trUchtbaer van koren en Ad^TanuT^volöeris Sp\'artianus, een ftadt van wijnen; en foo overvloedigh in fafraen , dat d\'in-de Marucinen, gelegen tuffchen de Plomba, en woönderenby Aquila daer voor jaerlijcks over door Ptolemeus Pinna genoemt, . woonders door PHnius Pinnenfes geheeten fijn; öoften aén^bruzzen over fY^^ in WUUii*^-*----- ----------------------------O ^ \' Telegen tuftchen de Tavo en de Sino , vier my- noordt-weften aen de Adriatifche zee ; in \'t zuy- en van de zee: en Teramo, door eenige Terdno ge- den en zuydweften aen het landt van Molifè; in \'\'\' noemt, en door Strabo, Ptolemeus, en Pli- \'t ooften noch aen Abruzzen over d\'ander zyde- nius Interamnia, hooft-ftadt van de Precotinen, en in\'t zuydoóften éen weynigh aen Terra di gelegen 11 mylen van de zee, op den mont van Lavoro. ^ TidenvanJlhrurXei» 1 irt TPrvi-rltnr»\' EêCe Dit de Vicciokin TordinoItakn*
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? i88 A B R V 2 2 O. Dit landt begrijpt de Aertzbiffclloplijcke qmketfchapiCivitaLuparellayée^^^fteden van Cto, enLanciano. ChietiandtvsCmta door hare gelegenheydt, en gebouwt op eenendi Chieti genoemt, voortijdts Teate , hooftftadt feer hoogen bergh: Francavilla, by Ortone, daervan de Marucinen, is gelegen op den kant van eenige geftelt hebben te fijn d^oude ftadt f ren-de riviere Pefcara , wei-eer Al terne, isnuko- tanum, dan t\'onrecht Guardiagreli ,een goedeninghjck , naer datfe befeten geweeft is met den vrye ftadt: Graeffchap van \'t Huys vahtijtel van Graeffchap door Pandolfe Caracciol; de Colonnes j Ortona de Uarcii Palena, Graeffchapdaêr nae door Philips van Vlaenderen, onder van de Prins van Conca , dat de Pelignen fchijntden koning Karei den eerften. Lanciano, oft Lan^ te vernieuwen in zynen naem , als oock Leto di^ano y by avonturen gebouwt door \'t vervallen Palena, en Geffa Peleno: Pacentro oh PacentOy Graef.van Anxianim, een ftadt van de Frentanen, daer fchap van de Orfins, Pefco Coflan^o, Pefco Afferuliynae zy fchijnt genoemt te fijn (hoewel zy over Petturano^Populi yetn goede iladiy voerende dend\'ander zyde de Sare, oft Sangro is, daer Anxia- tijtel van \'t Hertoghdom van de Cantelmi, doornum over dees zyde was) is gelegen vier mylen Leander Po^z^/ö genoemt. Rocca-VaUefcurajScan^van de riviere Sangro , en oock foo veel van de no, S. ValentinOy Santo Buono, Prinfdom van de Ca-zee , daer jaerlijcks kooplieden van alle plaetfen racciols; Taranta{Tocco, een vrye ftadt,by de rivié-komen op hare merckten van May en Auguftus. re Sangro , en vier mylen van \'t oude Corfiniumy HareBiftchoplijcke fteden fijn S«/wowi;,in\'tIta- Vrfana^ en Vafto d\'Aimone, oftGuafto di Amone, ge- liaens Sulmona,doox d\'oude Latijnfche fchrijvers nomen met een gemeyne overeenkominge voor Sulmo genoemt, en door Ptolemeus Sulmon, fijn- \'t Biflonium van Plinius, en Mela , of het Iflonium de een groote ftadt, wel bewoont, overvloedigh van Ptolemeus, diefe geftelt heeft in \'t landt van in fchoon water, dat over al vloeyt: is gelegen dc Frentanen. in\'t landt van de Pelignen, en de geboort-plaet- D\'overblijffelen van de vtrmaerde ftadt van fe van Ovidius , als nu onder het Huys van de Corfinium, hooftftadt van de Pelignen, fiet men Borgefèn , hebbende haren Geeftelijcken over- oock in dit landt drie mylen van de ftadt Populi, ften , die hem noemt Biffchop van ValvC , om in de velden genoemt vanS. Petino. Eenige ge- dat alle het omgelegen landt fbo genoemt is en looven , dat daer maer een kerck van overgeble- Civita Borrella, oft Burrella, een kleyne ftadt, niet ven is, en eenige weynigh huyfen in de plaets, feer bewoont j en êrtma Amare, door

Pfinius genoemt S. Petino, dan Leander feght, dat men Ortona genoemt, en door Ptolemeus Örton, ge- daer noch andere groote overblijffelen fiet. ftelt door den eerften in\'t landt van de Frenta- \' De eylanden van Tremiti hooren mede onder nen,en door den anderen in dat van de Pelignen, defè Provincie. en nu vermaert, om datfe de plaets is, daer de De lucht van dit landt is kout, en de top van Hoedamg- fchepen van Epiren, Dalmatien en andere gewe- den bergh van Majelle is altijts met fneeuw be- heydtdes ften aenkomen , brengende koopmanfchappen deckt, die dikmaels in dit landt valt,en fomwylen op de merckten van Lanciano. het reyfende volck in \'t pleyn, vijf mylen groot, D\'andere voornaemfte plaetfèn van defe pro- overdeckt en verfmacht, alffe hun daer vinden vincie, boven de Biftchoplijcke fteden, fijn Agno- in de dwarrelingen der winden. ne, een groote ftadt by den bergh Mayelle, door Al dit landt heeft vele rivieren, en fchoone ^^^^^ ^^^ eenige Anglcna genoemt, ja felfs qualijck geno- klare wateren, is ten deele plat, en ten deele hr,gra»en, men voor \'t oude Aquilonia door Leander, en berghachtigh, maer feer aengenaem, vol dicke Ananias, om dat Agona is in \'t landt van de Eren- boftchen, en groote foreeften, geeft veel kóren, tanen, en Aquilonien in dat van de Hirpinen, daer rijs, en andere fborten van granen,wijn,oHe,veel zy erkent is voor Cedogna: Alfidena Marquifaet fruy ten, en over al feer goeden fafraen in groo- van \'t Huys van Bucca, genoemt Aufidma door ten overvloedt. Ptolemeus, die de felve plaetft in\'t lant van de In\'tjaer 1577 vondtmCn daer, in den acker Caracenen , en hier alleen door my geftelt om van Lietto, een mijne van peck: in de boffchen haer outhey dt, en niet haer grootte: AnlPerJa,een is veel venefoen, en veel wolven en beeren. Graeffchap van den Prins van Rocca Romana, Defe Provincie heeft inde ftadt van (^hieti Regering. van \'t Huys van Capua. Ateffa,oft Atijfa, by de ri- het koninglijcke recht, met haren Viceroy, die viere de Sangro,- Bucchianico^ Marquifaetfchap de Provincie van Abruzzo over d\'ander zyde van den Prins van Santo Buono, van \'t Huys van oock regeert, twee Auditeurs, een Advocaet, en de Caracciols Ca/oreyCaramanico een groote ftadt Procureur Fifcael, een Secretaris, een Meefter en wel bewoont: CafligJione, Ca/al in contrado, een van de Kamer, en een Advocaet, en Procureur vrye ftadt: Caflsllo di Sangro,Celen^a, ofCilen^aMav-^ van de armen. jiert-óif-fchoplijckefleden. ? \' ! \' ! Rijcke fle-den. \' 1 -1: Ar.deteplaetfè». i&\'St ^ )



? lERRA DI LAVORO. eertijdts CA MP A NI A FEL IX. Et landt, dat de Italia-nen Terra di Layoro noe-men, heeft fijnen naemvan de vruchtbare Cara-pen oft velden Laborins,gelegen ontrent Capua,en loopende totCumaenPozzoli; omdat devolckeren van dat ge-weft, tweemael van deRomeynen verwonnen en bedorven, dien onge-luckigen naem Capanois verlaten, en dien vanLaborins,als min gehaet en bekent,aengenomenhebben : hoewel de gemeyne man meynt, datdefè provincie defen naem heeft, a labore, oft vanarbeyt, om datfè heel bequaem is om bearbeytte worden, oft, om datfè goen profijt lahoraton-busfuis, dat is, haer arbeyders, geeft. Maer degeleerden verwerpen dit gevoelen. Dit landt begrijpt een groot deel van \'t geende Ouden Cdmpania Felix,o{t Geluckigh hieten, daerde Opices, Aufones, en Cumanen woonden. Het lightin de lengte neffens de zee, en begint aen genezijde van de riviere Sarne, een kleyn deel van \'tgebiedt der Picentinen, daer men Sorrento en Vi-co fiet j voorts ftreckt het van gene fijde de ri-viere Liris, oft Garigliano in \'t Nieuw Latium derOuden, tot aen Portelle,ontrent Terracine, daereen deel der Volfcen woonden ja \'t fpringt tot inhet landt derSamniten, aen de fijde van Abruzzo. In \'t noordt paelt het aen Campania di Romain den Staet des Paus, als oock aen Abruzzo vangene en defe fijde; in \'t weft aen den felven Staetdes Paus, oft Kercke, en de Tyrreenfche zee; in\'t zuyden aen Principato van defè fijde,tot aen deriviere Sarne by de zee ,• in \'t ooft aen Principatovan gene fijde, en \'t landt Molifè. Hier fijn vier-en-twintigh fteden, waer onderdrie Aertzbifdommen getelt Worden, te weten,Napels, Capua, en Sorrento: de andere een-en-twintig fijn Bifdommen,als Aquino, Alife,Averfa,Acerra,Calvi,Caferta,Carinola,Cajazzo,Fondi,Gaeta, Ifchia, Mafta, Monte Cafino, Nola, Poz-zuolo,Sorra,Seffa,Tiano,Telefe, Venafri, en Vi- co:daer-en-boven begrijpt het noch i6(5geftotenvryheden en kafteelen; en andere vijftien,in ver-fcheyden tijden uyt-geroeyt, welcke fijn Lire,Aufbnie, Veftine, Scabie, Pompejede, Hercula-nie, Linterne, Mifene , Atêlle , Formie, Min-turne , Sinueffe, Volturne , Cume , en Baje. Defe provincie vervat oock de eylandenPonze,Patinarole, Nifite,Ifchie, en Procite\'; daer in\'tbyfonder van gehandelt wordt in de befchrijvin-ge der eylanden van dit Koningrijck. De hooftftadt van dit lantjCn\'t geheel koning-ri jck,is Napels,hy de Italianen Napoli,dc Spanjaer-d n Napoles, en de Oude eerft Parthempe genoemf>Italien. l^aem» Groote, ^alett. Stede», ^jUnden. Nape!s, na een van de Sirenen, oft Meerminnen, daer débegrafeniffe noch van gefien wordt; daer na Nea-polis^dat is,de Nieuypcfladt, gebouwt door de Chal-cidenfèn, en Cumanen , ontrent de

oude ftadt,daerom geheeten Pakpolis; waer van men deplaetfè noch fiet een mijl van de ftadt, niet verrevan \'t heerlijck paleys Poggio Reale, gebouwtdoor Ferdinandus , Koning van Napels. Som-mige Griecken hebbenfe oock de Muur Dan Phala^ris genoemt, om datfe meynden dat Phalaris, délyran van Sicilien, die gefticht hadde : ja eenigegevenfc den naem van \'tNieusï\'eilsrcuiesDelt,gelijckof hy deftichter daer van Wasj Sy is aen d\'een fijde als omringt Van den Paüfi- stercktrlypOjCn aengename heuvelen, en aen d\'ander fij-de van de zee, en verfterckt met goede en fchoo-ne muuren, bolwercken, toorens, grachten, by-nae over al 80 voeten diep,en drie kafteelen,waervan het een S. \'Ermus oft Ulmus genoemt is, het an^der \'t Nw Kafleel, en het derde \'tJCafteelde IVcuf,oft het Ey, om fijn fatfben, behalven \'t tafleelCd^puan, welck nu ter tijdt dient voor de Raden, eri,om recht te doen. Het eerfte kafteel is als eenkatte, op een hooge klippe,boven de ftadt,welckalle de omliggende plaetfen befchieten kan, en isbefet met 250 Spanjaerden. Beneden is\'er eenCarthuyfers kloofter. Koning Robert de I,fbonvan Karei de II, heeft dit kafteel gebouwt; daerna heeft Keyfèr Karei de vijfde \'t felve met groo-te bolwercken verfterckt, en den Toom Dan Napelsgenoemt. Het tweede is van Karei de I, broedervan S. Louis, gemaeckt dicht aen de haven; daefna heeft het Koning Ferdinand van Arragon vol-toyt; fbo dat het nu geftelt wert onder de fterck-fte plaetfen van Italien. Het is vierkant,gemaecktvan ftêen,hardt als marmor,met vier groote bol-wercken, groote wallen, en een dubbele diepegracht, daer dè zee in loopt, en met vijf toorens^In \'t midden fiet men het heerlijck paleys van denGouverneur, bequaem om een Keyfer te logeerenoft herbergen: veel krijgs-gereetfchap,menichtevan yfère koegels, grove ftucken gefchut, waer on-der 21 metalefi jn,die Keyfer Karél deV, in d\'oor-loge tegen den Keurvorft van Saxen gewonnen,en hier uyt Duytslandt doen brengen heeft; ver-gulde en verfilverde helmen,lancien,fweerden,ertandere fchoone wapenen: voorts is men verwon-dert in \'t aenfchöuwen van de fijde tapifteryen,alle met goudt verheven, veel ftatuen en fchoonefchilderyen. Het kafteel de l Oeuf is buyten,maerna by de ftadt,in de zee,op een rotfe,van het fat-foen als een ey , en gerekent onder de eylanden,en van Plinius Megaris genoemt. Dit is van Güi-liam de 111, van Normandien, gebouwt,daeromheeft het langen tijdt \'t Kafleel Normand geheeten,en fommige Hiftori-fchrijvers noemen \'t het Ka-ftedDanlueullus, Hier fijn 128 Spanjaerden in be- F f f f fet ting.
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? ipo TERRA D ï LAVORO» fetting. By het Nieuw Kafteel is mede de Tooren maeghden van de felve orden, negen:de Augufti-yan S. Vincent , die onder de Sterckten van defe nen vier: de gereformeerde Auguftinen twee, deplaetfe getelt wort, bewaert van 50 Spanjaerden, nonnen van de felfde Orden drie: de Carmelitenen eertijdts fes maenden langkloeckelijck van de vijfi de Carmeliten Defcalceseen,en de CarmeU-Fran^oyfen tegen alle geweltbefchermt. teften twee: de Cathuylèrseen:de Celeftins twee: Het paleys van den Viceroy is oock weerdigh de Scapetinen, in \'t wit gekleet, gelijck die vanom te befien, en light mede niet verre van\'t Mont\'Ohvet,twee: de Kruy sbroeders een:de Re-Nieuw Kafteel, gelijck oock\'tarfenal oft wa- gulier-Canonicken twee deBenedia:ineneen,enpenhuys, welck aen de zeekuft is, in een aen- de nonnen van de felve orden,(èven:deReligieu-gename plaetfè. fèn van Mont Olivet, een: de Minimen, vier: de De haven is oock fchoon om te aenfchöuwen, Serviten, drie: de Fratres Eremite, een: de Reli-met fijn heerlijck hooft, en wonderlijcken vloet, gieufèn van Camaldoli, een: die van Mont Virgi-en de fonteyne van fbet water, die op den kant is; nis, oock een: de Spaenfche monicken, drie, ende groote en publijcke Schole ontrent een van haer Religieufe maeghden mede fbo veel,- ende poorten j het paleys van den Prince van Saler- verfcheyde Religieufe klercken , vier.ne, welck de lefuiten nu befittenjdat van denHer- Daer-en boven fijnder vijf kercken en Godts-togh van Gravine, welk heel fchoon isjdat van de huyfen voor de jongens, die men knechtjensCarrafen,weerdigh om befien,mits het groot gt- huyfèn heet: negen maeghden huyfèn : en an-tal der ftatuen van marmor en bronfe gemaekt;en dere acht voor weduwen , en andere vrouwen,het heerlijck paleys der Urfinenby den bergh O- die de werelt verlaten. livet, behalven die van Sulmone,Toledo,Caftig- Hier fijn twaelf Gafthuyfèn, onder welcke dat G^huyfenan,Bernardo, Bucci, en Carduin: den fchoonen van de Annuntiaten , en van d\'ongeneesbare, dehof van Don Garcia de Toledo, vol fpeloncken, beroemfte fijn. Het eerfte is groot als een ftadt,fonteynen,en vijvers, met veel marmore ftatuen, en onderhoudt over de 2000 armen van alleibor-koraei, peerlemoer, en verfcheyden fchulpen. ten, fiecke, oude, verlemde, en andere gebrecke-Kercken, In de ftadt Napels fijn 3(J parochikefcken, en lijcke menfchen:die alle gedient worden van Re-noch 70 andere , foo kercken als kapellen, die ligieufén die een laken kruys dragen van minimevan wereltlijckePriefters bedient worden, met coleunennochmeerals800kinderen,(ooknecht-noch 30 andere kapellen in verfcheyde kercken, jens als meyfjens,waer van eenige

weefen,en fom-enover de hondert andere, door de borgeren mige vondelingen fijn, die men des nachts in eenneffens haer huyfen gemaeckt. omgaende fchij ve fet, om dat menfè fien en foo- Keucken. Dc voomacmfte van alle defe kercken ftjn den gen fbu door de voefters die daer altijt gereet fijn:Dom, daer men een kapel van marmor, jafpis, daer nae leert menfe lefen en fchrijven , en mengoudten bronz fiet, aen de welcke men noch laetfe ftudeeren , oft men befteetfe opeen am-werckte in \'t jaer 16ió:die van S. Dominicus daer bacht,daerfe beft fin in hebben.Dit fèlve gafthuysde begraeffeniffen fijn van Philippus, Keyfèr van geeft alle jaer 90 ducaten voor een houwelijckfêConftantinopolen, van de Koningen Alfonfus de gift aen hondert dochters,die te vondelinge gefetI, Ferdinandus del en de II, en van Ferdinandus fijn, en aen 100 andere elck óo ducaten; daer-en-d\'Avalos, Marquis van Pefcare: die van de Reli- boven geeft het noch aen i<5o arme dochteren,gieufen van Mont Olivet,daer Alexanderab Ale- foo binnen als buyten de ftadt,elck vier-en-twin-xandro begraven light, die Dies Geniales gemaeckt tig ducaten ten houwelijck Voeght hier by,dat-heeft: de kerck van S. Jan in Carbonara, daer de ter noch andere kercken, gafthuyfèn en kapellenheerlijcke witte marmore begrafenifte vanKo- fijn,die alle jaer feker getal van arme dochters tenningRobertis,envanfijnfufterIoannadeI:die houwelijck hefteden metfeeckere fbmme gelts,van S. Laurens, en de Minnebroeders. Maer de waer van de minfte vier-en-twintig, en de meeftekerck van S.Clara,daer een convent van ontrent 300 ducaten bedraegt,die de kercke van S. Agnel-400 ReUgieufèn,en fbo veel dienftmaeghden fijn, lo Maggior alle twee jaren geeft, volgens het te-is heel wonderlijck en fchoon,om de verfcheyden ftament van feeckeren Notaris. Soo dat alle defètomben, waer onder veel Koningen, Koningin- gafthuyfèn, kercken, en kapellen alle jaer 6(5 jnen, en Konings-kinderen begraven liggen, uyt dochters hefteden , waer van het houwelijckshet geflacht van Duras, ende af-komfte van Ko- goet jaerlijcks 29479 ducaten beloopt.ning Karei de I, broeder van koning S. Louys. Het gafthuys van d\'ongeneesbare onderhoudtDe outfte kerck is die van S. Paulus, welcke eer- 1300 perfbnen, wiens fieckten niet genefèlijcktijdts den tempel van Caftor en Pollux geweeft is. van de Medecijnengeoordeelt worden, daer toeDe lefuiten maken een heerlijcke kerck, die alle men nochtans alle middelen en\'remedien ge-de andere, fbo men gevoelt, fal te boven gaen, bruyckt. Daer is oock het gafthuys della Mifericor-als die voltoy t is. de, voor de Priefters, en dat van S. lacob voor de Kioojlers. Voorts hebben de lefuiten vier huyfèn, te we- Spanjaerden, als

mede van S. Niclaes voor deten, daer de geprofeffide woonen, daer de jonk- fchippers, een voor de pellegrims, dat van S. Gil-heyt geleert wort, het Novitiat,in welck de nieu- lis voor de vrouwen,en iommige andere gemeyne.we aengenomene geoeffent worden, en het Car- Daer fijn feer groote plaetfen oft marckten,minel: de Paulinen oft Theatinen hebben drié waer van de voornaemfte is, diefe PiaK^adeiVlmakercken en wooningen: de lacobinen of Predick- noemen,ontrent het nieu kafteel: en veel gemey- ^heeren,feventien;en de vrouwen van de fèlve Or- ne fonteynen, daer van fommige een lancie hoogden, drie; de Minnebroeders obfervanten vier,de fj^ringen, fommige worpen haer water fbo grootGereformeerde twee, en de Capucinen twee: de als twee hoofden, en eenige door hondert buy-Cordeliers, diefe de la Scarpa noemen, feven: de fen, Sommige ftraten fijn fiioer-recht gemaeckt,gereformeerde Cordeliers, een cn de Religieufe en foo lang, dat men naulijcks van het een eynde tot 1 I A I \' \'



? 191 TERRA D I LAVORO. tot het ander kan fien , en meefi; alle fijofe in \'t• midden met kareelfi;een over\\velft,daerde vuylig-heytgelofi: wort door veel goten , onder welcke\'t water loopt dat uyt de riviere Sabbato komt,by de Ouden Sehtkus geheeten.Eertijtswas de omgang van de ftadt drie mijlen,nu is hy ontrent fes^doch haer groote voorfteden,met veel huyfèn bebouwt, maken datfe grooterfchijnt. Want van den berg Paufilypus aÜeen totaen de ftadt Napels, wekken wegh twee mijlenlang is, fijnder foo veel huylèn,dat den reyfendenman, die daer langs gaet, meynt dat hy in \'t mid-den van de ftadt is. De faubourgs oft voorftedenfbudenfe noch veel grooter gemaeckt hebben,had het de Koning van Spanjen niet verboden,Daer fijnder feven,de eerfte heet S.Maria de Lo-rettoj de tweede, S. Antoni de Vienne; de derde,S. Maria della Virgini j de vierde, S. Maria dellaStella; de vijfde, lefiis Maria,- defefte, S. Mariadel Monte,- en de fèvende, welcke degenoege-lijckfte is, langs de zeekuft, noemenlè Chiaja. De poorten heeten, van het kafteel van S. lanin Carbonare , van de Marckt, van Rialte, Ca-puana, van de Carmeliten, van S. Coale, enS. Gennaro , oft lanuario; behalven defè fijnderde poorte van Nole, de Royale, en de Roomfè.V Getd der Aengacndc \'t getal der ingelètenen, men teldeinwoonders, hier in \'t jaer i j8 j, jooooo menfchen. Maer in \'tjaer 1^14 bevont men dat\'er in de ftadt en voor-fteden 40478 heerden waren, en 2^7973 zie-len, behalven de kloofters en andere particuliereplaetfèn, die 18028 menfchen leverden; en de 43naebuurige dorpen hadden 7000 heerden, en42000 perfonenj fbo\'dat alles te famen gerekent,bedraeght 47478 heerden , en drie hondert fè-ven-en twintigh duyfènt, negen hondert,en een-en-feftig zielen. De foete en aengenamelocht,de vruchtbaerheyt van \'t byliggende lant, de be-quaemheyt van de haven,de groote koophandel,en beftieringe van alle de faken des Koningrijcks,veroorfaken dat men van alle plaetfen komt, endatter veel Princen, Hertogen, Marquifèn, Gra-ven , Baronnen, en andere groote perfbnagienvan\'tgeheel koningrijck den meeften tijdt van \'tjaer woonen , die hier oock haer paleyfèn heb-ben , behalven een goet getal edele geftachten,die hier haer vafte wooninge hoüden. D\'Oude hebben mede defè ftadt tot een woon-? plaetle verkoren , onder andere veel RoomfcheRaets-heeren j Virgilius, die hier fijn Georgica,oft boecken van den landtbouw gemaeckt heeft,en begeerde, dat men van Brinden,daer hy ftorf,hier fijn lichaem fbude brengen: Titus Livius,Horatius, Seneca, Claudianus, Gellius, en meerandere. En in der waerheyt, men kan geen acn-genamer vertreck in heel Europa vinden. Buiten de ftad fiet men aen d\'een fijde \'t grooten magoifijck

paleys Poggio rede ^ gebouwt vanFerdinandus de l, Koning van Napels, ontrenteen mijl van de ftadt,- en andere oudtheden enwonderen der Natuur. Om de laetfte te fien, gaet men uyt de ftadtlangs den bergh Paufilypus, daer men ontrenttwee mijlen neffens moet gaen , eer men aen degrotte ofc fpeloncke komt, fbnder welcke , omvan Napels na Pozzoli te reyfen, foude men eengroote wegh moeten om gaen, oft met grootemoeyte op dien bergh klimmen, die met fijnïtalien. Groote. &quot;Soorten. punt in de zee loopt, eri den wegh met fijn caepftuyt, welck fijnen naem draeght , en is metbloemen, wijngaerden en fruytboomen bekleet. Maer eer men aen de voorfchreven grötfökomt, gaet m.en aen de fiincker fijde, om by dezee te fien den genoegelijclcèn lufthof van denvermaèrdén Poëet Sannazarius , Mergellïne ge-noemt, die daer na van den fèlven in een klooflerder Serviten verandert is, aen de welcke hy \'t fel-ve by teflament gegeven heeft, daer hy oock inde kerck onder een witte marmore tombe begra-ven light. Voorts eer men aen de grotte komt,befiet men den hof van lan Bernardin Long,aen-genaem om fijn fonteynen, die den regen en an-dere wateren naebootfen : daer-en-boven dekercke van de H. Maget en moeder Maria dichtby de grotte. Soo veel de Grotte belangt, diefe de Grotte van Gmt.Napels noemen, en de oude Latiniften CryptamNeapolitanam, is van Coccejus gemaeckt, fbo omden wegh van Napels na Pozzoli te verkorten,aIsom den fèlven gemackelijck te maken. Om hoog,aen de fijde daer men in de Grotte gaet, toontmen de plaetfe daer Virgilius begraven is, fbnderop-fchrift, oft eçnigh cieraet, fbo dat fbmmigemeynendat\'et een mis-verftant is,hoewel dat Ser-vius fchrijft, dat fijn graf twee mijlen van Napelsis, aen den ingang van de Grotte, een mijl lang inde rotfe gehouwen, twaelf voeten hoogh, en fooveel breet, in voegen datter twee wagenen nef-fens malkanderen gemackelijck door konnen rij-den. Defe fpelonck fchept geen licht, als van detwee ingangen, twee gaten oft venfters, die Ko-ning Alfonlüs de eerfte in de hooghte des berghsheeft doen houwen, en van een lampe, die ordi-naris ontrent het beeft van de Moeder Godtsbrant, in \'t midden van dit graf der levende. Alsmen hier uyt komt, gaet men na \'t lac d\'Agnano,eertij ts de Pifcine oft Viver van Luculius ge-noemt, van alle kanten met bergen omringt, enin \'t midden fonder gront,in wekken in den voor-fbmergrooteftuckenvandebergen vallen, metferpent^en gemengt, die daer niet weder uyt ko-men. Aen de kuft van \'t lac fiet men de Grottevan den Hondt^ in \'t geberghte gehouwen,ontrentdrie paften langh, daer menfchen en beeften, dieverder gaen dan het teken wij ft, als doodt vallen;maer verquicken terftont, alffe in \'t

water van \'tlac , dat twee oft drie paften van daer is, gewor-pen worden. Ontrent de kant van \'t felfde lac fijn fommigekamers m.et foo warme dompen vervult, datfevan alle fijden de menfchen doen fsveeten : mengaet \'er met houte trappen in , en hoe men lagerkomt,hoefe warmer fijn. Die van \'t lant noen:ien-fè Sudatorii, dat is, badtftoven di S. Germano, wiens Sudm-ü,dampen goedt fijn tegen de gicht oft fierecijn ,kramp, kolijck, en inwendige fweeringen, daer-en boven fuyverenfè de lichamen van de quadehumeuren , en verftercken de fwacke. Van hier gaet men fien de groote vervallenoverblijffèlen van Lucullus hofjlede oft lu(ïhuys j envoorts dat van fcfö, daer de begraefeniftè vanKeyfer Adrianus geweeft is, die men een kerckemaeckte, in plaetfè van een tombe oft graf-fteen,na dat hy tot Bajen over-leden was, gelijck Spar-tianus verhaelt. Daer ontrent fiet men oock\'t bofch van Aftrum^ rontom met bergen befet,cn



? 191 TERRA foo gefloten, dat de beefl:en, die haer hier komenvermaken, om de lufl:ighey t der plaetfe, daer nietweder uyt konnen, als men eenige enge wegenfluyt. De Koningen van Napels hielden dit bolchvoor haerlèlven, tot de jaght; en om dat hetvolck van veel hooge plaetfen haer fbude fienjagen, gelijck dickmaels gefchiede. Hier ontrent is de bergh van Aluyn,{oo genoemtom den overvloedt van defe fl:offe, diemen uytde fl:eenen van dit geberghte treckt, en eerfl: in \'twater fl:eeckt, daer nae tot aflchen en looghmaeckt, welck voorts bevrieft oft ftijf wort. In \'t wefl:en vint men de bergen die altijt rooc-ken , onder welcke , fbo de Poëten verfieren , deReufen begraven fijn,die,alfle haerroeren,helfchvyer fpouwen. Tuffchen defè bergen,by de oudeLeticögeiy dat is,witte geheeten,fiet men een lang-worpige plaetfè als een ey, 1250 voeten lang, enover de 1000 breet, by de Ouden Campus Phleguusgenoemt, en de •^ooningeDan Vulcanus, nu ter tijtSolfotara, dat is , Solfer-plaetfe, om datfe geel enfeer heet is, fbo dat men daer van alle kanten uytfiet rijfen eenen dicken roock met groot getier;in voegen datfe vol folfer is , daer de Koningvan Spanjen goet profijt van treckt. Van defe plaetfè fiet men de ftadt Pozzoliennederwaerts gaende,wijckt men een weynigh vanden wegh, om een oudt Amphitheatre te fien , ge-noemt by die van \'t landt Coloffus , byna nochgeheel, gemaeckt van gehouwen fteen, 172 voe-ten lang, en 8 8 breet. Dit is gemaeckt om op tefpeelen , ter eeren van Vulcanus , die Auguftusgefien heeft, fbo Suetonius fchrijft; maer nuwordt\'er gefaeyt en gemaeyt. Hier ontrent fijn de vervallen overblij ffelen vanden Tempel yan Diana, in een plaetfè Pifaturus ge-noemt; en wat voorder, by de kerck van S. Fran-cifcus,den Tmpehan Neptunus,e:em]ts fchermgodtvan Pozzoli. Men fiet oock by het amphitheatereen groot gebouw onder de aerde, met veel kley-ne kamerkens, in welcke men van d\'een in d\'an-der met kleyne poortjens gaet. Men moet metlicht, en een kluwen garen , oft andere merckte-kenen die den wegh wijfen, daerin-gaen , an-ders is\'er perijckel van daer uyt te komen; daer-om wort defe plaets van de heden aldaer, La-byrinthus , dat is , een dool-hof genoemt. Van Pozzoli fullen wy hier nae fpreken , nugaen wy voorts om de aenmerckelijckfte faeckenhier rontom te fien. Daer is \'tBadt d\'Onoj eenheete en doodelijcke plaetfe, als de wint uyt denzuyden komt;men gaet er in met eenige trappen,die in den tuyn van den Biffchop fijn: de Badenyan de Grotte fijn aen den oever van de zee; dievan Giuncara , fbo genoemt van dejuncis, dat is ,biefen, die hier overvloedigh

wafïen : en onderden berg OUban , \'t Badt di la Plaga, van grootekrachten , die de herffenen , de mage , en alle deleden verftercken, het geficht verklaren, en ver-teeren de humeuren oft vochtighey t,die de koort-fèn veroorfaken;hierom gebruycken die van Na-pels felden andere baden: het Badt di Bagnuolo, di laPietra , dat den fteen in de nieren , en in de blafèbreeckt, en het gruys uyt-drijft; dat van Calatura-yen datfe dell\' Agiutodeïï Hucmo noemen, om dat hetde menfchen door fijn wonderlijcke krachtenhelpt; en dat van Sint Anaftafius, welck onderhet fandt van den oever by Pozzoli is. Men fiet oock in de zee dertien groote pilarenvan kareel fteen, fommige aen de Bajaenfe fijde,fommige aen de Pozzoolfè,met eenige gebrokenbogen, die tot een fteenen brugge waren, welckede Keyfèrs begeerden te maecken door het mid-den van dePozzoolfe golf tot Bajen,drie duyfèntfes hondert paffen lang ; hierom heeft CaHgulavan defe pilaren af tot aen Bajen een brugge doenmaken van twee ryen fchepen, met anckeren vaftgemaeckt, en met veel plancken bevloert, daerhy te paerde, en oock in een rosbaer over reedt. Ontrent den oever in de zee,is een fprong vanfbet water, welck met groote bobbelen in \'t mid-den van de foute wateren vloeyt : en als menvoorder op de rotfen klimt, aen de zee gelegen,komt men op den Attellaenfen ypegh, daer langs menaen dien vanAppia quam,om naer Romen te gaen.Hy is vol oude Begraeffmijfen, byna altemael heel,die kleyne kameren fchijnen , bequaem om be-woont te worden. Van binnen fijnfè met levendekoleuren gefchildert, en met goudt verçiert, bo-ven fijnfe half rondt, oft fpits gelijck de pyrami-den. Maer alle defe fchoone graven fijn met difte-len en doornen bedeckt, in voegen, dat men \'erqualijck in kan komen. Langs den oever fiet menfoo veel vervallen overblijffèlen van heerlijckegebouwen, als mede op de heuvelen, en in de zeegeplaveyde wegen, dat men daer van verbaeft is. In dit ge weft fijn oock baden van groote krach-ten en eygenfchappen , gelijck datfè la Speluncanoemen , welck het breyn verfterckt, en goet isvoor de waterfuchtige, en gichtigc; dat van Bran-ciila, wekkeen goede ftemme macckt; dat van deFatis^oft noodtlot,en de Vonteyn Dan den Biffchop,dïzde pijnen van\'t flerecijn verfachten , en trecken\'t yfèr uy t, dat in de wonden is blyven fteecken ;diefgelijcks doet oock het badt van de Son enMa^^^,welck Licinius Craftus toebehoorde. Hier fijndaer-en-boven de Keyfers baden, die van Culwe, envan Peterolie , krachtigh tegen de plecken en lafe-rye; die van Gibborofojdie van Fontaine,van Cantarel-la , nu bedorven door de

aerdtbevinge, als oockdie van Tripergola-, van \'t Kruys, dat quade handen,voeten , en pijn in de fijde geneeft ; van S. Maria,oft l\'Arcola ; van S. Lucas, Scrofa , en S. Nicolaes, Men fiet mede boven de baden Chriftus bergh ^fbo geheeten, om dat onfèn Salighmaecker, ge-lijck de gemeyne man gelooft, hier over geko-men is , doen hy met d\'Outvaders uyt het voor-geborght der hellen quam : en by de zee is deNieu-^en bergh, die daer in het jaer i j 3 8, op S. Mi-chiels dagh, gemaeckt is door een aerdtbevingevan eenige dagen,met een vreefelijck getier; wantmet eenen ftagh fcheurde de aerde tot Tripergo-la,op eenen fchoonen en klaren dagh,en terftoncreefèn uyt die openinge vlammen met affchen,envuurige keyen in de locht gefmeten, met een dic-ken roock/oo dat van die keyen en affchen eenenhoogen breeden bergh wierd , ontrent vier m.ij-len groot in den omgang,daer in het midden eengat oft klove van vijftigh paflen bleef Door ditongeluck fijnder veel baden van Tripergola on-der defèn bergh begraven,gelijck mede een grootdeel van het lack Lucrin en Averne ; en de ka-nael oft gracht, door de welcke de vifch van denLucrinfen inham tot in den Avernefèn gewoonwas te komen, is t\'eenemael geftopt. Als men aen den Bajaenfeninwijck komt, ftet men D I LAVORO.



? terra di lavoro. Snen de plaetfe van den tempel YanBerculesBau- geweeft: is. Niet verre van hier vint men de groote lus, met eenen ouden ronden tempel, en het lac Sudarola,ok Badt, waer men in de rotiè veel langeJverms/oo feer by de Ouden vermaert,die fchrij- galeryen oft wegen gehouwen heeft, daer menven , dat de vogelen, die daer over vlogen, ter- van alle kanten terftont fweet, als men recht opftont door den quaden reuck ft:orven. Maer nu fijn leden gaetj maer als men krom tegens de aer-is\'t vol water-vogelen en viich. Sy noemden het degaet,blijftmen verfchenfriichjineen vande/èoock Lacum Jcherufom,gelijck aft van de helfche wegen fijn fteene bedtfteden, daermen matraf.riviere Acheron fijnen oorfprong hadde. Eertijts fèn en lakenen op kan leggen, om fich naer hetwiert\'et by de Poeten voor de poorte der hellen Iweeten te ververfchen oft te verkoelen,gehouden, en grondeloos dan namaels heeft Ontrent Bajen fiet men des felfs M£:w,groote-men daer grondt gevonden met een tou negen- lijcks van d\'Oude geprefèn: die van Trltcli^welcketigh paften lang. de oprechte baden Dan Cicero fijn, fchoonder en Hier ontrent is den inham Lucretilis, daer men heerlijcker als alle d\'andere , met goudt en ver-veel oefters en vifch vangt,fbo dat de Romeynen fcheyden fchilderyen verçiert, waer van nochuyt den pacht des felven goet inkomen hadden : fraeye overblij ffelen fijn. Men fiet hier oock derniet verre van daer fiet men de fchoonehaven We«,van de Medici nen Si/l^^m geheeten: de Gö//ö,van de Bajen, hoewel fonder eenigh gebouw, oft bocht Dan Bajen, vijf mijlen uyt-geftreckt ; eenMaer by het lac Avernus is de Grotte,okfpdonck groot gebouw onder de aerde, Cento Camerelle, datDan Sïbylle,die fbmmige meynende felve te fijn,die is, hondert kamerkens, genoemt, moeyelijck omCoccejus heeft doen maken van het lac Averne intekomen,-eenandergroongebouwonderd\'aer-Grotte oft tot Cumc. Sy heeft ten eerften eenen langen de ^datCe Pijcine admirabile noemen, in welck men galerye, door de rotfè gehouwen, daer neder gaet met veertigh trappen, onder de welc-^ menichte vleermuyfen fich nu onthouden ; maer ke veel colomnen, welffèlen, kamers, en trappenmen heeftfè toegemaeckt en geftopt. Defè Grot- fijn,- fbo dat eenige meynen, dat dit het winter-te is 500 voeten lang, tien breet, en tien hoogh. paleys van Lucullus geweeft is.Als men 450 voeten den wegh gepafteert is, vint Niet verre van hier vint men een meir van zee-men aen de rechterbant een poortjen eertijts vijf water, datfe Mare Mortuo noemen , welckuytdevoeten hoogh, en drie

breet,maer nu heel laegh, Golfe van Pozzoli vloeyt: den bergh en Caep Mifene,foo dat m\'er op handen en voeten in moet kruy- vijf mijlen van Cuma gelegen, fbo genoemt napen; en alsmen 80 voeten voort gaet, komt men dentrompetter van 2£neas,met foo veel oude ge-in een kainer veertien voeten lang, en acht wijdt, bouwen , columnen, en gewelffelen van binnen,die eertijts feer fchoon was, en wiens welffel ge- datfè hun verfchricken,diefe in het binnenfte vanfchildert was met fijn azur, oft hemels-blaeu ko- defen bergh door malkanderen fien loopen; daerleur, en gout,en de muuren verrijckt met korael, men onder andere fich mede verwondert van deen peerlemoer ingeleyt, op de maniere diefe Mo- wegen,kameren,en gewelffelen van de Grotte Ira-faique noemen;fbo dat men meynt,dat dit de ka- gonare, ofte, om beter te fpreken , Trachonare.mer van Sibylla Cumana geweeft is , daer men Als men voor-by alle defe oude wercken is , ^ajcn.noch een verheven plaetsken, als een kleyn bed- komt men aen Bajen, eertijts een ftadt, en de lü-ftede,(iet. Sommige van onfen tijdt fchrij ven,dat ftighfte woonplaetfe der werelt, van de Keyfèrsmen daer noch de vercierfelen van azur en goudt en grootfte perfonagien van Romen fèer geaclit,vint, maer dwalen grootelijcks, en bedriegen de vol heerlijcke gebouwen, die al-te-mael vergaenwerelt,gemerckt dat ick daer fulcken cieraet niet fijn ; in voegen dat men \'er geen meer fïet, pmgefien hebbe,om dat de tijdt, die alle dingen be- datfe de aerdbevinge weghgenomen heeft, maerderft,alles hier vernietight heeft. Aen de flincker- in de zee het plaveyfel alleen van de ftraten.Niethandt van defe kamer is mede een poortjen, wat tegenftaende dat hier alles verwoeft is,en niet alshooger en breeder als het ander, door \'t welck diftelen en doornen fijn, daer de flangen en fer-men in een galerye komtjoock in de rotfè gehou- penten in woonen, fbo is\'er nochtans opeenwen,veertigh voeten lang,en vier hoog en breed; hooghte, boven de haven een fterck kafteel,metin wiens eynde een kamer is,vijf-en-twintigh voe- Spanjaerden befet. Hier komt mede in de lententen lang,enfes breed:als men van daer gaet,komt menighte van menfchen om genefen te worden,men aen eenen wegh vier voeten hoog,feer nauw van de wateren die daer fijn, oft door \'tfweeten ,en kort, van waer men in een galerye komt, 24 datfe bekomen in fekere plaetfen,tuffchen de rot-voeten lang, tien breet en acht hoogh, aen wiens fen, oft aerde gehouwen, vol warme dompen,dieuytterfte een kamer ftaet, 42 voeten lang, twin- de quade humeuren, oft vochtigheyt verdry

ven. omf.tigh hoogh en fes wijt: voorts vint men noch een De fiadtCume, by de oude Grieckfe en Latijnfèanderekamerinderotfegehouwen,6voetenlang, fchrijvers beroemt, op het hooghft.e van wiens 10 breet en foo veel hoogh ; en noch een ander rotfe in\'tmidden derftadt,de kercke van Apollo,p voeten breet, hoogh en lang gelijk d\'eerfte,in \'t en een Sterckte was, is nu heel vervallen,en heeftmidden van de welcke een meirtjen, oft kleyn lac alleen groote overblijffelen, en als proeven vanis; en hier is\'t fbo warm, dat m\'er van alle kanten nyttermaten heerlijcke gebouwen, loo datfefweet. Men meynt oock dat\'et de baedftove van noch een heele ftadt gelijckt aen diefe van verreSibylla was, en Laer fweetplaetfe. Door alle defe fien; ja daer is noch een deel van Apollos tempel,plaetfèn moet men met een torts oft fackel daer Virgilius van fpreeckt; men fiet\'er oock eengaen, om datfe over al doncker fijn, en van buy- arcum ofc boogh van kareel-fteen, diefe Arco Peliceten geen licht fcheppen. Veele oude Schrijvers noemen, met hooge en wonderlijcke verwelffe-ftellen de rechte Grotte van Sibylle beneden Cu- len, over de welcke de oude eenen platten en ef-ma,daer fy antwoort gaf;fbo dat fommige gevoe- fenen wegh tuffchen twee hooghten van bergenlen, dat de voorfchreven kamer haer badt alleen gemaeckt hadden. Dc IP3 I- :



? ïc)4 terra di lavoro. De ftadt foz^xsiolo, oft de Oude fchrij- ftadt CahiyVa,n de Oude Cales en Calis genoemt,ge- CdvL vers Pumliy Dk<€archiay oft Dkarchia colonia Auguflay fticht, foo men fèyt, van Cales, Boreas loon 5 Ca- Cafirte^en Neroniana genoemt, hoewelfe vervallen is van ßne^ aen den voet van \'t geberghte van Tifate, inhaer eerfte heerlijckheyt, en fchoonheyt, noch- welcke de edele geflachten d\'Alois, d\'Amico, Ci-tans ifte niet t\'eenemael te niet gegaen, gelijck foli,Clementi, de Guido, Migliarefi,Safi,en eeni-d\'anderej gemerckt datfe noch een treft\'elijcke ge andere ftch onthouden 5 waer onder oock 18ftadt is, gelegen op een heuvel, oft rotfe,langs de dorpen äaen\'-Caja^^o oft Gajaz2o,by de OudeC^- Cajazxs.zee, diefè verfterckt,behalven de muuren, en een latia geheeten,8 mijlen van Capuader carir.oU.enge paffagie met een brugh,over welcke men in Oude Calemm, wiens landouwe fèer goeden wijnde ftadt komt. De geplaveyde wegen, die men voortbracht,eertijts grootelijcks geprefen: Fundi, fmdüdaer rondtom fiet, en de fondamenten van veel welck zijnen ouden naem noch heeft, gelegen ingroote gebouwen,geven genoech te kennen,dat- het nieuwe Latium der oude,op den wegh Appia,fè veel kleynder geworden is: welck gefchiedt is in een luftig geweft,by den bergh Cecubusj en Gae- cacta.door de oorloge , behalven dat de zee en aerdt- ta, in vorige tijden Cajeta genoemt, na de voefterbevinge een goet deel daer van bedeckt heeft. In van Eneas , liggende aen het uyterfte van eenhet midden van de ftadt is noch een oude kerck , Caep, met een fmal reepken alleen aen \'t vafteop de Corintifche manier gemaeckt,eertijdts aen lant gehecht, met grachten en bolwercken ver-Key fer Auguftus van de Oude gewijdt,en daer na fterckt, en aen alle d\'andere kanten door de zeevan de Chriftenen aen S. Proculus, Men fiet hier bevrijdt. Sy heeft twee kafteelen met Spanjaer-oock groote beenderen van Reufen. De edele ge- den bewaert,die defe ftadt als een fteutel des Ko-ftachten fijn die van Aquileri, Arcani, Beril- ningrijcks houden. Sy is in nieu Latium.li, Boffa, Buon Huomo , Capom \'zzi, Cioffi, De ftadt Majßt, diefe Maßa di Sorrento noemen, j/^a.Compofta, Coftanzi, Damiani, Fra^ pani, Pef^ om datfe ontrent die ftadt light,fchijnt in Princi-ci, Rofti, en andere. pato aen gene zijde te hooren,in \'t welck zy verre Als men dan naer andere fteden gaet, ontmoet ftreckt,in \'t gebiedt der Picentinen, foo datfè allemen de vervallen overblijffelen van de oude ftadt de Schrijvers daer waerfchijnlijck ftellen Maer zyLinterneyd-iex men\'t graf van Scipio Africanus fiet, hoort daer niet onder, als oock de ftadt Vico nietby den mont van de riviere Clanis,genaemt \'t lac doet, eertijdts Vico Equenfe genoemt, daer de ade-

r^.van Patria. Hier ontrent is oock de Itadt lijcke huyfèn Bozzanotri en Longi woonen : de de welck de haesnoten nuces A\'Vellan^ heeten, fo de Aertzbilfchoppelijcke fc2idx. Sorrento, eertijdts Sur- Sorre^te.oude fèggen. Defe is noch niet vergaen als eenige rentum geheeten, wiens wijnen geprefen wierden,fchrijven,maer heeft nu tertijt over de 600 heer- om datfe gefbntwaren,daeroocktweefitplaetfenden. Daerenboven is \'er de ftadt Ay^erfa, gebouwt der adelijcke huyfèn fijn,gelijck te Napelsjin elc-door Robertus Guifcardus, acht mijlen van Na- ke dertien. De geflachten van de fitplaets Portopels, van de ruïnen der vervallen ftadt Atelle, Yzn fijn,Acciapacci,Anfora,Amoni,Branci, Correali,welcke de Atelbenfè eomedien, oft ipelen den della Porta, Falangola, Fiori, Geardati, Marzati,naem hebben. Haer adelijcke huyfcn fijn Alto- Domini Marte, Romani, Rota,- en die van de fit-rnari,Gargani, di Nifi,Pacifici,Ricciardi,Grimal- plaetfè, genoemtDomini Nova, fijn Boccia,Ca-di, Landolfo,Sarriani,Scaglioni,Silveftri,diMar- peci, Cortefi, DonLlrfb , Monftrojodice, Moli-cc, di Mauro,Simonelh,del Tufo,della Valle. Sy gnani. Martiale, Nobilioni, Orefici, Serfali, Spa-is beroemt van wegen de goede macarons, oft fiani, Teodori, en Vulcani. Maer hoewel defe \\zuyckerkoeckjens, die men daer maeckt, en den fteden van de Picentinenfijn,nochtans hebbenfèwijn Afprino, welck men te Romen drinckt,en in de oude Schrijvers in Campania Felix , dat is, \'t ge-defè plaetfe waft. Acht mijlen van hier light Ca- luckige , geftelt. pue, eertij ts Capua van de Romeynen genoemt, en De ftadt Monte Caßino, certijts vermaert Mcne van de Italianen Maer de hedensdaeghfche bm dat S. Benedidus hier fijn Orden gefticht^*&quot;\'heet Kieu Capua, en is ontrent twee mijlen van de heeft, en oock met fijn fufter Scholaftica begra-oude , die langen tijdt tegen de Romeynen haer ven light, en is van Campania Fehx niet, maeropftack , en wiert geheeten het vertreck van de van \'t landt der Samniten , en daerom van Lean-hoovaerdy en welluft, waer de groote ruïnen der der en andere, die de oude Schrijvers alleen vol-poorten,theatren oft tooneelen,waterleydingen, gen, in Abruzzo gefèt, hoewel datfe in der daetgaleryen,paleyfen, kercken, en diergelijcke noch en waerachtigh in Terra di Lavoro light.gefien worden, met groote verwelfde plaetfèn Nola houdt den ouden naem, en is 18 mijlen van j::joUonder de aerde, ontrent S, Maria de Gratia. De Napels in Campania Felix. Sy is vermaert doorNieuwe light aen de riviere Vulturnus , daer een de nederlage van Hannibal, en om dat den wijfenfchoone fteenen brugge op is , twaelf mijlen van en H.Paulinus hier Biftchop geweeft is. Haer ade-de zee. Deadelijcke flammen van defe ftadt fijn lijcke geflachten fijn

defe,d\'Albertini,Baroni,Ce-Antignam,d\'Argenzo,d\'Azzia,deArchiepifcopis, farini, Felechia, Fontonorofa, Frezza, Giofeppi,du Balzo, Bianco oft Novellone, Capua, Eboli, Giudici, Griffi, Matifcoli, Maftrilli, de Notariis,Falco,Frappiero,Ferramofca,Franchi,Gallucci, Palma, deRifi, Tanfilh. foiamlo. i -tI\' Lhtcrnc. Avsll^. t i Avi-rfi. i\'. CjpM\' Si\'i,:! li : Giugnagno , Lanza, Leoni, Maggio , Marchefi, Sora heeft mede noch den fèlven naem, en light Sora.Marotta, Mazzioti,Minutoli,01impii, Pellegrini, by de riviere Gariglian. Sy heeft een Hertogh endella Ratta, dello Riccio,Rinaldo,Rofij, Sinifcal- een Bifi^chop, en hoort onder Campania Felix, fbchi, Tornafo oft del Barone, delle Vigne, Vitelli, Strabo fchrijft^maer als veel andere feggen in heten fommige andere. Hier is mede d\'oude ftadt lantderVeftinen,dieonderdeSamnitengerekentAcerra,gekgen tuffchen Averfa,en den bergh Ve- worden, welck d\'oorfaeck is, dat fommige van deft2vius,doch fo kleyn, datfe maer 200 fchoorftee- jonge Schrijvers haer in Abruzzo ftellen, hoewelnen telt. Alifa, een oude ftadt der Samniten; de datle van \'t landt, aen gene fijde, gelegen is. \'i^i i! Acer Altfa, : ;:? J\' m cILl ! 4 ;



? terra di lavoro. SeJJa oft Sueffa heeft den bynaem Jrunca en Po^ De oude ftadt Caßlinum is nu maer een Vryheyt, CnfcUmim.metiajUght by den bergh Maflico,en voert den tij- Cafteliucdo oft Caftelhizze genoemt; en Caüculatel van een Hertoghdom en Bifdom,is mede in \'t wort hedensdaeghs Cajandlo geheeten, een kleynelandt derVeftinen,maer van meeft alie deSchrij- plaetfe met 70 heertfteden.vers in Campania gefet. Haer edele geflachten Behalven de Campen Lahorins, die boven Capuaheeten Altißimi, Aranna, Ajprelli, Ceraßioh, ConeßahUij haer ftrecken van de bergen vanTifate tot NapelsCo/da,FlorimontijFundijdi France/co,diGerommo,Galluc- en Pozzoli, bepaelt met de riviere Vulturnus totdßattoltßloDeyMarra,MontaquiliyNiß,Pafcaii,diPao~ aendeslêlfs uytgang, begrijpt dit lant noch delo, Pippi, Piflitelli, Ritta ^ Ricca, Roßi > di Ltdgi, Sejfa^ ichoone en vruchtbare landouwe , befloten tuf-Suejfani, Toraldi, m di Tranfo. /chendeVulturne,en den oever van de zee,welck ^ Tiano oft Teano,eenijtsTeanum genoemt,metden van der Sinueftefen gebied is, oft van Mont-Dra-bynaem Sidicinum, is mede een van de fteden in gon en Caiinola, by de Oude Campus Steilatus, datCampania Felixjin\'t gebied der Sidicinen,enbe- is , Sterren-Dcldt genoemt. hoort aen den Prince van Stiglian. Hier woonen Die van Campania Felis:,oft geluckigh Campa- Oude Tna-d\'adelijke Huyfen Abenaboli,d\'Angelo,BaratucdjCan-- nien,waren fo weeldig,om de vruchtbaerheyt,en w^f«.gli, Galhicd, Garofali, Lotterii, di MartinOydi Monte,P/V. overvloedighey t des lants, datfe haer vrienden teSy wortSidicinum genoemt,om die t\'onderfchey- gaft riepen,met belofte,van over demaeltijt voorden van Teanum in Poüille. elck een paer Gladiatores, oft fchermers te geven, T^/^,eertijts Teleßa,en Tdeßia,van eenige onder die malkanderen ombrachten: en na datHanni-de fteden der Samniten, en van vele in Abruzzo bal hen overwonnen had, en zyn krijgsheyr rond-geftelt,is een Biflthoplijke ftadt inTerra di Lavo- om Capua dede liggen, hebben, de Capuanen envosgQ\\i]koockVenafroofVenafri,deiLondQVenafium, Campanoifèn hem fbo met hare welluflighedenvan de felve geprefèn om zyn goede olye,en gele- verfwakt,dathyfwoeringevaertefijn,omvanzyngen in \\ lant der Hirpinen, ontrent de Samniten, vyanden vernielt te worden,door dien hy,in plaet-maer andere ftellenfè in Campania Felix. fe van mannen, vrouwen tot fbldaten had. Hier De ftad Aquinopft het oud Aquinum,is vermaert van komt, dat men van de wellüften der Capua-door de geboorte van S. Thomas de Aquino, en nen,en\'t GeluckighCampanien eertijts fprack,alste voren door die van den Keyfèr Pefcennius Ni- men een groote overdaet wou

uytdrucken. Totger,Iuvenalis,en van den grooten Lantmeter Vi- Napels en Capua maeckt men oock groot werckä:orin. Defe wort nu in Terra di Lavoro gefet, van welrieckende falven en olyen. Die van Cam-maer Ptolemeus fteltfe in Latio,Plinius in het eer- panien, namelijck de Capuanen, fijn altijdt feerfte Lantfchap, onfe nieuwe Schrijvers in Abruz- hooveerdigh geweeft, in voegen dat men over alzo, en onder de oude Hirpinen en Samniten. daer van fprak,-welck de Romeynen gedempt en De andere voornaemfte vryheden en vlecken, tot niet gebracht hebben,maer geen fteden,fijn Arpino,eenijts Arpinum,\'tva- Te Napels en in andere fteden van dit lant wa-derlant van C. Marius,fevenmael Rooms Borge- ren veel foorten van Griecken; als vergaderingenmeefter,-en 3 mijlen van daer is de geboortplaetfè van jonge gefellcn, die eerft baert begonnen tevanCicero,hieromhietmen defen wel fprekenden krijgen, die wen Broederfchappen noemde, ge-man Arpinas ,• nu wortfè S. Dominicus ftadt ge- lijck mede van Academiften, diefe Gymnafiftennoemt: Arien:^o,van eenige Jrgento geheeten,toebe^ noemden, welcke fich moedernaeckt met worfte-\' hoorende de Stendardi, edellieden van Napels; Al- len oeffendenrmaer principalijck maecktenfè alleyito, Abignano, Arce met zyn kafteel; Atino,Caiyano, vijf jaren tot Napels een gevecht op de GrieckfèCampoli, CaflelP Amare dd Volturne, daer d\'oude ftadt manier, dat men Gymnice noemt, in welck menVolturne geweeft is,Cerrito,Cerro,Cicciano,Conca,Cufano, worftelde en met vuyften vocht, waer onder mu-T>ragone^Durattano,Formicula, oft Ferm^icola, heb- fijck gefongen wiert, en duurde fbmmige dagen:bende onder fich vele dorpen:Fratta,enCoreno,Gal- en de vuyftfèhermers van Campanien waren bo-luccio, Giola, Itri oft Itro, een kleyne ftadt, op den ven alle andere by de Romeynen geacht. Maer inwegh Appia, byna tuftchen de rotfèn,daer Ie Mok de volgende tijden,te weten voor 300 jaren,doen^^ tegen over lightjcenvlecke ontrent d\'ou- Petrarcha leefde, maeckte men veel wercks totde ftadt hrmien, en het lufthuys van Cicero, For- Napels van defchermers,die in de tegenwoordig-mianum genoemt, een van de vermaeckelijckfte heyt van den koning en \'t volck uyt moetwil metplaetfèn in heel Europa: L^/^ro, welck over 15 dor- rapieren vochten,fbo dat\'etfchande was dedootpen gebied: Limatula, Mataloni,Maranola,Marigliano, te vreefen in \'t gevecht, dat gefchiede om andereeertijts Marianumgeheeten,onder welck vele dor- te vermaecken. Ia in dien tijdt hielden de jongepen ftaen: Mar-^^ano, Morrone, Ottajano, Palma, Pede- edellieden met de wapenen alle de groote wegenmonte ddl\'Abbadla,Pedemonte dfJlife^in wiens gebiedt

nacht en dagh befet, en beroofden den reyfendeneenige dorpen fijn: Piadmfio,Pomigliano iArcOyPra- man, foo dat de Koningen en Magiftraten hetta di Valk, Preßn^ano, Rocca Guglielma, Rocca di Monte felfde niet konden beletten. Dragone, op de plaetfè van de oude ftadt Sinueffa; De Neapolitaenfe hadden een byfonder Ta- O^n geit.RoccaSecca,S,Dcnat,S.Elie,S.Germain,SetteFrati,Som- lentum, dat fes Roomfe denarios, oft fes vantna, gelegen onder den hergSomma, ofrVefuvius, onfe vijf ftuyvers penningen weerdt was.vermaertdoorfijngoedewijnenenvruchten:Sm, De felve hadden voor haer Opperheer eenen Oude nge^5. Angelo RaDifianine, van fommige Ripa Canina ge- Demarchum, dat is, Prince van de Gemeynte,noemt-,Tora, en Trajetto, ontrent de overblijffelen welck officie Adrianus eenigen tijt tot Cuma be-van Minturna gebouwt, daer men noch een thea- dient heeft, daer in zy de Grieckfe manier Volg-terfiet, byna ongefchent, en de ruinen van een den: zy hadden ook eenen Phylad, oft kercker-groote waterleydinge. wachter, die den laft had van de gevangenen te Italien. Hhhh be-. S\'ejfä, Tfoffo* Teleß, A^uino, .Andenflaetfen.



? \'sssî^r \'if : i TERRA DI bewaren; en in ièker vergadering, die in de nachtgefchiede, in den Raed quam, de Koningen metder hand nam,uy t den Raed leyde,en fo lang hiel,totdat menverklaert had,offe het leven verbeurthadden, oft niet j waer van de ftemmen hey me-lijck, en in het duyfter gegeven wierden. Als in de felve ftadt eenige vrouwe in overlpelbevonden was,wierdfè tot een algemeyne plaetfegebrocht, en op eenen hoogen fteen geftelt, omvan yder befien te worden; en na datfe daer feke-ren tijt geftaen had,wierdfe door degeheele ftadtgeleyt, voorts quamfe weder op de felfde plaetfeen fteen, foo datfe haer leven lang onteert was, enOnohatis, dat is, Efel-rijdfter hiet. Soo veel den Godtsdienft belangt,haddenfe inCampanien veel van de Griecken. Sy meyndendat de Avernus Pluto toe-geeygent was, en dieover \'t lac voeren,verfbenden eerft de Manes,datis,onderaerdfe goden,met ofFerhanden,en op dieplaetfe waren opperpriefters, die de ceremonyenen manier van offeren wefen. Daer was mede eenfonteyn , wiens water goet om te drincken was,daer nochtans niemant van dronck, meynendedatfe van de helfe riviere Styx was j oock geloof-denfe , dat de helfe riviere Phlegeton, oft Pyri-phlegeton gemaeckt was van de nabuurige war-me wateren van \'t lac Acherufe, oft Averne, De Napolitanen aenbaden Bacchus, in de ge-daente van eenen gebaerden en ouden man , ennoemden hem Ebon.De felve Napolitanen onthouden de ontfangeneldaden , fijn goede foldaten , en geven harenvyant genoegh te doen.Tegen de vreemdeHngenfijnfe beleeft, en beminnen de felve, foofe eenigeuytnemende gaven daer in gewaer worden. Die van Mole en Gajetta fijn bequaem tot dewapenen: de vrouwen van Gajetta fijn van natu-re fchoon genoegh, maer leelijck door\'t blanc-ketten ,• en fijn foo de liefde onderworpen, datfèdickmaels haer mannen verlaten. Die van Capua ftjn verftandigh en wel gema-niert in\'t fpreken ^ en de vrouwen moedigh, alfijnfè niet fchoon, en van flechte afkomfte. Oejfemngs. Dc edellieden ocftèncn haer in te paert te rijden,en andere adelijcke exercitien,in\'t vryen,wel ge-kleet , en welrieckende te ftjn , en met een goede manierebyjoffrouwenteverkeeren:ja de ouderenlaten fich voorftaen,datfe haer kinderen verre ge-noegh gebracht hebben, alffe wel te paerde kon-nen rijden,met goetgefelfchap weten om tegaen,en met een bequaemhey t door de ftadt te wande-len. Sy fpelen oockdickmaels. Andere, van minderaf komfte,begeven fich tot de ftudien in de llni-verh tey tjdie feer beroemt is,oft gaen in de fcholenvan.de lefuiten: fommige leeren eenige konft,oftambacht,namentlijckgoutfmeden,van de welckeeen ftrate is,daer de rijckfte woonen: doch werc-ken meeft in de zyde, daer ftofFen onder fijn

metgoudt en ftlver gearbeyt, die de aengenaemfte enminfte van prijs fijn in heel Italien, hoewel dievan Milanen en Venetien oock fèer geacht wor-den maer duuren niet lang. Eenige drijven ha-ren handel op de haven ^ oft elders en veele be-geven lich tot den krijgh. In den Vaften-avondt maeckt men tot Napels •^lOU i ! l Gcyiegent\'hedsn. j ! I f 11ni i!;ii ? I .\'i ill H fi il i\'li \' i 1rit i\'.l L A V O R O. veel aengename mafcaraden,oft momrneryen vanmenfchen, op verfcheyden manieren gekleet. Ee-nige doen haer paerden fpringen, danfèn , en ka-briolen voor de courtifanen oft andere maken,enblijven dan ftaen om haer woort te doen : anderebreecken haer lancien op een houten mans beelt,datfe Faquin noemen,welck hem omdraeyt, en delancibreeckers met den arm eenen fwaren flaghgeeft, indienfe metter haeft daer niet voorby rij-den:fbmmige rijden op wagenen,met groen over-deckt , vergefellchapf met gemaeckte fbtten ennarren, die in \'t voorby gaen gecken en fpotten.Maer defè genoeghten fijn dickmaels met quel-linge gemengt, om de moetwil der gener, diegekoockte eyeren en andere vuyligheydt in hetaenftcht der menfchen, daerfe voorby gaen,worpen. Hoewel dat de Napolitanen fparigh fijn, ge-lijck alle de Italianen nochtans feyt men datfèmeer fuycker als broot eten , fbo lecker en fhoe-pigh fijnfe,- doch heerlijck in hare gaftmalen.Sommige hebben gade geftagen , datfè grootehef-hebbers van kooien fijn. Die van eenigh aenfien fijn,verftaen en fprekenSpaens. Haer moederlijcke tael is bedorven Ita-liaens,vermengt met veel Spaenfèwoorden,doordien daer veel Spanjaerden gewoont hebben, nadat het koningrijck Napels onder de Koningenvan Arragon en Caftilien gekomen is. Behalven de Vierfcharen en Raden, daer wyvan gefproken hebben , in de gemeyne befchrij-vinge van \'t koningrijck, is in de ftadt Napels, devierfchael van den Ballieu, daer men recht doetvan faken die minder als tien ducaten bedragen. Hier fijnder oock fes , die men de Verkore- Pölich.ne noemt, die elck in\'t byfonder , oft t\'famenrecht doen, aen de gene die de Grafcia onder-worpen fijn , dat is, die eenige eetbare warenverkoopen , daer de hoveniers mede in begrepenworden : en op alle diergelijcke waren wort feec-keren prijs gefèt. Daer is een Rechter geftelt,omalle dingen op zijnen prijs te doen verkoopen,daerhy mede fommige dienaers toe gebruyckt,die de maten en gewichten dragen. Eertijts wier-de dit officie aen een oudt edelman gegeven, diemen voor oprecht en degelijck hield. Een iegelijcke fitplaetfe van den Adel kiefteen hooft, om goeden regel te houden in de^oUtique faecken , en defe waerdeeren alle eet-bare waren , en ftellenfe op feeckeren prijs, ge-lijck gefeydt is, met den genen die van de Ge-meynte gekofen is, en

regeeren neffens hemhet inkomen van de ftadt. De Edelen behoudenmaer fès maenden dit ofiScie ; maer die van deGemeynte, een, twee , oft meer jaren, gelijckde Viceroy goet vint. Sy hebben tot een Over-fte een Regent van de Cancelrye, of een Raedts-heer van den Staet. Den Adel heeft haer plaetfen, diefe Sitplaet-fèn noemen , om te beraedtftagen en te be- sitpUetfmftuyten de fiecken die haer aen-gaen. Defè fit-plaetfen heeten, de Capuana, de Nido, de Mon^tagna, de Porto, en de^Porta Nuoya , en elcke heeftfijn edele geflachten, verfcheyden van d\'ande-re fitplaetfèn. ! Si i \' j \'il



? IC?/ M O LIS O. E N PRINCIPATO VLTRA. Et landt, ofc Contado di Montmarano, Monteiperde, Nufco^ 5. Jgata delli Goti^Molifo y foo d\'Italianen S. Angelo de Lombar di, Vico deila Ëaronia.in plaets vanfeggen , omvangt een de welcke eenige TreDico enVulturata ftellen.deel van \'t oude landt De voornaemfte ftadt is Beneyenro y eerft door Beneven\'^oder Samniten, voorna- d\'oude MaleDentum genoemt, en daer nae Bene^melijck van de Hirpi- yentum : \'t was eene van dei 8 colonien, diedenen , en Frentanen. Romeynen met volck en geit tegen Annibal hiel-\'t Leyt in\'t noorden, pen. Sywierdt geruineert door Totilaskoningen noordooften by A- der Gorten, en daer nae herbouwt, en over debruzzo over defe zy- 200 jaren van de Lombarden befeten,die \'er eende; in \'t ooften by Capitanata 5 in \'t zuyden aen van hare Hertogen infteldenfy wiert daer naereen goet deel van\'t Principato Vltra, en aen Terra noch geplundert , vernielt, en verbrant doordi Lavoro y dat \'et oock in \'t weften aen raeckt. Keyfer Otto de 11, en vermaeckt door WillemSyne Biftchoplijcke fteden fijn, Bojano, ge- van Normandien, Koning van Napels, enge^noemt door Plinius, enTitus Livius BoDianumy ftelt in handen van Paus Adriaen de I V, die hemdoor Strabo Bojanon, en Ptolemeus B/^y^wow : Ser- Koning van Sicihen verklaerde. Eenige houdengniy oft Sergna,]a felfs ïjernia geheeten door Stra- niet te min dat de Kerck die heeft van den Key-bo, en van Ptolemeus jEjernia: Guardiay Alftres, en fèr Hendrick den eerften , by anderen den twee-TriventOy die den naem van Graeffchappen heb- den genoemt, die te Ramberg in Duytflancben, en by eenige voor\'t oude Tuticim van Pto- een fchoone kerck gebouwt hebbende, en wil-lemeus gehouden worden. ^ lende de felvige tot een Dom doen wyen, ver- D\'andere voornaemfte plaetfen, niet voor Bif- kreegh\'t felvige van den Paus Benedidus dendommen gerekent, fijn Baranel\'o, Campo Bajfo,Cam- achtften,op conditie dat de felve kerck jaerlijckspoChiaro y Capracotta, Caralpilla y Fojfafeca ,Frefoloney aen den Paus foude betalen 100 marck filvers,Guardia-Giraldo, Gambatefa, Lejpineta, Limojano, Lu- met een wel toegeruft paert : een weynigh tijtscitOy Molifo y een kleyn dorp, en kafteel, van niet daernae, de Paus Leo de IX, van den Keyfermeer als 36 vuuren, daer het heele landt nae Benevento tot een gefchenck ontfangen heb-genoemt is: Miranda^ Montefakone, Mirabella, Mor- bende , ontfloegh de kerck van Bambergh vancone y een groote ftadt by den bergh Apennin,- defen laft, en de Paufèn hebben die daernaeMorrone, Macchiagodena, Mondroduni, Pefco Pignataro, altijts befeten , en behoudenfe als noch tegen-JRiccia, Ripalimo/ano,Rocca Manolji, S.Giouanni in

Gau- woordelijck ; daerom wert de (èlvige ftadt nietdo; Supino, genoemt door Leander Sepino, gehou- geftelt in de lyfte van d\'andere fteden van \'t ko-den voor\'t oude van Ptolemeus, en gele- ningrijck. Sy leydt 30 mylen van Napels, op gen op den bergh Apennin; Toro, oft, als eenige de rivier Sabbato. Sy heeft meer Bifdommen ilellenyTucriienVinchiaturo. onder haer als eenigh ander Aertzbifdom van Dit landt is bynae heel vlack, en een van de dit Koningrijck, gevende haren naem aen een vruchtbaerfte, overvloedigh in alle foorten van groot, feer aengenaem, en vruchtbaer landt, koren, anijs, koriander, goede wijnen, vlas, zy- genoemt het dal van Benevento , oft engte, dat de, kottoen, faffraen, en verfcheyde vruchtboo- hem uytftreckt tot aen den oorfprong van de ri- men. Daer is veel wilt gediert, en geen andere viere de Sele, inhoudende verfcheyde fteden en verftindende als wolven. plaetfen, die voortijts feer vermaert geweeft fijn. Principato Vltra omvat een groot De ftadt Samnium, hooftftadt van \'t landt der deel van de oude Hirpinen van\'t Samnium, ge- Samniten, was ook in\'t landt van de Hirpinen, ftelt onder de Samniten, en door onfe naefte in\'t welck Benevento is. fchrijvers in Abruzzo , begrijpt noch eenige ^^ngaendedefkadtConfa, voortijtsCompfa ge^ c^nra, plaetfen van \'t oude Campania felix. noemt, onder de Hirpinen,(in wekker landt An- \'t Paelt in \'t noorden aen \'t landt van Molifb; nibal geroepen was door Statius, volgens Titus in\'t weften aen Terra di Lalporoi in\'t zuyden aen Livius, met belofte, dat hy hem de(è ftadt in Principato Citta , en feer weynigh aen Bafilicata\', en handen foude ftellen , in \'t belegh van de welck{ in\'t ooft aen Capitanata, en\'t felve Bafilicata. Milon, vyant van Clodius, ftierf van den worp \'t Begrijpt 13 fteden, daer van de twee Aertz- van eenen fteen, volgens Paterculus,) heeft niet bifdommen fijn,en d\'andereBifdommenjen 1^0 aenmerckelijcksals hareoudtheyt, en den tij-, andere fteden oft kafteelen. De Aertzbifdom- tel van Aertzbifdom , daer medezy verciert is: Naent» Talen, Steden. \'^»dcreplaetfen^ lïoedanig\' heydtdes ackers. TrinctpatoVltra. Talen. Tlaetfen. mQnfi]nBeneDento,enConfa-, de Bifdommen Jfw- alfoo men daer in\'t jaer 14 mae^ 174 huys- no ^ jLyellino, Bifaccia oft Pifa^^a, Cedonia oft Cedogna, gefmnen telde,en in d overfieninge der felve, ge-Italien. lï^i fchiet
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? i 1: : li I ;! 198 P R I N C I P A fchiet te vooren, wierden\'er maer hondert enfes-en-dertigh gevonden. Belangende de fteden die alleen den tijtel vanBi/dom voeren , en fijnder geen die met \'er daetin oudtheyt Avelino gelijck fijn , door Ptole-meus Ahellinum genoemt, daer van de naem vande Ahellinates van Plinius komt; en Cedogna, oftCedonia, geheeten Lacedogna door Paulus Merula,die haer houdt voor \'t oude Aquilonia van TitusLivius, daer de Conful L. Papirius het Room-fche heyr bracht, en de Samniten getrouwheydtdede fweeren. Want aengaende de ftadt vanAviano, die eenige ftellen voortijdts genoemt ge-weeft te fijn JmM, dat is te feggen, \'t Autaervan lanus , is fonder eenigh teken van oudthey t. D\'andere voornaemfte fteden, doch geen Bif-dommen, fijn Airola, verfcheyden van Aierolavan \'t Prinfdom over defè zyde Apice, oft Apicio;Atripalda, door eenige Tripalfa geheeten, gelegenby het bofch van \'Tripalta j en de rivier van defelve naem, die in de Calore vloeyt en daer-enboven vereert met den tijtel van Hertoghdomvan de Caraccioli, en vermaert door het lic-haem van S. Hippolytus , uyt wiens graf vanmanna gemaeckt , een fèeckere vochtigheytvoortkomt, die, foo men fèyt, op den dagh voorS. Hippolytus, en op zyn feeft, en des daeghsdaer nae in manna verandert. Accadia, Arpaja,door d\'Oude Irpin genoemt, volgens Blondus,hoewel Leander Barpadiim ftelt by de FurcasCau-dinas, hedenfdaeghs genoemt Strem d\'Arpaja, ge-lijck oock ValleCaudinahy onfèn tijden Valle Gar-dana geheeten wort; en lugum Caudïnum, daer deSamniten de Romeynen onder \'t jock dedenpafteeren, wert Giogo di S. Maria genoemt: daer-enboven Altarilla, Andretta, Bontto oft Boneto, Bo-nalhergo, Bagnulo, Bifaccia oft Bifa^^a, Carbonara,CaffanO) CerDinara^ Cepaluniy Caflello Franco, Caflello K- ii : I ] i I j i^p AndereSteden. ! \'1 . i I: \' ! (F- TO VLTRA. tere, Chiufano, Caflello ddli Fr and, Carife, Cafa Labrore,Cafld della Baronia, Calitrö , Fontanarofa, Friccnto, Fo-*glianeje, Furino oft Forino, gelegen in \'t oudt Cam-pania Felix, en niet in de Hirpinen, Grotta Minar^da, Guardia, Lombarda Gefvaldo, Leoni, en La Pia. Men fiet daer noch Montefiijculo,cen plaets vanKoninglijck recht, Mercogliano, de felve nae mijngevoelen als Mercurialo van Leander, en Mercu-^riale van Antoninus, Mirahella, Monteforte, Montemi-leto, Mantefredano, Monteleone, Montefakione, Mon^tefalcone, Montefarchio,Montdla, Morra,Padula,Pater-no, Pontelandulfo, Prata, Petrapulcina, Rocca San f An-tonio, Sant Andrea, Serino oft Sereno , Solofra, Santolorio della Molinara, Torre di Montefufcoh , Torree ufo,Taurafi oftTaurafa , Tcrd\'a, Tegora,Vitular,o SantaMaria, Vitulano Santa Croce, Vallata, en

Zuncidi, doorLeander Giunculo genoemt. De lucht defes lants is gefbnt en fubtijl, maer Hoedanig^een weynigh kout, is vol rivieren, beecken, poe- 1 r ^ r 1 I • ^ locksen len en fonteynen ; men fiet daer hooge bergen, uatm.als den Apennin, dan hoewel \'t berghachtighis, \'theeft nochtans overvloet vanailedingen, iSrals granen, wijnen, olie, vlas , appelen, pèeren,kaftanien, noten, hafenoten , en verfcheydenandere vruchten groot en kleyn vee, en wilt. In vieren,den acker van Prata fijn gout en filver-mijnen,aen de welcke niet gearbeydt werdt,om het wey-nigh dat men\'er vindt. In defè provincie is een Koninglijcke rechtka-mer in de Itadt van Montefufcolo , met een Vi-ceroy, die jaerlijcks 600 ducaten gagie heeft,met eenige andere profijten en de Viceroy van\'t geheele Koningrijck geeft hem twee Rechtersofc Auditeurs , die yder 300 ducaten gagie heb-ben , met een Advocaet van den Koning, die zyFifcael noemen, een Trompetter, en vijftienHellebardiers , die yder jaerlijcks 36 ducatentot gagie hebben. 1 riiip I ;; ;ur ?r



? T A GA A N Namen* E Proviîicie door d\'I- taiianen Capitanata ge^noemt, nâ ièkeren Ca-piteyn gefonden vanConftantinopolen doorden Keyfèr Bafilius,be-grijpt het oude ApuliaDaunia, heden genoemtPugUa Piana, en lapygia,een deel van Pouillien,daer de bergh Garganus , oft S. Angelo in light,verfcheyden van \'t lapygia der Salentinen,en eenweynigh van\'t landt der Samniten,- \'t light in\'tnoorden , en in \'t ooften aen de Adriatifche zee jin \'t zuydweften aen \'t landt vanBarijin\'t zuydenaen Baiilicata ,• en in het weften aen Principato Vl-tra , en het landt van Molifo.Bergh Sint Op den bcrgli S. Angelo is de Aertsbiffchop-^Angeio. lijcke ftadt Monte S. Angelo, t\'famen ge voegt methet Aertsbifdom van Manfredonien. De fladtMonte Sanf Angelo, geftelt op den bergh by de ou-den Garganus geheeten , is gebouwt door \'t ver-fchijnen van den Aerts-engel S. Michiel, die deesplaets tot fijnen ftoel koos, begeerende dat Godtdaer byfonderlijck fbude ge-éert werden. Menftet daer de grotte oft het hol vol van devotie ,toegemaeckt en gefneden door den felven S. Mi-chiel , gelijck hy dat felfs openbaerde in het jaer492, ; \'t is een ingeholde plaets in de rots, waer in, men gaet door een fèer grpote marmeren poort;en vijf en-vijftigh marmeren trappen af-gaende,komt men in een veldt oft open plaetfè, daer menverfcheyden graven en kapellen fiet,daer van eenvan de fchoonfte is die van de Piderichi, Edellie-den van Napels, voortijts heeren van defè plaets:niet verre van daer gaet men door een feer fchoo-ne metalen poort in de heylige Grotte, daer menniet kan in komen dan nae dat de Son op gegaenis.DefèGrotte is geheel uyt een rotfe,die altijts fe-ker water, oft vochtigheyt diftilleert 3 daer fietm en het kleyn Altaer door S. Michiel fèlfs gecon-facreert, verçiert met eenen opper Altaer,op denwelcken men Mifte doet, en by den welcken hetonmogelijck is te naerderen, fbnder een feergroote devotie en eerbiedigheydt tot defè heyli-ge plaets te hebben. Men vint daer oock eenfonteyn van feeckere goddelijcke vochtigheydt,die d inwoonders van de ftadt bynae in alle harefieckten gebruycken. Aen de ftincke handt fïjnverfcheyden Altaren , kapellen en heymelijckeplaetfèn om Mifte te doen, en byfonderlijck tweeAltaren opgerecht door den felven Engel; \'tpla-veyfel van de Grotte is van wit en root marmer jonder de Grotte fiet men een dick bofchken, volvan fèer hooge boomen, hoe-wel dat \'er nergensgeen fijn ontrent defen bergh, boven op denwelcken de ftadt S. Angelo is, gebouwt met dekerck door Laurens Biflchop van Siponten, end\'inwoonders van de felve plaets,naer het vindenvan de Grotte: defè ftadt is noch verçiert metItalien. Talen. verfcheyde kercken, fijnde in het getal van veer-tigh, foo buyten

als binnen de muuren der felve ;fy is ontrent anderhalf mijl groot, met een ka-fteel , dat onwinbaer geacht wert. Men fiet daernoch een grooten tooren^ der Reufèn tooren ge-noemt , met d\'overblijffèlen van den tempel vanden godPilumnus , fijnde in het laeghfte dee!van de ftadt: dat volkomelijck de woonplaetsvan den Biftchop van Siponten wierd, na dat Si-ponten Van de Sclavoniers geruineert was, waerdoor de ftadt Monte S. Angelo oock Siponte ge^noemt wert, en haren Prelaet Aertzbiftchop vanSiponte,oft van MonsGargams,dat is,Van den BergS. Angelo. Eyndelijck heeft defè kerck met eenmerckelijcke devotie gevifiteert geweeft Van ver-fcheyden Keyfers en Koningen, en byfonderlijckvan denKeyfèrOttho,die daer van Romen bloot-voets quam met al fijn hof Aengaende de bergh Garganus, die den naemvan S. Angelo genomen heeft, van fijn voor-naemfte ftadt, \'t is een arm van den Apennin,van wiens voet men hem fèer hoogh fiet opgaen,fijnde twee mijlen breet, en twintigh langh, daerna fich noch meer en meer allenxkens verheffen^de, tot dat hy feer hoogh, groot en breedt wert,fijnde oock vruchtbaer ; daer nae gaet hy veer inde zee, en heeft wel 200 mijlen omgaens, hoe-wel Phnius maer 134 ftelt. Op defen bergh fiet men onder andere meirendat van Vat ano, \'t welck 30 mijlen omgaens heeft,en verfcheyden fteden daer in liggende. Aengaende Manfredonien, in het Latijn en Ita^ Manf\'^-liaens Manfredonia genoemt, is gebouwt in hetjaer ii2<5 door den Koning Manfredus, van deoverblijf/èlen van Siponte, op een rots. Sy heefteen fchoon Mole, ofte hooft, en een fèer fterckkaiT:eel by den oever; haren Aertzbiftchop is ge-noemt Aertzbiftchop van Siponte, en van denBergh Garganus, houdende alhier fijnen ftoel,als oock in den bergh S. Angelo , fijne kanonic-ken fijn genoemt Sipontinen. Defe ftadt is eenvan de fchoonfte en beft uyt geftreckte, lijndelangworpig vierkant, met rechte fchoone ftra-ten , en verfcheyden kercken en kloofters. DeTurcken kregen die in het jaer 1620, ftakenfeinbrant, voerden al de kloeken , tachtentigh ftuc-ken gefchut, acht hondert vaten poeyer, en veelmunitie van oorloge wegh. Belangende Siponten, voortijdts Sipontum ge^ Sipmo,noemt, men fiet haer ruïnen aen den voet desberghs S. Angelo, een mijl van Manfredonien.Daer van de voornaemfte kerck noch heel is. D\'andere fteden die maer Biidommen fijn, ^y^jiereheeten Afcolï, byge noemt Satriano, om \'t felve M»*t\'onderfcheyden met die van \'t lant van Ancona >gekent door d\'Oude, infonderheyt door f lorus,onder den naem van Afculum, en nu voertfe dentitel van Prinsdom van \'t huys van Leva. Boyino,Floren^iwla, oft Forenficola, en Ferenfuola, daer denKeyfer Frederick de tweede ftierf.

Larino, door Kkkk d\'Oude 1
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? î T A N A T A. A 200 d\'Oude Larinum genoemt ; Lucera, oft Islocera,door Strabo, en Plinius LuceriagchcQtm, maerNuceria door Ptolemeus en Suetonius , en doorDiodorus Lucia, maerde Sarafijnen noemdenhet Luceria, om dat de Keyfer Conftantinus\'t felve hebbende geruineert, den Keyfer Frede-rick de tweede het de Sarafijnen gaf tot een woo-ninge , op conditie datfe\'t fouden herbouwen ;daer nacKarel de tweede Koning van Napels ,verjagende de Sarafijnen, behalven die Chrifte-nen wilden werden , dede het noemen Cita diS. Maria, door oorfaeck van de kerck van S. Mariadella Vi&oria, die hy daer dede bouwen : dan eyn-delijck is haer oude naem Lucere wederom voord\'andere genomen. De kooplieden bynae vanheel Italien, Griecken-lant, Sclavonien, Sicilien ,cn verfcheyde andere plaetfen komen daer twee-mael \'s jaers koopmanfchappen. De ftadt vanLejina is alfoo genoemt, om dat haer eerfte in-woonders , foo men meynt, gekomen waren uythet eylandt Lejïna in Dalmatien ,• en defe ftadtgelegen vier mijlen van den oevetjCn byna woeft,geeft haren naem aen \'t by-gelegen ftaende wa-ter, genoemt Lago di Lejïna. De ftadt lightvier mijlen van \'t oude Salapia, verlaten om haerquade lucht. Viejïe oft Viefti, is vermaert doorhaer fterck kafteel, gebouwt by den over van dezee. Men fiet daer oock de ftadt Vulturata, oftVulturara, en Termoli, en V\'oja, hebbende de zeeaen twee zijden , vermaert door het Conciliumdat de Paus Urbanus de tweede daer hieldt tegende zeden der Geeftelijcken : \'t was voortijts ver-eert met den titel van Graeffchap door die van \'tHuys van Ivrée uyt Piemont, door een Napel-ichen Ridder CavanigHa genoemt, en eyndelijck door Ferrand van Lombardyen , edelman van defelve ftadt, dan is nü onder den Koning. Defe Provincie begreep noch boven de Bif-fchoplijcke fteden, en \'t geruineerde Siponte ,d\'oude ftadt Arpi, anders Argirippa geheeten, ge-bouwt door DiomedeSjdaer van men d\'overblijf-felen fes mijlen van Manfredonien noch fiet; G^-rion, anders Gerunion, en Gerenia,genoemt,daeiL vande naem alleen over-gebleven is, hoewel Ana-nias Cerignola voor defe ftadt neemt en Arpeneßevan Ptolemeus, die niet meer gefien wert. De lucht van dit landt is goedt en getempert, ^-^oedamg-dan \'t is \'er in de fomer fbo heet, dat de grootehitte fbo wel d\'inwoonders als de vreemdelingen Undtubefchadight/t heeft gebrek van water,daer doorkomt dat Horatius Pouillien gealtereert noemt.Hare landouwe, hoewel licht en vol fant, geeftkort groen , maer feer voedende. \'t Is overvloediger in granen , als eenigh anderlant van Italien; hoewel \'er verfcheyden weydenbewaert werden om het vee te voeden dat uytAbruzzo komt: dan \'t is op veele plaetfèn ont-

^bloot van boomen , en fbnder vruchten. ^ De by en geven daer menichte feer goeden ho-nig: dit lant voorfiet Napels, Sclavonien, Vene-tien, en Tofcanen met vleelchide wolle is \'er teer-der en fachtet dan die van Tarante, maer niet fbfijn. Men onrfangt hier veel geit op den Tol,beftaende in\'t verpachten van de weyden , datdoor het koninglijcke hof jaerlijcks gefchiedt,tot voedinge van \'t groot en kleyn vee. Daer is in Lucere een koninglijcke luftitie, met Eegeeringieen Viceroy,die ook het lant van Molifb regeert,twee Auditeurs, een Advocaet Fifcael,een Secre-taris,een Kamer-meefter,en een Veldt-kapiteyn. li\'! riä; ? »il1 i iï i !! m n i \'J ii \'i



? 200, h D\' EYLANDEN r TREMITANE. eertijdts genaemt DE DIOMEDISCHE. Egens over Capi-tanat:a,in de zee,ontrent fefthienItaliaenfche mij-len van den oever,leggen vier Ey-landen, eertijdtsde Dioraedifche,nae fekeren Dio-medes (die, fchuwende te huwelijc-ken, naer Italien reyfde by de Dau-niers, nabuur-volckeren deler Eylan-den,) gebynaemt. Dit fijn feer hoogerotfen j en in de grootfte van die leghthet kloofter van de Heylige Marie deTremiti geheeten ; waerom oock he-den ten dage defe Eylanden Tremi-taenfche genoemt worden , en dit Ey-landt Santo Nicola: \'t ander is bynaefoo groot als het eerfte , in \'t gemeenSan T>omino geheeten. Het derde isniet bewoont ; en ontrent de helftkleender als d\'andere. Het vierde ver-dient naeulijcks de naem van een Ey-landt 3 als fijnde een bloote rotfe , metgeene boomen beplant, noch met ee-nige huyfen verciert» Kkkk 1 PRIN« Italien.
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? 201 I P A T O C I T R A. Naem. ^t RinfcJom van defe iij- Leeraers in alle wetenfchappen, die haer Uni« de 5 door d\'Italianen verfiteytachtbaermaken. Syheefttweegeleer-genoemt Principato Ci^ de vrouwen voortgebracht, als Trotula, die eentra, om het te onder- boeck gemaeckt heeft van de fieckten der vrou-fcheyden van dat over wen, en hare genefinge, en een ander van \'t ma-d\'ander fijde,federt het ken der medicamenten; en Rebecca Guarna,dielandt in tween gedeelt van de felve dingen gefchreven heeft. Pompo-is , ontfing alleenlijck nius Lietus, van den welcken wy foo geleerdeden naem, van Pnw/- wercken hebben, was ook van defe plaets. D,aerpato, om dat een groot werden twee jaermarckten gehouden, d\'een vandeel daer van toebehoorde aen den Prins van acht dagen, den derden May ; d\'ander van tien,Salerne, begrijpt hedens-daeghs niet alleen het den 2 j December, metgroote by-eenkomfl derlant van de oude Picentinen , gehouden bynae koopheden bynae van alle plaetfen van Italien,door alle Autheurs, felfs de jongfle, voor \'tgene Sicilien, Sclavonien, Griecken, ja felfs van Afien,Principato genoemtis, en voor een afgefchey- en Afriken. De Sanfeverinen, en de Colonnenden deel van het oude Campanien 5 maer oock hebben fich daer Princen van genoemt : dan iseen kleyn ftuck van \'t gene men eygentlijck nu een Koninglijcke fladt,hebbende drie Recht-Campanien noemde , daer in de fladt Sarne is^ floelen van Edelen, op de manier als Napels,eneengrootdeel van Lucanien , die in haer ge- \'t Ander Aertsbifdom is vermaert om Amdft. heel genomen wert voor Bafiiicata. datfè is de geboort-plaets van Flavius di Gioia, Defè Provintie heeft voor palen aen \'t noor- die \'t gebruyck van den magneet-fleen en van dedenen\'t Prinfdom van over d\'an- Compaffen ontdeckt heeft ontrent het jaerder fijde,daer \'t oock in \'t noordooften aen paeltj 1300 : als oock om datfe voortgebracht heeftin\'t ooften en noordooflen Bafiiicata,- in\'t zuy- de eerfte Autheurs van de religie der Riddersden de Tyrrhenifche zee , met een deel van \'t van S. lan van lerufalem. Sy heeft oock in haerfèlve Bafiiicata; en in \'t weften en noordtweften Domkerck het lichaem van den Apoftel S. An-dat fy Lebeccio, en Garbino noemen van de fel- dries,dat de Cardinael Peter van Capua daer de-ve zee, en een fteert van Terra di Layoroy die langs de brengen in \'t jaer 120S. Sy is befeten geweeftde zee begrijpt Sorrento, Maffa, en Vico. door de Sanfèverinen met den titel van Hertog- \'t Begrijpt fevenrien Biffchoplijcke (leden, dom, en daer na door de Piccolomini van deadaer onder twee Aertsbisdommen fijn ; en 242 Paus Pius de tweede, dan is nu Koninglijck.fteden oft groote dorpen met haer kafteelen,

Wat aengaet de Bifdommen, de (ladt Jcernofonder d\'andere dorpen, begrijpende daerenbo- heeft niet aenmerckelijcks, dan dat haren naemven in \'t eylant Capri d\'achtiende Biftchoplijcke geftelt is onder de Bifdo mmem, Campagna^ alfoo Campagm. ftadt. genoemt om datfe by de palen van Campanien Aertshif- De Aertsbifdommen fijn Salerne, en Amalfi; en leght, is bevochtight van de rivierkens Atro , en dommenen Bifdommcn Accmo, Campagna,Capaccio, Caggiano, 7 empfa, die \'er door paffeeren, gevende groote mfl^^\' Caßello a Mare della Bruca, Caftello a Mare di Stabia, menichte goede truyten : is vermaert door de Cara, Lettere, Mmuri,Marfico NoDo,Nocera de Pagani, veelheyt van \'t wilt gedierte dat \'er in haren ac- Policaftrot Ralpello, Sarno, en Scala. ker is ,en door hare wijnen,en alle andere noodi- Saierne. Dc hooftftadt is Salerne, door d\'oude Salernum ge dingen ,? dan boven al om de groote menich- genoemt, en door d\'Itahanen Sakrno, ontfan- te van hare feer goede oHe. \'t Heeft den titel gende defen naem van twee rivierkens, daer van van Marquifaetfchap, voortijts toebehoorende d\'een tegen haer muuren aen de weft\'zijde de Hertogen van Gravine, en nu aen het Huys vloeyt, Sale genoemt, alhoewel\'t door die van van de Grimaldi. Talen. Tketfen. \'t lant Bufanola geheeten wert, en d\'ander Erno Capacciahj genoemt Noy>a, heeft den ri tel vangenoemt, oft, volgens eenige, Hirno, vloeyt aen Hertoghdom , ftjnde niet veer van de zee, en de\'toofteynde. Zyis vergroot geweeft door den plaets daer d\'oude ftadt Peftev/SLS. Caggiano heeft Ca^i^no.Keyfèr Charlemagne: de Noormanfe Koningen niet fonderlings als den ritel van Bifdom. Caflelhhebben dickmaels hun wooninge hier gehou- a Mare della Bruca is, ns. veler feggen, op de plaetsden, en hun voorfaten noemden fich Princen van de oude ftadt TA. Caftello a Mare di Stabia he^daer van,en de eerftgebore fonen van de Konin- hout den naem van de oude ftadt Stables, getui-gen van Napels waren Princen van Salerne , ge- neert door Sylla. LaCaya,oft hol, alfoo genoemtlijck die van Vranckrijck Dolfins fijn , als onder om de hooge bergen daer \'t m.ede omringt is,andere Karei de tweede, fone van den eerften. is nu een van de voornaemfte van het Koning-Sy is oock van over langen tijt vermaert door rijck, alfoo het onder haer fbo veel dorpen heeftde ftudie van de Medicijne, endoor degeleerde als\'erdagen in het jaerftjn , fijndein vier quar-Italien, LUI tieren. La Cava* i I-
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? IQZ tieren , diefe provintien noemen , gefcheyden,die hun namen hebben van de vier voornaem-fte dorpen van dit landt, die \'er waren doen men\'t kloofter en de ftadt Cava begon te bouwen;hun namen ftjn Mitigliano, Pafciano, S. Adjuto-re, gewoonlijck S. Aitoro , cn la Cava, als doenFeneftra genoemt. Syis oock vermaert om haerfchoone voorftadt Scacciaventi. De ftadt Lettere, niet ver van de zee gelegen, isdoor eenige Itahaenfche autheurs nae het La-tijn Letterano genoemt. Mimiri, door Leanderen eenige andere Minore genoemit, dat is te feg-gen, mindere oft kleyne, is door defèn naem on-derfcheyden van de bygelegen ftadt Majuri, oftMaggiore, dat geen Bifdom is ; de ftadt Marfico No-yo, heeft als d\'andere niet aenfienlijcks. Aen-gaende Nocera de i Pagani, door d\'oude AutheursNuceria.en Luceriagenoemt, gelegen negen mij-len van de zee, en vier van de riviere Sarne , wasbefeten met den titel van Graeffchap door deZurii, Graven van Montorio , dan is nu een Her-toghdom, toebehoorende de Carrafes. Aengaende Policaßro, hebbende den titel vanHertoghdom fbo wel als van Bifdom, is gelegenin het midden van de Golfe die oock nae haergenoemt is; eenige meynen datfe gebouwt is opd\'o ver blij ffelen van de fladt Pefte. Rayello, doorLeander en eenige andere Riyello genoemt, hoe-welfè niet fèer oudt is, heeft fchoone huyfèn , enkoftelijcke Paleyfen,haer beroemende moeder tefijn van verfcheyden edele geftachten, felfs vaneenige die in de rechtftoelen van Napels fttten. is alfoo genoemt van de riviere Sarne,die haren oorfprong beneden defe plaetfe heeft,en light op de frontieren van Terra di Lavoro.Scala,die door den Keyfèr Conftantius geruïneert isin \'t jaer 1138, om dat haer inwoonders het metRogier Norman, Koning van Napels, hielden,is daernae door d\'inwoondersendeNoormans.weder opgebouwt. \' De locht van dit landt is gefont, en wel ge-tempert j dan fbnderling die van Tramonti isfbo goet dat \'er weynigh volck fteck wert, en felfsgaen \'er ettelijcke die quijnen, uyt verfcheydenplaetfen van dit Koningrijck, om gefont te wer-den. Door alle dit landt fijn veel oorfprongen vanfèer goet water: by de ftadt Olivet vind men eenrivierken genoemt Piceglia, dat fijnen naemverheft daer\'t in de Sele vloeyt, veranderende Lettere.Minmi. Miwfico. N^cera. I i Toücaßro. Ravello. Sarno. Sc da. Jio(damg\'heydt desincks. Water. in een jaer het hout, dat men daer in werpt, infteen. Onder den hangenden bergh, op de welc-ke de voorfchreven ftadt gelegen is , hoort menvan tijdt tot tijdt een groot geraes, fbo dat mengelooft dat\'er een waterbeeck uyt folfer voort-komt , om dat\'er fomtijdts een weynigh gefol-fert water

boven uyt komt; en foo eenigen vo-gel daer overvlieght , die valt en befwijmtdatmen hem met de handt vangen kan. Daer fijnin het landt verfcheyden plaetfèn vol folfer , enheet water, bequaem om velerhande fieckten tegenefen. Dit landt is uytnemende vruchtbaer, en aen- Acken,genaem, \'tfydat men dekufte van Amalfi, enhet landt van Salerne aenfiet, oft dat men hetgroot dal van Diano, overvloedigh in granen envruchten aenmerckt 3 oft het wijde pleyn vanEvoli, dat oock foo is. Niet verre van Amalfi fiet men aen alle fijdenhagen van mirte, laurier, palm, roosmarijn,roofèn , en andere bloemen van verfcheydenfoorten in alle tijden; en rondom Evolide^e-lijcks : het landt van Salerne en Evoli geeft veelkoren, rijs, en wijnen; en het dal van Dianogeeft oock granen, en overvloedige vruchten:in het meefte deel van defe Provintie groeyt veeiterwe, fpelte, rijs, boonen, erten, wijn, en olie,en de plaetfen die daer in min overvloedigh fijn,geven,boven verfcheyden andere vruchten,veelfaffraen , en moerbefieboomen, waer door fyveel fijde bekomen. Daer fijn menichte olijf, oranje, citroen , li-moen, engranaet-appelboomen, die uytnemen-de goede vruchten geven; daer fijn oock veelappelen, onder de welcke de Appies van Salernegrootelijcks geacht fijn, die de gefbntheydt nietbefchadigen, mede veel peeren, vijgen , Proco-pie perfen, groot als de gefuyckerde meloenen,en verfcheyden apdere fborten van fruyt. Daer is veel folfer by Olivet; en een filver-mijne by Olibano. Die in de minft vruchtbare landen woonen,bekomen van hare byen groote menighte ho-nigh en was. Dit landt voedt oock door fijnevette weyden groote kudden geyten , fchapen,buffels, often en koeyen, oock groote menichtewilt in de bofiTchen. De zee geeft\'er veel vifch,en de rivieren veel truyten,en verfcheyden ande-re Heftèlijcke vififchen. PRINCIPATO C I T R A. graneM, mVïuchim. Mijnen.Dieren. I: 1



? , - ? 203 L E N B A S I t I C A T E Provincie, genoemtby de Italianen Terra diBarij vervattende hetmeefte deel van \'t land,\'t welck by de Oudewierdt genoemt Apulie,oft Fouille Pucetie,ne&nsdat van Pedicules, paeltin\'tnoorden en\'t noort-ooften aen Capitanata;dan\'noch in\'tnoorden en noort-weften aen deMiddellantfche zee ; in \'t weften aen Bafiiicata ;in \'t zuyden aen \'t lèlfde Bafiiicata, en \'t lant vanOtrante; en in\'t ooften aen de Middellantfchezee. Het heeft twee Aertzbifdommen, te weten,Bari en Trani. De ftadt Bari, waer van \'t geheelelandt de naem heeft, en in de welcke de Napoli-taenfche Koningen plegen gekroont te werden,wiert by d\'Oude genoemt Barium en Barion; dochdaer te voren ïapyx, en is hedensdaegs de hooft-ftadt defèr provincie, \'tis een koninglijcke ftadt,groot en wel gepeupleert, die fich roemt te heb-ben \'t lichaem van S.Nicolaes, Biffchop vanMy-re, in de kerck van de felfde naem. Trani j hy de Oude genoemt Trinium, volgensPlinius; Trajanopolis, volgens Pandolfe Collenuce,-enTranum, volgens\'t opfchrift van de poorten;heeft fchoone liuyfen , neffens een kafteel ge-bouwt door Keyfer Frederick de IÎ, die mede de-de maecken haer fchoone zee-haven, zijqde he-densdaeghs bynae toegeftopt van\'tfant,- vangelijcken is de ftadt mede byna een halve woe-ftijne. De Aertzbiftchop wort genoemt Aertz-biffchop van Trani, en Salpe. Defe koninglijckeftadt heeft vier zetels, zijnde gedeylt, gelijck totNapels, onder eenige edele familien.Bijlchopiijc De Biftchoplijcke fteden zijn Andri oft Andria,voerende mede de tijtel van Hertoghdom , van\'t Huys der Carrafes. Bifeglia, genoemt by de La-tijnen Vigilie y gelegen aen den oever des zees, opeen fèer hooge rotzBotonto, een koninglijckeftadt, eertijts onderdanigh aen de Aquaviva,voe-rende den tijtel van Marckgraeffchap, en ver-maert wegen de welfpreeckende Biftchop Cor-nelio Muftb. Bitetto-yConyerfano, een ftadt van denHertogh van Atri, voerende de tijtel van Graef-fchap; Gralpiana, Hertoghdom van de Orftnen ;Gioyena^o, gefticht van de overblijffèlen, ofteruinen van de oude ftadt Egnatia, zijnde hedens-daeghs onderdanigh aen den Prins van Molfette,van \'t Huys van Gonzague. Monopoli, een koning-Hjcke ftadt, gelegen langs den oever des zees,hebbende een fèer treftèlijcke kapelle in haerhooft-kercke, verciert met koftelijcke beeldenvan marmorfteen ; en een feer fterck kafteel.ïtalien. \' Naem, Tak». Tlaetßn.Bari. Trrni. Molfetta, genoemt by Leander en eenige andere,Morfitta, Marfetta, en Malfetta, Prinfdom vande Gonzagues, gelproten uyt Don Ferrant deGonzague, Capiteyn van Karei de V. Monoryino^oft Mineryino Polignano, liggende langs den oeverdes zees op een fteenrots; en Ruyo,

gehoudenvoor de oude ftadt van Rubi by Antoninus. Men kan mede voegen by defè fteden de ftadtvan Barlette,ver mits de Aertzbiftchop van de ftadtvan Nazareth in Galilea fijn ftoel heeft in eenvan haer kercken; en dat verfcheyde Koningenhaer de naem hebben gegeven van een ftadt, al-hoewel menfè ftelt in\'t getal van de vier voor-naemfte plaetfèn van Itahen,voerende geen tijtelvan ftadt, maer fimpelijck van Ville oft Cafleilo,dat is te feggen op fijn Italiaens, kafteel. In\'tmidden van de plaets ofte marckt, fiet men eenmetale beelt, zijnde een gewapende Koning, ^ontrent tien voeten hoogh, welck men fèyt tewefen de Keyfer Hercules. Sy heeft een fterckkafteel, een goede haven, en is vol edellieden,levende feer heerlijck. Men moet noch hier toe doen Canofa, gemeen-lijck gehouden voor de oude ftadt van Canufmm;aengefien dat dit BifHom al voor lang vereenightis geweeft met het Aertzbifdom van Bari; in voe-gen , dat die fijn ftoel daer heeft, fich noemtAertzbiffchop van Bari en Canofa.\'t Is een Graef-fchap, toebehoorende aen \'t Huys van Doria; endefe ftadt is maer vijf-en-twintigh ftadien, oftdrie mijlen gelegen van de oude ftadt Cannes., ver-maert door de nederlage der Romeynen, waervan de overblijffelen noch te fien zijn by de ri-vier Ofanto. De locht defes landts is foet, en getempert; Uoedamg-doch haer wateren zijn grof en zout. Het brengtvoort tarwe, garfte, erten, boonen en diergelijc-ke, alles in groote overvloet; men fèyt gemeen-lijck , dat Gravine is de koorn-folder van Pouille. ^^^^Het geeft menichte van anijs, comijn,conander, l-fpUraen.fafrraen,en cottoen,oranjen,limoenen,en anderevruchten; dat meer is, daer zijn groote boftchenmet amandelen enolijf-boomen, die men daerhooger fiet als in eenige andere plaetfen. Daer is een menichte van gevogeIte,allerhan- d-v-;«.de beeften en venaifben, de zee die \'er dicht byleydt, geeft fèer goede vifch. De oyevaers zietmen hier tegens de ferpenten oorlogen, diefè bymenichte dooden; en in tegendeel heeft mennimmermeer gefien, dat een ferpent een oyevaerfbude gedoot hebben. Daergroeyen menichtevan tarantoles, als van gelijcken in\'t landt vanOtrante. De Vice-koning defer Provincie onthout fich Gonvcmi\' in de ftadt van Trani,als van gelijcken de koning-lijke Audientie, met drie Auditeurs, de Advocaet M m ra m en iï i 11 (\' j \'&quot;Pi V \' ; ! ?.. .: : r ! ?c \' \'\'i[. ? !il\'- ? :V 1? f- .. i: : - Him ,ï il k ili\' &quot; i!
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? i I 204 B A R I E N B en Procï3renr van de armen, neffens de Capiteynvan de Campagne. Binnen Bariette is de ftoelofte rechtbanck, genoemt delPortulano, en RegioSecreto, oft koninglijck fècreet,\'t welcke is als eenAdmiraliteyt, nemende kenniffe van alle zee-faecken. Bas ILI- De Provincie hedensdaeghs genoemt Bafiiica-ta , vervat niet het geheele out Lmania, gelijckbyna alle Schrijvers defès tijdts beveftigen, ver-pandende alfbo \'t verftant des Lefèrs met eenvalfche hchtgeloovigheydt ; want gelijck ick ai-reets hebbe betoont, wort \'er een goet gedeeltevan Lucania befloten in \'t Prinfdom gelegen aendefè zij de,gelijk de namen der plaetfèn alleenighdat genoegh te kennen geven ,• in voegen dat Ba-fiiicata vervat het andere gedeelte,en ftch ftrecktm Magna Gr ma, omhelfende te gelijck een ge-deelte van Apulia Peucetia, ja fèlfs van \'t lant vanLocrois. Het paelt in \'t noorden en noort-weften aengene zijde van \'t geberghte, aen Capitanata, hetlant van Bari, en \'t landt van Otrante,- in \'t ooftenaen de Golf van Tarente ; in \'t zuyden aen Cala-bria, gelegen aen dees zijde; en in \'t noort-ooftenaen \'t Prinfdom gelegen aen gene zijde. Het vervat voortijts genoemt Acheron- tia \\ en door bederving van tael Agerentia, was eer-tijdts vereert met den tijtel van Aertzbifdom,\'t welck fich tegenwoordigh vereenight vint metdat van Matera, van \'t lant van Otrante en deBifdommen oft fteden zijn LaDello , oft Layielio,eertijdts behoorende aen den grooten CapiteynTartaglie, die ge-employeert wierde door Fran-çois Sfbrze, Hertogh van Milanen, en behoortnu aen \'t Huys delTufo d\'Averfe. Marfico iPetere^Melfg,oft Melfi, gefticht door de felfde Romeynen, diegebouwt hebben de ftadt van Amalfi, en voertde tijtel van Prinfdom ,• Monte Pelofo, toebehoo-rende aen den Hertogh van Trajetto,gelegen opde Bradano ; Muro, Potem^a, genoemt by Ptole-meus en Antoninus Potentia,meQs inwoonders byPlinius worden genoemt Potentes,- Rapolla-, Trica-fica, oft Tricaricoy een ftadt des Prins Bifignan, ver-eert met het hchaem van S. Potitus, martelaer ;en, volgens haer feggen, mede met \'et hchaemvan den Abt S.Antonius. Turfi, genoemt by fbm-mige Torfe ; en Vemfa, by outs genoemt Venufia,en Venufium, de geboort-plaetfe van de Poeet Ho-ratius , voerende tegenwoordigh de tijtel vanPrinfdom. De andere voornaemfte plaetfen zijnde geen c ATANamen» Talm, Tlaetfen. A S I L I C A T A. fteden, zijn Ahriola, Accettura, Anfe, Alhano, AH ano,Armenta, Atella, onderfcheyden met dat van \'t ge-luckige Campagne by Napels, aengefien dit inApulie Peucetie is j Baglio, Bolla, Bctnauda, medegenoemt Camahra, en by fbmmige Bernarda, enBernalda, gelegen ontrent een boogh-fchootvan de rivier

Bafiento ; Caftro noDo, Colombaro, Cor-lettOy Craco, Cancellara, Claramonte,Carhuni, Caftello Sa-racinoy Corigliano, Cahiello, genoemt by fommigeCollivali; Caftellucdo, Epifcopaja, Ferrandina, geftichtneffens het kafteel door Ferrandin, Hertogh vanCalabre, foon van Alphonfus de H, Koning vanNapels; FrancaiPilla, alwaer men fiet een feer tref-felijck kloofter van de Katuyfers monicken ,• Fo-ren^a, Genzßno, Grajfano, Grcttula, genoemt by Le-ander Crotolo,toebehoorende aen den Hertoghvan Trajetto; Guar dia, Lagonigro. Lauria oft Luria,Lafiano,Lotronico,Lauren^ana,Maratea het laeghfte,en veel grooter als heth.ooghäe,MeffameIlolj^lonteAlbano, Monte Scagiofo, oft Scagliofo, van den PrinsBifignan, liggende in \'t midden van de rivier Bra-dano ; Miglionicoj Moliterno, Majchito, Oppido, PetraPertoja, Pifticcio oft Peftice; Pomarico, liggendetwee mijlen van de rivier Bafiento; Picierno, PefcoPagano, Riyiello, Rocca Imperiale; Rwvo oft Rubo, ge-noemt by Horatius en Antoninus Rubi Rotonda,Salandra, Spennasiola oft Spinacciola, gelegen in eenlandt vol koorn, niet verre van Venetien; Sinifi,Stigliano, hooft-fiadt van een Prinfdom; S.Arcan-geh, S.Chirico, S.Martino, S.Fele, S.Mauro, Tito, Tohe,Trechina, een ftadt toebehoorende aen den PrinsBifignan, Tramutula, Viggiam, en Vignola, Defe Provincie is meeftendeel rouw en onef- Qualitejt ,fen; doch geeft menichte van koren,fèer goeden \'wijn, en heeft fulcke groote wijngaerts, dat een S/«Irruyck dickwils een geheel vat wijn is voortbren-gende. Het is rijck van oly, anijs, coriander, faf-fraen,en cottoen, voornamentiijck tot Turfi : deboomen bloeyen tweemael \'sjaers, als van ge-lijcken de roofèboomen. Daer zijn allenthalvenmenichte van oranje-appelen, citroenen en li-moenen. Daer zijn menichte honigh-byen , die eengroote quantiteyt honigh en was veroorfaken,aIsvan gelijcken veel venaifoen,oft wilt-gediert, of-fen en verckens; foo komt dat men allenthalvend\'overvloet van faucyfen vint, die de Oude Luca-m\'fues plegen te noemen, met de naem van \'t lantLucania; oock is de zee aldaer vol goede fchulp»-vifch, ja felfs oefters, die goede en fijne peerlenvoortbrengen. I 1: i ! \'



? Het Landt van O T R A N T O. tol E Provincie genoemtby de Italianen TerradVfranto,wegen de ftadtvan Otranto, diefe om-helft , vervat een ge-deelte van Groot Grieken-landt, lapygia, Mejjapia,Jpulia of Poüille Peucetiayen \'t geheele Salentina ofSalentinfche landt.Sy wordt bepaelt in \'t noorden met het landtvan Bari,en de Middellantfche zee,aen de welckefy oock in \'t noord-ooften paelt; in \'c ooften metde zee lonia in \'t zuyden met de felfde zee, nef-fens een weynigh van Bafthcata j en in \'t weftenmet het fèlfde Bafiiicata. Sy vervat de Aertzbifdommen van Otrante,Brindes, Tarante, en Matera. De ftadt Otranto,by de Ouden Bydnmtum en Eydrm genoemt, isvier mijlen van Cap de Leuca gelegen, heeft eenfchoone haven, en is mede verfterckt met eenkafteel, door Alfonfus de II gefticht, liggende opeen rots, die de zee aldaer is commanderende.\' Sy wiert in\'t jaer 1481 ingenomen en geplondertdoor de Turcken , die, na datlè alle de mannendoodt-geftagen hadden, de vrouwen en kinderenmet haer namen; en naderhant hernomen zijn-de door Alfonfus, wiertfe van hem op een nieuwbevolckt; in voegen datlè tegenwoprdigh wel fèshondert huys-geftnnen groot is. Defè ï\'rovincieis maer vijftigh mijlen, oft daer ontrent, vanGrieckenlandt gelegen, foo dat Pyrrhus vanmeeningewas, ïtalien aldaer te voegen ofte tebinden, met een fcheeps-brugge, aen Griecken-landt. Brindes, in \'t Italiaens Brindefi en Brindili,by de Oude Bnmdufium genoemt,geboort-plaetrevan Pacuvius, tragedifch Poëet, heeft een van deallerfchóonfte, grootfte, en fterckfte zee-havensvan geheel Europa en is met drie kafteelen ge-fortinceert, waer van het een genoemt wert hetgroot kafteel,het ander,het kafteel van\'t eyland,cn \'tderde, het Fort Brindes: van gelijcken tweeftercke toorens, Cavalloccio, en Pena genoemt;d\'een aen de rechter, en d\'ander aen de flinckerzijde van de haven. *Téïïmo. Taranto, genoemt hy A^^hnm T:aranton, byStrabo en Ptolemeus Tarm^en Tarêntum by \'t mee-fte deel der Auteuren, was een ftadt van GrootGrieckenlandt, en fèer vermaert: is tegenwoor-digh noch groot; invoegen datlè in\'t jaer i<) 14vervattede wel 3110 vuur-fteden. Syis in eenhoeck des Golfs gelegen , aen de welcke fy denaem geeft; haer haven,zijnde eertijts fèer grooten fchoon, fiet men tegenwoordigh met grootefteenen geftopt, lbo datfe maer voor kleynefcheepkens en barquen bequaem is. Wegendevifch die is\'er menichvuldighlijck. Voorders is fygefortiliceert met een fterk kafteel, omringt metIta/ien, Naim, Takn, Tlaetfen.Otrante. Irindes, een Jirm des zees, en beroemt fich de geboort-plaetfe van den grooten Philolboph Architas>toegenaemt Tarantinus,te zijn. Defè ftadt wierdten tijden der Koningen van

Napels altijdt dooreen van haer kinderen befèten, met den tijtel vanPrinfdom; naderhandt door de Balzes en Orfins,en nu ter tijdt is fy Konings. Aengaende de ftadt Matera, wiens inwoonders Matera,by Phnius Materani genoemt worden, en gefteltWort in\'t tweede Landtfchap, was eertijts Jckro»-tia genoemt, volgens Pandolfus Collenucius, istegenwoordigh noch groot, als hebbende welduyfent huys-gefinnen. En is hedensdaeghs ko-nings, na datfe \'t gebiedt van de Sanfèverinen, ende Hertogen van Gravine, is onderworpen ge-weeft. De fteden hebbende maer alleenigh Bififchop- mfckp^pen, zijn Aleffano, \\ welck niet gedenckwaerdighsin fich heeft; Caflellanetay een groote ftadt,achtienmijlen van Matera, en Tarante gelegen : Caftro,een fèer wel-gelegen plaets tot de verkoopingevan de oly, doch kleyn: GallipoU, by outs Anxa enGallipolis^ genoemt, dat is te feggen, volgens Pli--niils,e€n ftadt det Gauloifen, is twee-en-veertighmijlen van Tarante gelegen, en is een koning^lijcke ftadt, vermaert Wegen haer fterckte , envruchtbaerheyt haers landts, foo in oly, wijn, alsfaffraen. Lecce, by outs Aletum genoemt, de grootfteftadt van dit geheele landt, als hebbende wel fesduyfènt vuur-fteden, en is de woonplaets van deViceroy. Motula ofte Motola, twaelf mijlen vanTarante gelegen. Nerdo, een feer oude ftadt, byPlinius JSlerittm genoemt, als van gelijcken haerborgers Neritins,die haer ftelt onder \'t landt vande Salentins, om \'ér van de Neritins, volckerenvan de Herpins, te onderfcheyden. Oftuni, medeeen groote koninglijcke ftadt,eertijdts onderda-nigh aen de Sanfeverins, daer nae aen de Gual-tieri. Oira, by Strabo Vria genoemt, zijnde vier^en-twintigh mijlen van Tarante gelegen, in \'t op-perfte van een heuvel, heeft een fterck kafteel,van de Marquis del Balzo : en Vgento, zijnde, voUgens \'t feggen van Ptolemeus, Vxentum, ontrenttwintigh mijlen van GallipoU gelegen. De andere plaetfen zijnde geen fteden, maer ^^^van de voornaemfte dorpen,zijn Ceglie,gehouden pUttjtn.\\ooïtCelia Van Ptolemeus Cafalnoro,een fchooneplaets, vijf-en-twintigh mijlen van Nardo gele-gen,na de fijde van Tarante,by outs geacht doorplinius voor \'t oude Manduria der Salentiners, oftvoorMandurion vanlapygia,by Stephanusi\'t welkis Mandonion van de Meffapien^, volgens Plu-tarchus : Campie , Cupertino, Carpignano, CurigJiano;pranca Villa, toebehoorende aen de Marquis vanBalzoa, vijf mijlen van Oria gelegen ; GaUtola,Ginofa, Gmttaglie , Guagnano, Latiano, Leende, Leye--ranoj Martano^ Uartina, een groote plaets, en Her- N n n n todi- i i.
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? zo6 N A O. R O toghdom van de CaiTaeciols; Maniggio, Majjafra,een kleyn plaetsken , doch vaft en fterck, negenmijlen van Tarante gelegen,en t onrecht by fom-mige voor het oude Meffapie genomen, in wek-kers plaets Leander hedensdaeghs de fchooneftadt van Mifagne ftelt: Melpignano, Parabita, SaliccySolito, \'t welck by Plinius voor Soletum gehoudenwort j S^uinfano, S,Vito,Trecaje,Ter^a, zijnde twaelfmijlen van Matera gelegen: den tooren van S.Su-fanne, een volck-rijcke plaets, en VegÜe. De locht defes lants is doorgaens feer gefont,niet tegen-ftaende, dat \'er veel met de lafery be-ftnet zijn, welck quaet voornamentlijck veroor-faeckt wert door de menichvuldigheyt van verc-kens-vleefch,en drooge vijgen,de welcke het ge-meyne volk veel tot fpijs en voetfel gebruycken.Het dondert \'er fbo wel \'s winters als fomers, fbodat den hagel dickwils veel quaets veroorfaeckt:daer is weynigh water, niet tegen-ftaende vintLanden, mcn\'er fchoone wey-landen;d\'aerde,hoewel feerrouw en fteenachtigh, is mede feer goet. Het isvruchtbaer, en geeft goede tarwe, garft, haver,pSL wijn, olyven, oranje-appelen, citroenen, Hmoe-nen , excellente meloenen, appelen, peeren, enmenighte van faffraen. Aengaende de olyen,zijnniet alleenigh fuflifant tot vervullinge van\'t ge-heel Koningrijck, maer daerenboven noch voor\'t meefte deel van ItaHen.Dkm. Het voedt menichte van offen, ezels, muylen,^ Locht, Water. Granen,vruchtenen die aldaer grootelijcks geacht worden, hafen, ko-nijnen,en verfchey de andere fborten van beeften,van gelijcken allerhande flagh van gevogelt. Doch het heeft defè ongelegenthey t, dat hetmede eenige fenijnige gedierten voort-brengt,als onder andere de Tarantola,wekks fenijn nietverdreven kan worden, \'t en zy met gefangen en\'t fpel van wel-luydende inftrumenten. Het voednoch een andere fbort van fenijnigh gedierte, teweten,een flach van fevpentenfihetfydres genoemt,daer van ick in mij n difcours generael gefprokenhebbe : oock is \'er geen landt dat fbo veel fcha-de lijdt als dit,en dat van de fprinck-hanen, diefèCal>allete noemen, die fbmtijts in een nacht al hetkoorn, het welck nu rijp geworden is, vernielendoch defè fprinck-hanen worden wederom doorde fchickinge Godts vervolght en te niet gedaen,door een flagh van gevogelte, dewelcke fy Gayiesnoemen. In de Golf van Tarante vangt men eengroote menighte van allerhande vifch, infonder-heyt zee-braeftems. De koninglijcke Audiëntie defer Provincie Gcuvem^wordt in de ftadt van Lecce gehouden, neffenshaer Viceroy, drie Auditeurs, een Advocaet enProcureur Fifcael j de Kamer-meefter, een Ad-vocaet en

Procureur der armen, een Trompet-ter, twaelf Hellebardiers, en de Capiteyn van deCampagne.



? C A L A B R I A R A. MI\', -; i ; !\' i •1 c I T Alahrè gelegen \'aèn decÈ^jde, genoemt by dievan \'t lande Calabria ofteCalayria Citra, paelt in \'tnoorden aen Bafilicata,in \'t weften aen de Tyr-rheenfche zeCjin\'t zuy-den aen Calabria Vltra,dat is , Calabre gele-gen , en inhet ooften aen de lonifche zee. Sy vervat de Biftchoppelijcke fteden van Co-fenze en Roftano,waer van de eerfte,genoemt byde oude Griecken en Latijnen Confentia, en by deItalianen Cofen^a j zijnde eertijdts de hooft-ftadtvan de Brutieners, is gelegen tuftchen fèven heu-velkens, de welcke haer omringen, behalven in\'moorden, alwaerfe heeft een groot pleyn oftvlackte, dat fich wel twmtigh mijlen in de leng-te uytftreckt, èn wordt genoemt Val de Grati,wegen de rivier Gratti welcke haer oorfprongheeft fès mijlen zuytwaerts van defe ftadt : loo-pende alfoo noordwaerts door \'t midden der f^l-ve, vermengt fich met die van Bufente, de welc-ke vloeyende in \'t weften langs haer muuren, ver-voeght fich in de manier van een triangel aen l>aldeGratiy al waer men fèydt dat\'et lichaem vanAlaric, Koning van de Vifigotten, begraven is,in\'t jaer onfès Salighmakers 412. Defè ftadt isnimmermeer iemandt anders onderworpen ge-weeft, als de Napolitaenfche Koningen, de welc-ke gaven aen haer outfte zoon , gelchickt tot denavolging van \'t Rijck, de tijtel van Hertogh vanCalabre, waer van fy de hooft-ftadt was 3 en na-derhandt , fbo wanneer Louys de X11, Koningvan Vranckrijck , en Ferdinand, Koning vanSpanjen,het Koningrijck Napels deelden; Cala-bre en Poüille zijnde gebleven door deehnge aenden Koning van Spanjen, maeckte hy defe ftadtd\'opperfte van alle de andere. Mede foo heeftfed\'eerfte ftem nae Napels, te weten in de werelt-lijcke waerdigheyt,en haer Aertzbiftchop,zij ndeeen van de alleroutfte, geeft fich den tijtel vanMiferatione diyina,gd\\)ck die van Napels. Sy heefteen feer fterck kafteel, doch fonder befettinge,om datfe gelegen is in \'t midden van \'t landt, enomringt met vijf-en-tachtentigh fchoone dor-pen, wel bevolckt, gelijckende eer fteden als dor-pen,waer van d\'inwoonders haer koopmanfchap-pen en waren alle Saterdagen op de marckt vanCofènze te koop brengen, een van de voornaem-fte marckten van \'t geheel Koningrijck. Sy wortvereert met de woonplaets van de Vice-Roy de-fèr Provincie, met de koninglijcke Audiëntie, enheeft een Academie, een collegie der lefuiten,koftelijeke kloofters van de Auguftijnen,Iacobij-nen, Francifcanen en Capucijnen , Minimen enCarmeliten, neffens eenige kloofters van Non-Itallcith Tale». Cofenzjt. nén^ oft religieufen^ Oock gafthuyfèn fbo vati dëAnnonciata als andere; mede drie jaermarckten,d\'eene genoemt Annonciata, in de maent vanMaert, een

ander van S.Magdalena in lulio, ende derde van S.Auguftinus in Augufto: als medédie van de bergh der Barmhertigheydt, alwaermen geit geeft op pant, fonder winft, gelijck totNapels. Aengaende Rojano, genoemt by Antoninus en Rpp^i,.Procopius Rufciamm, is een fèer ftercke ftadt, ge-ie^pn drie mijlen van de zee, voert den tijtel vanPrinfdom, en maeckt haer naem aen de bylig-gende Golf gemeen. Buyten de ftadt vint mende feer devote kerck van de H. Maria del Patire ^in de welcke geen vrouwen komen; en by aldienzy by geval daer komen in te gaen , foo beginthet terftont fbo te regenen, blixemen, en te don-deren , en dat met fulck een gewelt, dat hetfchijnt dat alles fbude moeten vergaen; doch fbodra zy daer wederom uyt gaen, wordt het moyklaer weder als te voren. Men vermoed d\'oor-faeck defes mirakels te zijn, om dat de H. Maget,na datfe aen S. Bartholomeus, Abt en Difcipelvan S. Nil, toonde de plaets, alwaerfe de kerckbegeerde gebouwt te hebben, altijt was verfchij-nende buyten het circuit, oft den ring van de be-teeckende plaets; daer beneffens bevalfè aen de-fen Heyligh, dat men nimmermeer aen de vrou-wen /oude toelaten in defè kerck te komen,maerdatfè de Miftè van buyten fouden hooren. De andere fteden, voerende alleen den tijtelvan Bifdommen, zijn Amantea, genoemt by Ce- ßeden^drenus Amanthia, \'t welck niet is het oude Napitia,behoorende onder Lopizzo. Het is geftercktmet een kafteel, dat men onwinbaer houdt. BijUgnano, gelegen tuffchen \'t geberghte , heeft dentijtel van Prinfdom, en een fterck kafteel; Cariati,voerende den tijtel van Graeffchap; Caffano, gele-gen tuffchen \'t geberghte,en toebehoorende aenden Prins van Bifignan; Martorano, een oudeftadt, gelegen in \'t geberghte Apennin; Strongoli,gelegen vier mijlen van de rivier Neeto ; S. Marcoen Vmbriatico, De andere voornaemfte plaetfen zijnde geen jndtnfteden, zijn Acri oft Agri, twaelf mijlen van dezee; Ajeta oft Aita; Ajdlo, een plaets van de Prinsvan Maffe,voerende den tijtel van Hertoghdom,Abidona ofte Albidona, gelegen dicht aen \'t ge^bergte, ontrent vier mijlen van de zee; Altomonte,gelegen op den top van een feer hoogen bergh,vier mijlen van Saracina, en maer 1000 paftènvan de zout-mijnen; Amendofara, alfbo genoemtwegen de menichvuldigheydt der amandelen diemen aldaer vint, zijnde onderdanigh aen de Ca-rafes, en de geboort-plaetfe van den feer geleer-den Pomponius Lsetus, gelegen twee mijlen vande zee; Aprigliano, hebbende tien dorpen onderhaer; Bellomonte oft Belmonte, waer van het om- O o O O iig-. Il .1il\'. . \'t



?



? CA LABRIA CITRA. liggende landt vol is, foo van oranje-appelen, ci-troenen, limoenen, als andere vrucht-boomen jBebedere, toebehoorende aen den Prins van Bifi-gnan BemcarOy BuchiglieriiCalopi^^ati, gelegen an-derhalve mijl van de zee, en acht van Rofiano 5Cahitiy Cafalnoyo, Cafliglione diCofen^a, onderfchey-den met Caftiglion, figgende aen de zee Caroki,Caflelfranco, toebehoorende den Prins van Bifi-gnan Caflro Villare, Campana, Carpenfano, Cafobono,Celico, Cerifano,Cerchiaro,Citraro, toebehoorende aenden Abt van Mont Caflin 5 Cropolati, Crucoli, Cucca^ri, Cumpano oft Zumpano, Curigliano, Cu^^opanno, De^pignano, Fegline,Fiumefreddo, toebehoorende aen deMandozzes , gelegen dicht aen de rivier des fel-ven naems ; Fulcaldo, Grimaldo, Guardia, Lo^iro,andersfins genoemt ^cro oft J^ro jLaino, gelegenaen de rivier des felven naems, op de frontierenvan Bafilicata; Lettarico,Lappano,Lungobuco,Lu\'^^,Mahito, hebbende eenige dorpen onder haer ;Morano, gelegen in een feer aengename contrey,tuffchen het geberghte ; Meliffa, Mendicino, Mor-mando , Motta, Santa Lucia, Monf Alto, hebbendeden tijtel van Hertoghdom; Nucara en Nucera-,Orio/o oft Riolo, Paula, een plaets toebehoorendeden Hertogh van Caftro Villare , en vermaertwegen S Francifcus,grontleggervande ordre derMinimen; Paterno, Pedace, Petrafita, Roßto of Rof^feto, gelegen op de grenfen van Bafilicata, dochondev Cannai gelegen tuffchen\'t gebergh- te, in een oly-rijcke plaets ; Rugiano oft Roggia-no; RoDito, Rende, Rofi, Rogliano, S.Lucito oft Lucido,onderdanigh aen de Carafies,en vermaert wegende goede wijn die \'er waft ; S.Agate, Saragina, Sca-lea oft Scaglia; Scala, Scigliano, Spe^^ano, het grooten kleyn; S-Fili, Tarßa, een feer oude {^adtiTura-no, Trebijaccie oft Trebifazzi; Terra noya, eertijdtsgenoemt Terina, niet tegen-ftaende dat LeanderJiet noemt Terriana, VrfoMarfo en Ver^Jno, genoemtby Leander Vergini, \' Defe Provincie vervatte eertijdts de ftadt vanTemefa, Tempfa oft Temefe, welckers metalen,daerfe vol van was, feer geëftimeert wierden. Ee-nige ftellen Malvito in de fèlfde plaets, anderewederom Longobuco, en dat met beter redenenals de gene, die feggen, dat het Policaftro fbudewefen,een plaets van Lucania,en tegenwoordightoebehoorende aen\'t Prinfdom, gelegen aen deeszijde, in plaets van \'t felfde te foecken onder deBrutieners. Men fiet mede langs den bergh A-pennin, aen gene zijde Cofènze, vijf mijlen vanMontalto, en een van Caftelfranco, eenige over-blijffelen van het oude Pandofia, waer Alexander,Koning van de Epiroten, geftorven is, befaemtdoor \'t orakel van Dodona,dathem waerfchoudeftch te mijden voor

Pandofia,en de riviere d\'Ache&quot;ron, hedensdaeghs genoemt Savuto: hy fich danalleenigh wachtende voor Pandofia, en de riviervan Acheron gelegen in Thefprotia, ftierf in de-fè plaets van de Brutiners, verheven op een berg,hebbende aen haer voet de rivier van Achei\'on. De ftadt Sybaris was mede in defe Provincie,tuffchen de rivier Crathis, hedensdaeghs Gratti,en die van Sybaris, tegenwoordigh genoemt Co-chile , verre gelegen van Simari, \'t welck eeniget\'onrecht houden voor Sybaris, welckers plaetshedensdaeghs noch onder de Italianen haer ou-de naem behouden heeft. Defe ftadt is mach-tigh geweeft, als gebiedende over vier van haernabuurigé volckeren, en vijf-en-twintigh dor-pen. Ia fèlfs ftreckte fich met haer huyfèn langsde rivier Gratti, de fpatie wel van fes mijlen eneen vierendeel. Doch nae datfè 300000 mannente veldt hadde gebracht tegens die van Crotone,wiertfè van haer vyanden, die haer ftadt ruineer-den , en haer glorie te niet deden, in de tijdt vantfèventigh dagen, van wegen haer overdaet enwelluft, t\'eenemael verdelght. if I ; I: 1 • De gene die noch waren over-gebleven, wier-den een wijltijts daer na t\'eenemael vernielt doorde Athenienfers en andere Griecken , gekomentotbyftantvan de gene, die dicht daer by deftadt van Thuriurn bouwden, waer van men nochhedensdaeghs fiet eenige overblijffels dicht aende zee, als mede een fèecker out aqueduétus, oftwaterley ding , dat men houd geweeft te fijn vande fonteyn die haer naem aen defe ftadt gaf, nugenoemt Acqua che Fayella , dat is te feggen , hetfprekende water. Aen gene zijde defèr ftadt fietmen een geweft,genoemt Torr ana y^lwaeic dat mennu noch in de fomer-tijden op de bladeren van\'t geboomte het heylfaem manna vindt. Menfiet \'er noch de ftadt Heraclee,ah oock Siris, welckemede Heraclee wierdt geheeten , gelegen dichtaen de rivier Sino , doen ter tijdt Siris genoemt.Eenige nemen d\'eerfte ftadt voor , cn d\'andere voor Peiicori. \'tIs waer dat\'er noch andere gevonden wer-den, die meynen de fèlfde plaets van Peiicori\'t oude Metamontum te wefen, een ftadt des felvenlandts, gebouwt door de Pylieners, en Neftorhaer Overhooft,in de wederkomfte van Troyen;is vermaert wegen Pythagoras, die alhier, ko-mende van de ftadt Crotone, de 1 eft fijns levens .geeyndight heeft, ontfangende Goddelijke eere.Haer inwoonders toonden, in de tempel van Mi-nerva , de yfere inftrumenten , met de welcke E-peushetTroyaenlè paert gemaeckt heeft. Derechtilnnige fèggen met goede waerfchijnelijc-ke reden, dat tegenwoordigh de ftadt van Trebi-fazze gelegen foude zijn in haer plaets. Dit landt is vol van rogge, en allerhande gra- >nen , geeft en brengt voort

verfcheyde wijnen, J/Xt^ ^vruchten, en feer goede olyen, waer van de beftezijn die van Saracine, Roftano,en die van \'t landtAmanthée, \'t welck daer van overvloeyt; als vangelijcken brengt het voort menighte van kap-pers, oranje-appelen, citroenen , limoenen , vij-gen, anijs, coriander, granaet-appelen, fuycker,fafti-aen,cottoen, vlas, hennip,roosmarijn, lau-rier en rofeboomen, eycken- en vuuren-hout, enfteen-palm, in de welcke dat de campernoeljegroeyt, die foo helder by nacht blinckt. Oockis bynae dit geheele landt vol moerbefte-boo-men, met welcke bladeren fy haer zijdewormenvoeden, die haer een ongelooffelijcke menichtevan zijde voortbrengen. Daer groeyen medeterpentijnboomen,veel wilde faffraen,centaurus,en verfcheyde foorten van fimplicia, dienendetot de Medicijnen: het feer luftige bofch van Silavoorfiet de inwoonders met peck, teer en ter-pentijn,is wel ontrent twee hondert mijlen grootin den omgang. Selfs foo valt daer \'t manna van den



? wmmMi^JSi ..- vS. i CALA BRIA CITRA. den Iiémelyom té betoonen dat \'et van alles over- vechten, verkondighdenfè niet alleen de önko-vloeyt en vol is. ften diefe daer deden , maer vereerden daer-en- Mjm». In \'t lant van Altomonte zijn feer hooge zout- boven met een goude kroon de befte oft uytne-bergen, welckers mineralen oft zout foo hart is menfte koek;. Sy hebben gevonden de manier omals een fteen, en fèer wit, dient tot het gebruyck haer te warmen in ftoven oft kachels, dragendefbo voor dit als andere landen, behalven het zout water-potten met haer in hun maeltijden : en be-van de zee. Het heeft mede mijnen van gout, fil- geckten de vreemdelingen, die haer lant haddenver, yfer, albafter en afiir, die in deught de over- verlaten.In\'tkort,fy waren fo diep in haer wellu-zeefche mijnen niet wijeken , van gelijcken vint ften verfmoort,datfè felfs,in hun gaftmalen^ haermen \'er het kriftal en plaifter. In het landt van paerden,op de maet van de fluyt,deden danften,Rollano vint men mijnen van filveren quikfilver. Sy lieten de vrouwen mede komen in haerEn in \'t landt van Regina albafter, folfer, en glas- maeltijden. Doch de gene die tot de offerhandenmijnen: tot Pierre-fitte dicht aen de rivier Ifpica, waren genoodight, moeften een jaer tevorenzijn mijnen van ftael, loot en van zout: tot Mar- haer daer toe bereyden , om alfbo op het aller-toron, oft in \'t landt van Cofènze, dicht by de ri- heerlijckft aldaer te verfchijnen. En foo wanneervier lovino , vint men gout en yfèr ,• in de plaets eenigh koek een goede nieuwe faus wift te be-gemeenlijck genoemt Macchia zijn gout> loot- dencken,wierthy voor een jaer geodroyeert,omen fblfer-mijnen , en niet wijt daer van in\'t landt die alleen te mogen verkoopen. De viftchers^vanMiliano, zijn andere van zout, en aluyn. aelverkoopers , en de verwers van\'t purper, be-Daer zijn drie verfcheyde foorten van plaifter. vrijdenfe van alle fchattingen en impoften. Daer is veel marmorfteen, infonderheyt dicht Sy verdreven uyt haer fteden alle ambachts-by VerZino, als van gelijcken Phrygien,en arent- lieden,die in het wercken eenigh gerucht maeck-fteen, oock menichte van puymfteen, en dicht ten, te weten fmits, timmerluyden en diergelijc-aen de oevers vint men toetfteen/t welcke fy noe- ke, op datfè geruftelijck mochten flapen,en in demen Paragona, dienende tot de proef van aller- fbetigheyt van die niet fouden geftoort werden,hande metalen. Selfs geeft haer de zee op ver- tot dien eynde vermochtenfè mede geen hanenfcheyde plaetfèn wit en root korael. tevoeden, uyt vrees, dat die haer fouden wacker Daer is een groot getal van groot en kleyn veè, maken. Eyndelijck, fy eerden en baden Philode-\'t welck veroorfaeckt menichte van wol en

kaes tus aen als een godt, die fich, nae dat hy aen dedaer-en-boven zijn de boffchen en bergen vol Grieken de begraeffeniffe van Hercules vertoontvan harten, hinden,wilde verekens, bocken,wol- had, hier onthield. ven, en een ftach van wolven van een fèer fcjierp Aengaende de Thurieners, fy hadden een wet M4mere;tgeficht, hebbende op haer achterlijf gefpickelt die haer verboot met iemant te fpotten in de ge-nair, van verfcheyde couleur 5 mede zijnder ka- meene fpelen, \'t zy dan hoedanigh hy foude mo- ?melen, oryges oft wilde boeken, yfère verekens, gen wefen,behalven ovérfpeelders,èrt al te niéus-egelen, meerkatten, wefelkens, en meer dierge- gierige Heden. De Generael én oppérfté Van\'t le-lijcke ftach van beeften. ger bleven in bedieninge voor de tijt van vijf ja- De zee, als van gelijcken de rivieren zijn vol ren. Sy {lelden een Democratifche ofc volcklijc-van goede vifch , infonderheyt geeft de rivier ke Republijck, deylende de burgers in tien wi/c-Grondo een menichte Van ael, en een ftach van ken,uyt de welcke fy haer mede-burger Charoö-voren, andersfins genoemt truiten. das tot Wet-gevér verkofèn, die het beft uyt alle De Sybariten , opgeblafen en hoovaerdigh, andere wetten kiefende, daer-en-boven van fijn91\'el/ffjleff wegen haer groote voorfpoet, maeckten fich ha- eygen vindinge , \'t gene hem tot het gemeenetelijckaen de gene die \'er gemoetten,mits hun al beft dacht noodighft te zijn, byvoeghde.te groote vermetele ydelheyt in haer gang langs Sijn voornaemfte wetten waren, dat men uyt ^^ Uréde ftraten. Haer kinderen gingen gekleet tot den de Senaet en de gemeene Raedt moeft verjagenouderdom van veertien jaren in \'t purper , heb- al de gene die, kinderen hebbende, f.ch herhuw-bende het hair met gout gevlochten. Sy hadden lijckten, en de felfde een ftiefmoeder toebrach-tot hun vermaeck een ftach van kleyne manne- ten; en gaf voor reden, dat die geen goede raedtkens, diefe noemden Stïlpons oft jofferhondekens, voor fijn kinderen wift te nemen, het fèlfde oockdie \'er volghden in de collegien, en plaetfen van niet fou doen voor fijn vaderlandt: mede dat alleoeffeningen. Droegen kleederen van Milefienfe lafteraers, tot ftraf van haer mifdaedt gekroontwol, en de jongfte onder hun vertrocken fomers zijnde met heyen, moeften geleydt werden doornae de holen van de Nymphen, genoemt Lufia- de geheele ftadt, tot bewijs voor de mede-bur-des, om fich aldaer in allerhande foorten van gers, datfe op de opperfte trap van fchelmery ge-welluften te vermaken. De rijckfte, op \'t landt komen waren. Oock verboot hy met de godde-gaende ,.reysden in den tijdt van drie dagen, de loolèn eenige gemeenfchap te hebben, toelaten-wegh van een

dagh-reyfe, fbo te paert als op een de aetï een yder,fijn mede-burger ten dien eyndéwagen; en eenige onder hun waren hare wegen te befchuldigen,-ja fèlfs ftelde hy groote ftraffenftreckende naer de hoven oft landt-huyfen,over- en boeten voor de gene die haer vermaek namenwaffen en bedeckt met allerhande groente. Sy met quaet gefelfchap om te gaen. Hy begeerdehadden veeltij ts onderHnge gaftmalen, fettende mede,dat alle de kinderen op de gemeene koftengoude kroonen op de hoofden van de gene die der Republijcke moeften ftuderen, als houdendehaer gaften wel onthaelden; ja dat meer is,deden de onWetentheydt voor eeh groot quaet, en wor-haer lof verkondigen, en uy troepen in de open- tel van alle boosheyt. Oock dat de naefte vrien-bare godsdienften; aengaende de gemeene ge- den der weefen van haers vaders zijde hun goedtJtaiicn, Pp pp fouden Frfch, Seden en i; k.



? 2IO CALABRIA CIT RA. fouden beftieren , en dat de naefte van haers verlieten, een ander te trouwen, by aldien de felf-moeders zijde haer moeften onderhouden en de de niet jonger was als de gene diefe hadden ver-koft geven. Datmeer is, hy ordineerde, dat lbo laten. iemandt weygerde in den oorlogh te gaen , oft Hy begeerde mede, dat de naefte bloet-vrientdaer in zijnde, uyt fijn gehdt ging, oft ftjn vaen- van een jonge beftorve dochter , erfgenaem vandel quam te verlaten, dat hy, gekleedt zijnde in haers vaders goedt, met de felve moeft trouwen^vrouwe kleederen , foude de tijdt van drie dagen en fbo wanneer hyfe niet begeerde, wegen haerop de gemeene plaets oft marckt fitten. armoede, dat hyfè moght verlaten, mits haer ge^ Mede foo ftelde hy defe wet, dat fbo wanneer vende vijf hondert drachmen ten houwelijck.iemant eenige van de fijne wilde ftraffen, hy fich Doch een fchamele beftorven dochter, hebben-moefl ftellen voor \'t gemeene volck met een de de koorde om den hals, heeft verbetering de-ftrop om den hals, blijvende alfoo, ter tijdt datfe fer wet verworven; aengefien, dat het volck or-befloten hadden, oft fijn eys rechtveerdigh was dineerde van dien tijdt af, dat de naefte bloedt-oft niet; en fbo wanneer fijn verfoeck onrecht- vrient het beflorvenkint moeft trouwen,in plaetsveerdigh wierdt bevonden, wierde hy datelijck dat hyfe eerft met 500 drachmen kon affetten.gehangen. Niet tegen-ftaende dit gevaer, wierd Voorders hebben de Thurieners feeft-dagen ennoch een van fijn wetten verbetert, dewelcke offerhanden geordineert aen dennoord-ooftenhielt, dat men dien fijn oogh fbude uytfteecken, wint, vermits de fcheeps-armade van Dionyfius,die een ander het fijne had benomen,vermits het tyran van Sicilien, beftaende wel uyt drie hon-gebeurde, dat men een fèker perfoon, hebbende dert fchepen, die tegens haer aen quamen, doormaer een oogh, hem van dat fèlfde moeft bero- de felfde is verftrooy t en te niet gegaen.ven, aengefien hy een ander die \'er twee hadde, Aengaende de Siriten, oft inwoonders van de steden dereen daer van had uytgefteken; fbo dat hier het ftadt van Siris, waren gewent leckerhjck te leven,verlies heel ongelijck, en van een verfcheyde na- en droegen rocken met bloemen, als mede mij-tuur was. ters op haer-hoofden. Men verbeterde mede een andere wet,de welc- De koninglijke Audiëntie is in defè Provincie, Goimrnt&quot;ke aen de vrouwen toeliet, haer mannen te ver- in de ftadt van Cofènza, geftelt, neffens een \'^fi^laten, en een ander te trouwen; aengefien, dat Vice-Roy, genietende van de Staet 800 ducateneen feker man, zijnde nu al fèer out en verlaten jaerlijcksj drie Auditeuren,400 ducaten

een yder;van fijn jonge vrouw, daer over fich beklaeghde, een Advocaet en Procureur Fifcael; een Kamer-en verfocht dieshalven, dat fulcks maer mocht meefter, een Advocaet en Procureur van de ar-gefchieden, op voorwaerde, dat foo wanneer de men ; een Advocaet van de Audientie , en eenvrouw haer man quam te verlaten , fy gehouden ander van de ftadts Schat-kamer ; een Provooftfoude zijn , indienfe wederom begeerde te trou- beneffens eenige fbldaten ; een Trompetter, enwen, een ander te nemen van dien ouderdom, of twaelf Hellebardiers, behalven een Lieutenantniet jonger als de verlaten; en van gelijcken was en Rechter,het geoorloft äen de mannen, die haer vrouwen il h



? il t s A V A R I R A. T Naem, Alake gelegen aen gern ^.jde, by d\'inwoondersvan dit land Calahria ofteCalawa Vltra genoemt,paelt in\'t noorden aenCalahria Citra, oft aen defe^ijde; in \'t ooften aende lonifche zee in \'tzuyden aen de Farusvan Meftine en in \'tweften aen de Tyrrheenfche zee. Het heeft in fich twee Aertzbifdommen , enveertien Bifdommen. De Aertzbiftchoplijckefteden zijn Reggio en S.Severin. De ftadt vanReggio oft Rezzo, by de Oude genoemt Rhegium,en Regium lulium, een feer oude plaets, was voor-tijden genoemt Afchena^^, als gefticht door Afche-nas, een zoons-zoon van Noe, volgens \'t gemee-ne gevoelen, hoewel Strabo houd, datfè geftichtfoude zijn door die van Chalcis. \'t Is een koning-5. Severin. Hjckc ftadt. Aengaende S.Seyerin, breyt fich nietveer uyt, en leyt in \'t weften van Crotone, alsblijckt uyt den tijtel diefe vpert.u4ndere Dc ftcdcn vocrcndc dentijtelvanBifdommen,ßedcn. Zijn Belcaßro, waer Leander meent dat het ou-de P^Ä gelegen fbude geweeft zijn. Mazzelhoudt het voor Policaftro; Boi^a; Catan^aro, gele-gen tien mijlen van de ftadt Taverne, gebouwtdoor Fagitius, Gouverneur in Italien van wegenNicephorus, Keyfer van Conftantinopolen. Cro-tone,eQni\\dtsgenoemt Croton,Cvoto en Crotona,> is een groote ftadt, befaemt wegen haer worfte-laers, mits fy \'er feven op een dagh gehadt heeft,welcke gewonnen hebben den prijs indeOlym-pifche fchouwfpelen; doch infonderheyt wegenMilon, een difcipel van Pythagoras, zijnde vaneen ongelooffelijcke fterckte: was voortijden\',onder den tijtel vanMarquizaetfchap, onder-worpen aen den huyfe van de Colonnes; doch istegenwoordigh een koninglijcke ftadt. Gieraci,Girace oft Gierazzo, voerende den tijtel vanMarckgraeffchap ; IJola; Monte Leone, Marck-graeffchapj Melito-, ncaflro,eQn fchoone ftadt, engelegen in een aengename landouwe , achtienmijlen van Catanzaro : Nicotera, dat is te feggen,viélorieus: Oppido, voerende den tijtel van Graef-Ichap, als van gelijcken de twee voornoemde;Squillace, een Prinfdom van Borgia, eertijdts ge-noemt Scyllatium of Scylletium: Tay>erna, gebouwtdoor Gorgolan,Gouverneur in Italien wegen Ni-cephorus Keyfer van Conftantinopolen,geboort-plaets en vermaert wegen Laurens Anania, Au-teur van de werelt-befchrij ving ,• en Tropea, heb-bende dien naem,volgens\'t feggen van fommige,van de Tropheen oft zege-teeckenen Scipionis.Mere Dc andcrc voomacmfte plactfcn, doch geenfiactfen. ftgdcn, zij n Anoja, Arena, Bagnara, Badulato,Briatico^BurrellOy Calama^ Caflello Vetere, Cropani^ Cutro, FerolitoItalicn, Tden. dil^icaflro, genoemt by fbmmige F^r^/è«?«^ > K//^mara di Muro, Francica, Galateo, Gruttaria, Maida^Meicucca^ Mefuraca,

Mefiano, Monte S.Giouanni,Motta,Sideroni, Motta Filocaflro, Palma, Panaja, P/^^o ofteLopi^o,PoUcaflro, gehouden by fbmmige voor hetoude Petihe, doch t\'onrecht, volgens \'t oordeelvan de gene, die de gelegenheyt beter hebben\\ngeFien-,Poliflena, Rocella, Roffarno, Seminara, Scigli,niet veer gelegen van Scilla, dicht aen de gevaer-lijcke wegh van Scilla: Simari, t\'onrecht geachtvoor Sibaris, als zijnde wel verre gelegen van dieplaets; Sinopoli, Stilo oft Stillo, een goede ftadt,gelegen in \'t geberghte, vier mijlen van de zee ,ontrent eenige goude , ftlvere en yfere mijnen:Suriano, Sorito, S.Agathe, S.Catherine, S.Chrifline, S.Eu^femie, van de welcke de naeft-gelegen Golf haernaem heeft: S. George, S. Laurens, Terra No^a, eengroote ftadt, dicht aen den bergh Apenninus^acht mijlen van S.George, en Zangarife. Dit landt heeft noch in fich het kleyne ftede-ken van Bii^one, bynae t\'eenemael woeft en on«bewoont, gelegen vier mijlen van Lopizzo , engefticht op de plaets van het oude Vibo Valentia,andersfmsgenoemt Hippon, De ftadt van Locri was mede in dit landt, wiensinwoonders, genoemt Locrenfes, hadden tot by-naem Epizephyriens. Eenige meenen datfè is ge-weeft in de fèlfde plaetfe alwaer men hedens-daeghs ftet de ftadt Gieraci. Doch Leander feyc,dat men daer van noch vindt eenige kleyne over-blijffelen dicht by Palepoli. Sy wiert beroemtwegen een fèer treffelijcke tempel, en de fchatvan Profèrpina. In voorlede tijden heeft men indit lant gefien Medame oft Medme, een ftadt van deLocroifèn, met een fonteyn van de felfde naem,waer dat Strabo gewagh van maeckt, en de welc-ke men noch hedensdaeghs kan fien. Eenigeftellen in haer plaets Nicotera; doch Leanderfèydt, met meerder fchijn van waerheyt, dat hetCapi Vaticano fbude zijn. Recht tegens over defe Provincie, en voorna- tjUnden.mentlijck van Poliftena,fiet men de eylanden,ge-heeten j£oliennes, behoorende onder dit gouver-nement j alhoewel bevrijt van alle fchattinge enimpoften. Dit landt,zijnde vol van warme baden,is eens- tfoedanig&quot;deels effen en berghachtigh. Het geeft koorn,wijn, olijven en allerhande foorte van vruchten TmTcnfin groote menichte, behalven de moerbefiboo->men, die het felve doen overvloeyen van feer fij- \'^Zt!!!!ne zijde. Het heeft in fich allerhande foorte van meta-len ,• na eenige jaren herwaerts heeft men in \'tlandt van de Marquis van Sorito, een feer fchoo-ne mijne van Bolm Armenitis ontdeckt. Het is volpaerden, groot en kleyn vee, en fèer fijne wol;aen de oevers vangt men feer goede vifch, infon-derheyt een foorte van vifch, genoemt by de Ita- Qqqq lianen
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? Manen Pefce-Jpada, dat is te feggen, fweert-vifch,en is plat als een fcliol. De Crotoniters waren Teer goede kiijghslie-den, en feer genegen tot allerhande oeffeningenvan worflelingen, daerfe foo dapper en uy tmun-tende in waren, dat men gemeenlijck feyde, datde flechtfle worflelaer onder haer fo goet was, alsde befle van de Griecken. Doch na datfe de Sy-bariten hadden overwonnen, vervielenfe t\'eene-niael in allerhande welluft en pracht in voegen<iat haer overfte oft Prins, gaende langs de ftra-ten, gekleet was met een purpere rock, een gou-de kroon op ftjn hooft, en met witte muylen aenftjn voeten. Sy brachten 120000 ftrijtbare man-oen tegens de Locroifèn te veldt. De Locroifèn waren vroom en deughtfaem,dcr^Locroi\' fjaddcn feer goede wetten, en oeffenden ftchgeerne in de geleertheydt. Vermochten nietmeerder als vijftien duyfènt man te verfamelentegens de Crotoniaten. Sy eerden byfonderlijckProfèrpina,welckers tempel, zijnde gefticht buy-ten de ftadt, was niet gefterckt noch omringtmet eenigh muurwerck, en dat door het uy tge-druckte bevel van defè fchoone helfche goddin,<lie ftch fterck genoegh kende om hem tegensallerhande gewelt te befchermen. Doch, fchoonhiaer tempel niet wierdt geruineert, fbo is die Offäe wa-rneren.jManiertnder Croso-nims. Monteren u L T R A. nochtans door Pyrrhus van haer koftelijeke fchatberooft,die gedwongen was den felven wederomte geven , vermidts de veelvoudige ongelucken ,die hem allenthalven nae defè daet volghden: ennaderhant door eenige Romeynfèhe capiteynenen fbldaten, die ftracfc na de roof dol en belètenwierden: dies de Senaetgeboodt, dat men haereens fbo veel fbude wederom geven, als de waer-de van het gene zy hadden genomen; fbo feervreefdenfè de wraecke van defè duyvelinne. Aengaende die van Reggio , fy ftelden eeneAriftocratifche Republijck, kiefende 1000 vande voornaemfte burgers tot de regeringe. Sy be- \'kenden Charondas van Catana voor Auteur vanhaer wetten; doch niet tegenftaende defe haergoede beftieringe , wierdenfè nochtans dooreenige tyrannen bedrogen. De koninglijcke Audientie defèr Provincie is Cemne-in de ftadt van Catanzaro verordent; neffenseen Vice-Roy, de welcke jaerlijcks van de Staet Vwe-Roy.acht hondert ducaten geniet; drie Auditeuren,de welcke genieten vier honderdt ducaten eenyder; een Advocaet, een Procureur Fifcael, eenProvooft, eenige Trompetters en Hellebardiers,zijnde al te famen betaelt van het koninglijckeHof. rteren ! ; 1\' •f ? 5 vt ;; If:! iillliir \' Ii dh!\' \'?i



? \'i\' i 3ji • i i\'3 N i ? Et eylant Ifchia , by cle folfer .; en menighte faifanten én ander gevo-Oüden genoemt geit, beneffens allerhande foorte van gedierte ria,ïnarime,enPithecufa, om te jagen; en in een feker meir dat \'er is,oft Pithecufs, is gelegen vangtmen-behalven de vifch , een groot getalin de Golf van Napels, van entvogèls, in de maent November,bykans recht tegens Dit eylandt is allenthalven foo befloten metover Pozzoli. Den om- fleenrotfen, datmen er niet kan inkomen, alsvangh is ontrent ach- door een feer nauwe paflagie; foo dat het ge-tien oft twintigh mij- houden werdt voor een van de fleutels van hetlen. Het heeft aen de koningrijck Napels, loo van wegen defè oor-noordtzijde een Fort oft kafleel, neflens een wel faeck, als van wegen het kafleel^ by \'t welcke hetgepeupleerde fl:adt, vol edele familien oft huy- bynae onmogelijck is om te komen, als heb-fen, te weten, de Albani, Affanti, Bonenni, Cof^ bende fulck een nauwe wegh ofte toegang, datci oft Salvacolfi, Gailicani, Mellufi, Monti, en twee foldaten dien lichtelijck konnen bewaren,eenige \'andere, uyt de welcke voortgekomen is Dit kafteel, \'t welck yfere poorten heeft, en ordi-Peter Cofl^a oft Salvacofla, Graef van Bellant, naris een flierck garnifoen , is wederom vanen lan Salvacoffa , Graefvan Troje, welcke in nieuws gefortificeert geweeft met nieuwe graf-Vranckrijck geobtineert hebben groote digni- ten en bolwercken door Alphonfus d\'eerfte, Ko-teyten, foo by Koning Louys de XI, als by Ko- ning van Napels. Een half mijl van Ifchia aenning René van Anjou , die lan gemaeckt heeft de noordzijde ftetmen het kleyne eylandekengroot Senefchael van Provence. Behalven defe Girona. wel bevolckte ftadt fijnder in dir eylandt noch Het eylandt van Procida, oft Procita, by de Ou- Ptóacht dorpen, en verfcheyde fpeel-huyfen. den genoemt Prochyta, fijnde maer een gedeelte De locht defes eylandts is feer goedt, en men van Ifchia, eertijds door kracht van de tempee-vint \'er vele fchoone baden, feer dienftig\'en be- ften daer afgefondert, leyt recht tegens over de \' r r^------------...,/r^i---n 9 i t I&quot; I ^ rt I ? I t ifii\'i\'? O Mijnen. IV^UIJI^ UttUVM , AV-V-i ------------------- ----, --J ~ V» ï V^l uw. quaem tot\'verfcheyde foorten van fieckten. Caep van Mifena,tuftchen het vafte landt en het Doch daer is maer een fonteyn , genoemt Abo- eylandt Ifchia, heeft maer fulck een nauw kanaelceto, liggende op den top des berghs. Men vint tuffchen beyde, dat een fregat daer nauwelijcks hier mede eenfoort van fant, feergoet voor ee- door kan* Het leyt twaelf mijlen van Napels, nige ongenefelijcke gebreken. , en heeft ontrent het derdendeel van de groote Het was eertijdts onderworpen geweldige van Ifchia, en een fchoone ftadt

met een kafteel aertbevincren, en haeftige ontfteeckingen van gemaeckt op de nieuwe manier, genoemtmet vuur voortkomende uyt de aerde ; invoegen de felfde naem, daer beneffens oock een kerck, dat de Ouden feyden oft verfierden dat Typhon in de welcke \'t lichaem van S. Margareta begra- hem onder dit eylandt was onthoudende, en dat ven leyt. ^ hy uyt ftjn lichaem wierp vlammen en warm wa- Dit eylandt is beroemt wegen \'t vuur dat ftch ter na dat hy van lupiter was ter nedergeflagen daer opwerpt, en de warme baden , goet tegens en onderf^ebracht. Selfs daer nae heeftmen be- \'t gebreck des fteens. Het wort mede feer gepre- vonden, 3at het onderworpen is geweeft de felve fen van wegen de menichte van granen, en groo- kandingen, aengefien dat, ten tijden van Karei te quantiteyt van faifanten en perdrijfen die men de 11 , uyt dit eylandt voortgekomen\' is een aldaer vint. fchrickelijck vuur, dat wel twee maenden duur- Het eylandt van N^ffa, oft Nefita,genoemt by de, en alle de inwoonders dede vluchten, waer eenige, ick en weetniet waerom , I)J//ari, en by van men hedensdaeghs noch de tekenen fiet, in de Ouden Nejïs, enNefis, fijnde vaneen kleyn de plaets genoemt la Cremata. Voorders geeft begrijp, is gelegen tuffchen Pozzoh, en Mont dit eylandt veel goede haver, feer goede wijnen, Paufiiype, driemijlen van Pozzoli, en vijf van Grieckfche en Latijnfche, beneffens allerhan- Napels.Daer is een kafteel gefticht door de Her- de foorten van vruchten, infonderheyt menichte pgen van Amalfi, en een feer goede haven, ge- artichocken. noemt Aglion. Het was eertijts vermaert wegens Daer fijn mijnen foo van goud, aluyn, yfer, als d\'overvloedigheyt der goede afperges. t iii ; 1i Hoedanig^hjdt. -I - -1\' * Rrrr ïtalim. , ? r: !1 ; :
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? ; I 1 \'t EYLANDT VAN A I G N E. Ardaigm ontfing by ou- Sy is gelegen in een bergachtige plaets, dicJit aende tijden de naem5^r- dc zee , hebbende haer voornaemfie uytfichtdinia, van Sardus, foon naer Africa, en is gedeelt in vier deelen, waer vanvan Maceris, by de Ly- het jiiiddelfl:e , omringht met een fiiercke mniirbieners genaemt Her- genoemt werdt ,• en het andere, dat daercules,die hem bracht m aen leyt, \'t welck fich ftreckt naer \'t weften,dit Eylant. Het was me- neuyei, het andere bezuyden, hebbende fijn uyt-de by de Griecken/c/;- ficht naer de zee-kant, heeft de naem van pLmfi geheeten, als heb- pok oft Marina; en dat fich naer \'t weften ftreckt,bende de gedaente van wert genoemt Stampax. Dcfe drie laetfte, alhoe-een men/chen voet; van gelij eken SandaMs, we- wel omringt met muuren en graften , fijn alsgen de geftalte van een fchoen fole. Byoudts voor-fteden van Cagliari, woon-pJaets van de Vi-wiert haer volck genaemt Ilnenfes, ofte, om beter ceroy en Magiftraten , en onderfcheyden van \'tte feggen, lolaenfes, als fijnde nakomelingen van felfde door hare byfondere omvang , cn eenJolaus, neef van Hercules, en van de Thelpiades, Ichoone groote haven, alwaer de fchepen, ko-die fich alhier plaetfte. Defè lolaenfes wierden mende van\'t ooften en\'t Weften met koopman-daer na genaemt Viagehres, en de andere vermaer- fchap, fich in begeven. Men fiet in defe fladt, on-de volckeren, Tarates, Sofiinates, Balares, Aconites, en der veel andere dingen , de fchoone Toorn vanCorfes. S. Brancas,byna geheel van marmorfteen,bchal- Tegenwoordigh noemen de Italiaenfche vif- ven andere fchoone toornen, en dc Elephants-fchers, en andere, dit Eylandt Sardigna, en Sarde- toorn, mede byna geheel van marmorfteen; hetgna, en de Spanjaerts, die het befitten, Cêrdena, Konings palais, in \'t welcke de Viceroy fich ont-en Serdena. houd, en \'t huys des Senaets, genaemt het Stadt- Het leyt in \'t beginfel van de vierde Climaet, huys,-welcke altemael waerdigh zijn om met aen-en ftrekt fich tot den aenvang van de vijfde, ver- niercking befien te werden; behalven dc grootevattende de eerfte en twaelfde Paralleles : ftjn fonteyn , en bolwercken van S. Croix, S. Augu-grootfte dagh is van veertien en drie vierendeel {lijn, hetElephants cn meer andere bolwercken.uurs. Het heeft aen de noort-fijdeCö?^, leggen- In defe Hadt hebben de reliquien oft gebeentendedooreenarm des zees daer van gefcheyden des heyligen Augufbni fbo lang geruft , totdatlèacht oft tien mijlen ,• in \'t weften de Serdinifche van Heliprando,Konina der Longobarden, naer Teamen. i il r . I , vi\' Gelegen\'bejt. de Straet Gibralter, lijnde cie langte van ii^o en ae macntigniteperioonen van dit iiyiandt.mijlen, volgens de modernen; in\'t zuyden de De andere voornaemfte plaetfèn fijn Orlftang OrijUfu.Africaenfche zee,

neff-ns deBarbarifchekuft, oftOriflagni, eertijdts genoemt Arlorca , hooft-fijnde gelegen van Tunis ofc Biferte ontrent 130 Radt van een Marckgraeffchap, tercnwoordi^hmijlen ; niet tegenftaende dat de Ouden geftelt toebehoorende den Koning van Spanjen, cn eenhebben 1300en 1400 ; en eenige moderne 160; Aerts-biftchoplijcke ftoel ,\'hebbcndc een goedeen in \'t ooften de Tyrrhenefche zee en Sicilien, haven en rivier , die men houd voor dc grootftevan\'t welcke het gelegen is ontrent twee hondert defes Eylants; doch is weynigh bevvooift wegenmijlen. ^^ ^ ontftaende uyt de naeft-gclcgen Aengaende de langte, daer \'t fich ftreckt naer moeraftchen. Saffar/ oft Saßr, fijnde med c cen het weften, \' \' \' ne en aen de Eylanden ......----------^ / . ~ , het, volgens de fèlfde , 240 mijlen in de langhte. Torre, dicht aen de zee, hebbende een wonder^ De grootfte breedte is 90 mijlen. baerlijcke aqu^eduólus ofte vvaterleydingc, ach- Het wort gemeenlijck gedeelt in twee deelen, tien palmen hoogh,en twaelf mijlen lang. Alghcr waer van het eene , \'tgene fich ftreckt naer het oft Alghier, is een fchoone zec-ftadt, hebbende noorden,gewoonlijck genoemt wert Cap de Lugdo- een groote haven fes mijlen lang, in dc welcke dc te-, het andere, dat fich ftreckt naer\'t zuyden, Genovoife en Catalonicrs fich geerne havenen;CapdeCaglkri\', en defe beyde worden bepaelt met leyt daer-en-boven aen cen fchoon vruchtbaer derivierCedre. > landt,in cen feer goede lucht: een ftadt toe- De Hooft-ftadtis^ C^^i/^ri, oft C^^ÄV^ vol- behoorende aen den Prins van Salerne : Caflelh gens de fpraeck des Eylants, genaemt by Mela Aragonefe, een goede ftercke ftadt: de ftadt van Calarisicn by Piinius,Strabo,en Ptolema2us,C^/Ä Eglife, by dltaliancn genoemt Villa di Chieja, cn byItalien, S fl i I I...... ILan^te^enbreedte. Dej/Unge. Cd^iari. J I ?
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? I\' ! R D A I G N A de Spanjaerts SanBaReparata, voor weynigh gelts. Dit fout wort gemaeckt van lenum, ofte wel eer Tülium : Gaka, by outs Cornus, zee-water , \'t welck tot dien eynde des winters inalhoewel ibmmige defe oude naem Corneto toe- fekere poelen loopt, en fich fomers door de hitteIchrijvenj Mara, Napo!i,Solci, eertijts Sulchi, neffens der zonne komt te verherden en t\'famen te fetten;haer haven; Terra-Noya, Seffa, Monerali; Nora, en \'t welck men daer na meeftendeel in de maent vaneenige andere. ïulius en Auguftus uy t-^haelt. Al dit geheele Eylandt wort veracht, wegen de ïn de omleggende zee vift men veel root Co-quade lucht, ontftaende, fbo men fèydt, uyt de rael; doch het wit is heel raer, en wort weynighpeftilentiale zuyde winden, die de felve infeóte- gevonden. ren: oft^ van wegen, dat de burgers de ftincken- Dit Eylant heeft menighte van vee, fbo datfè GeMe^ts.de afeffvan de buffels,diefe by menighte dooden, feer goede kaes maken,infbnderheyt in\'tgeberg-allenthal ven laten liggen,wekkers ftanck de lucht te: het heeft mede foo veel wilt gedierte als eeni-»befmet, \'t Is waer dat de lucht ontrent Cagliari fèer ge andere plaetfen des geheelen weerelts. Mengefont en aengenaem is; en het gedeelte \'t welck vint \'er, onder velerhande loorten van gedierten,men noemt Cap deCagliari, ftjnde vol fteenrotfen, een flagh van beeften genoemt Mufflen, en by deen gefuyvert door de noorde winden, is gefonder inwoonders des lants gemeenlijk Mufoni, in plaetsals dat van Lugudor, \'t welck vol is van moeraf^ dat d\'Oude haer geheeten hebben: fy fchen, die \'t felve, behalven de quade winden,be- ftjn van de grootte vaneen gemeen hart,hebben-finetten en ongefont maken. de\'t hair en hoorns gelijck een ram, doch meer- Men vergadert des winters het regen-water tot der achter over gekromt; fijn ras, fpringende vangebruyck in de fbmer, alfoo \'t alsdan heel felden den eenen bergh op den ander, \'t vleefch is goetregent : en vermits het water des landts niet fèer om te eten; van de huyt maken de inwoondersgoedt is om te drincken. Doch daer ftjn verfchey- goet Spaens leer, \'t welck fy in ïtalien verfenden.de baden van warmwater, feer dienftigh en be- Sy vangen dickwijls vier oft vijf duyfent van defèquaem tot de geneftnge van menigerley fieckten, beeften t\'effens , om \'t gebruyck van de huyden.infbnderheyt tufl^chen Monreal, en S. lean: en de Men vint \'er mede goede paerden , die wy SardesOude hebben\'t daer voorgehouden, dat eenige noemen, fijn kleyn, doch vol van courage endefèr warme waterende gebroken beenderen kracht, hebbende een lange afem. Men vint\'erfouden heelen,\'tfenijn derftangen

tegen ftaen,en geen fèhadelijcke gedierten, behalven de voften,quade oogen genefèn. en een fekere fborte van gewormte, byna gelijck Het is ten meeftendeel vruchtbaerder als het een fpinne, Solipimga geheeten , Lucanus noemtby-leggende Corfica, al-hoe-wel qualijck be- hetPliniusoftSonvluchter,omdatbouwt. Maer foo men \'t alleen en in \'t byfonder het den dagh fchuwt, \'t welck fich onthoud in debemerckt,is betrouwen fteenachtigh,infonder- filver-mijnen , en heeft een feer fenijnigen enlieyt benoorden, daer\'t fich ftreckt naer Corfi- doodelijcken angel ca. Wederom ftjn de bergen heel bequaem voor Aengaende de vifch, die men in de omleggen-\'t vee; felfs is dit deel feer aengenaem , \'t welck de zee vangt, is niet feer goet, de befte fijn de Al-mede voortbrengt die dingen die \'er dienftigh bacoren, en een feker ftach van rogh.ftjn tot \'s menfchen gebruyck. Het andere deel, De oude befchrij vin gen doen ons verftaen, dat Rijckdom- inkom- komen vm den Koning van Span- àen Komng hen hierin overtreffen. Granen,vruchten enplanten. men der irhwoonderen» Mijnen. dit fich ftreckt naer Africa, geeft menighte van het Eylandt van Sardaigne eertijts geen igranen, in voegen, fbo \'t de inwoonders van Sar- ften nochte onkoften aen den Koning var daigne forghvuldelijck bouwden, het fbu Sici-- jen plagh te geven; behalven datfe in\'t jaer van 560 genootfaeckt waren hem te fenden feven Behalven de tarwe, daer \'t fbo vol van is, dat duyfent voet-knechten wegen de Turckfche Ar- het verfcheyde andere landen daer mede voor- made. Doch tegenwoordigh geeft het 300 duy- ftet, foo teelt het alderhande andere foorten van fent ducaten jaerlijcks, tot onderhoud van de be- granen\'^en vruchten j infonderheyt goede witte fettingen en krijghs-volck,noodigh tot de bewa- wijnen,en olijven: \'t is waer dat \'er veel onvrucht- ringe defès Eylants. bare olijf-boomen werden gevonden, door ge- Dit Eylandt voorftet andere landen met me- Rijckdom- breek van goede opficht, midts \'er veel ftjn die nighte van biskuyt, goede wijn, kaes, vellen, en geen olijf oly tot haer fpijs gebruycken,maer vet, paerden. enmaftic-ohe. De Koning van Spanjen, fiende dit Eylant als Daer groeyt geen fenij nigh kruyt, behalven ongewapent, ten tijden als de Turck fcheen aHe \'t gene dat d\'Ouden Sardonie, en de moderne ge- dele Eylanden te willen aentaften,deé van Milaen metnVijok Ranmcula noemen,\'t welck de zenuwen allerhande foorten van wapenen derwaerts bren- van die gene die\'t eten op fulck een manier by gen.Hy hout\'er fes oft feven hondert Spanjaerts: den anderen treckt, datfè al ftervende fchijnen te daer-en-boven fijnder noch acht oft tien duyfent

lachen ^ fbo dat de Ouden het lachen, dat uyt krijghs-lieden die hy niet betaelt,behalven afleen een geveynft herte quam , de Sardonifche lach de ofi^cieren. De Spanjaerts leggen op de toorns noemden. en fortereften. Daer fijn geen galeyen; doch een Het heeft in fich mijnen van filver, folpher en goet getal hchte paerden , die, foo haeft de noot aluyn, en fout-kuylen op verfcheyde plaetfen; vereyfcht, feer haeftelijck aen ftrant loopen. De doch infonderheyt dicht by Cagliari, alwaer men voornaemfte plaetfen fijn Cagiiari,Alghery en Caflelh \'t fout in fulcken menighte vint, dat de inwoon- lo-Aragonefe. ders op fommige tijden des jaers haer provifie Dit Eylant, na dat het langen tijdt was geweeft daer van voor niet hebben, en de vreemdelingen onder de Romeynfche Key fers,quam onder\'t ge-biedt heyt desluchts



? iBBT- A R N E. zr^ biedt van d\'Africanen oft Sarafijnen,die fich daer Algher, Chafleau Aragonefe, en Lefa, zijnde Biiïchop- meefters van maeluen,en befaten\'tfo lang tot dat lijclce plaetfèn. De Aerts-billchoppen van Pije, de Pifanen en Genovoifèn haer verdreven,die het enwanCagliari, fijn in oneenigheyt wegen de pri- felve onder haer deylden; naderhant, van wegen matey t van Sardaigne en Corfica : want die van haer halsftarrigheyt,wiert het gegeven door den Cagl iari bevint fich in pofTelfie wel van i 300 ia- Paus tot leen aen laques Koning van Aragon, en ren herwaerts en die van Pife allegeert de Bul quam alfoo van hant tot hant aen den Koning van den Paus Innocent de 111, verkregen in de Ferdinand van Aragon, groot-vader van Keyfer tijdt dat de Pifanen dit Eylant hebben befèten; Karei de V, en van hem aen fijn naefaten de Ko- in voegen datfe fich beyde Primaet oft Overfte ningen van Spanjen, die het tegenwoordigh be- van\'teen en\'tander noemen,fitten. In dit Eylant is een generale Inquifiteur tegens Het wott geregeert door een Viceroy, die fich de ketters, afgewekenen, en too venaers, volgens onthoudt binnen Cagliari, en moet een Spanjaert de ordinantie van Spanje. Hy erkent niemant in wefen, als oock de Regent,fijnde een Rechts-ge- defe faken boven hem, behalven de groote Inqui- leerde, die hem de Koning geeft tot een Aflef fiteur van Spanje, van wien hy wert gefonden. feur; behalven defe fijnder noch andere Raets- Hy ftelt mede andere Inquifiteurs en dienaers, heeren, door wekkers advijs byna alle faken wer- procederende met groote ftrengheyt. Sy hebbeti denverhandelt. Defe fijn Raedt oft Hof-recht noch een Commiflaris van het Kruys, die geen wert genoemt de Koninglijckë Audientie j daer ander opper-hooft als den Paus erkent,wort recht gedaen in de Aragonoifche tale. Voor Dicht by Sardaigne , aen de noord^ en ooft^ defen mocht niemant langer Viceroy wefen als zijde, vint men nocli het Eylant Aßnara, by Ptole- ^rie jaren;doch tegenwoordigh blijft hy fbo lang m^eus Hercules Eylant genoemt, leggende maer een &quot;in defe bedieninge als \'t den Koning goet dunckt mijl van Sardaigne en tuffchen beyde leyt noch en wel gevalt. een ander kleyn Eylandeken,by de viffchers^/^j Daer is een Gouverneur in ieder deel van de Pi^w^ geheeten, dat is,het volle Eylant. Aengaen- twee deelen defes Eylants, fonder eenige autori- de Afinara, het heeft ontrent 30 mijlen in den om- teyt, te weten in de tegenwoordigheyt des Vice- vang, en is vol van wilt gedierte , infbnderheyt roys 5 aen de welcke het felfs geoorloft is t\'appel- van wilde verekens,harten,bocken,morons, (een leren

van de Rechters defer gouverneuren. Daer gedierte die de boeken feer wel gelijcken,) en_ is mede een Wacht-meefter in de fteden, die felfs mufflen^ daer na volgt 5. Terano, eertijts geheeten in de prefentie des Viceroys fijn byfondere juris- Diabake. diaie oft recht heeft, foo wel in de criminele als Zuydwaerts vint men het Eylandt S. Pieter y by s. ?ietef , civile faken j doch is maer jaerlijcks\'. d\'Oude het Eylant van de Hieraces oft Sacres-, en ^^ Aengaende de {^adfvan Cagliari, fy heeft vijf ly mijlen van daer het EylantyanS. Antioco, gt^ ^^ vmCagkor Bm-gej-i^eef^-ei-s ^ noemen in haer tale Cow- noemt by fommige op d\'oude manier het Eylandt fegles, dragende in-de ftadt de wapenen haerder Sulcitane, ofte, van Sulci,\'t welck ontrent 30 mijlen officien, en gouverneren alleenighde Republijck groot is;vorders ij mijlen van daer naer\'t ooften met de inkomften der felve, gebruyckende den vint men de Eylanden van Toro en Faca, dat is, raet van de burgery. Sy hebben in eenige voor- Stier en Koe, gelegen 10 mijlen van Sardaigne, vallen macht van wetten in te ftellen, en ter doot en j mijlen van den anderen : daer nae 30 mijlen te oordeelen in criminele faken: haer privilegien van daer het Eylant Roffa, dat is te feggen root, brengen mede, dat de Koning van Aragön, als, eertijtsgeheetenhetEylant van P/jm^ow^ en recht fijnde Prins van Sardaigne, fich niet vermach te over Cap Carboneta twee kleyne Eylandekens, ge- moeyen, nochte oock des Viceroys Lieutenant, naemt Cortela^^i, leggende een half mijl van Sar- met het gouvernement van de Republijcke. daigne en noch meerder benoorden twee andere, Keiigk en Sy zijn in ditEylandt alle Rooms-Catholijck, Serpentiere geheeten , waer van het eene by outs kercfzibjcke onder de geeftelijcke jurifdidie van de Aerts- fw/^ wierd genoemt,gelegen drie mijleo van de Toihie. jjjffchoppen van Cagliari, Saffari, en Oriflagne. De Cortela^^i, en vier van Cap Carhonera. Daer na meer Aerts-bifïchop van Caglier heeft tot Vicariffen de benoorden drie mijlen van Cap Barbataffo, en twee Bi{^chop^mYanDoli,Solci,Igleßa,cnSueL Die van mijlen van Sardaigne vint men het kleyne Eylan- Sa(fari, de Biffchoppen van Aglar oft Alghier, Bofe, deken van Agogliaflro oft Aquilaflro: wijders noch Empurias, en Terra-Nol^a ; en die van Arbore oft verder benoorden, recht tegens over de Golf van Oriflagne I de Biffchoppen van Vfjelle, Terf Albe, en Terra ISJeui^a , het Eylandt van Tayolara oft Tolara, SainBe lufte. Eenige ftellen alleenigh in dit Eylant eertijts Hermea, gelegen twee mijlen van Sardaigne^ feven fteden te v/eteaCagliari,Saßiri,enOriflagne, en fes mijlen van twee andere

Eylandekens daer Aerts-biffchoplijcke plaetfenj en Ville d\'EgliJe, Bofe^ ontrent, die men Morrere noemt. D A G Viceroy* Gomei\' mm. S I C f T t t t Italien,



? 21^ Het Eylandt C I L I E N. S I IcILIEN is genoemtgeweeft het landt der Cy^dopen, der Sonnen Belandt,Sicanie,Trinacrie, van we-gen hare drie hoofdenoft punten, oock Trina-ds i en byde LatijnenTriquetra, wegens haredriekantige figure.Is gelegen tuftchenItalien en Africa, doch met een ongelijcke diftan-tie j aengefien \'t alleen is afgefondert van Itahen,tuftchen \'t weften cn \'t zuyden , door de Farus,oft engte van Meflina, niet verder daer van lig-gende als anderhalf mijl, \'t welcke is de diftantietuftchen de Cap de Faro van dit eylandt, en deplaets Sciglio van Calabre; daer, na \'t feggen der^uden, de kortfte overvaert van Sicilien in Afri-ca , en van \'t voor-geberghte Lilybeon tot Car-thago , is geweeft 1400000 ftadien, oft 175 mij-len : voorts, foo heeft het in \'t noorden de Tyr-rheenle zee^ in\'t ooften de Adriatifche en loni-fchezecj in\'t zuyden de Africaenfe 5 en in\'t we-ften de zee van Sardinien. Den omvang is 6z 3 mijlen,volgens \'t gevoelenvan eenige moderne Schrijvers,bykans over-een-komende met het gevoelen van Plinius , die hetgroot lèyt te fijn ói 8 mijlen , en andere 780 mij-len. De langte,gerekent van\'t weften tot \'t ooftenvan den berg Pelorus,tot den Lilybeon,is ontrent150 mijlen,en de breedte,alhoewelinegael,is aend\'ooftzijde 170 mijlen, die fich naer \'t weften al-lengskens is verkleynende en intreckende^in voe-gen dat de lèlve naer den berg Lilybeon geheelfmal is. \'t Is waer dat,na \'tgevoelen van fbmmige,de langte defes eylants foude fijn van \'tooften tothet weften 180 Italiaenfche mijlen, en de breedtevan \'t zuyden tot \'et noorden 133 mijkn, aenge-fien het in \'t weften begint van Trapani^ onder delengte van 36 graden, en eyndigt tot MefTane on-der de lengte van 39 graden en 3 y minuten. Watbelangt de breedte,\'t begint aen\'t voor-gebergtePachyn oft Cap PafTero, onder de hoogte van 3 5graden i j minuten, en eyndight van 3 7 graden,2 8 minuten in de breedte. In voegen dat \'et is op\'t eynde van de 4 climaet j of de parallele, paffe-rende door Fenice, avanceert fich in\'t middenvan de vijfde Climaet, welcke paffeert door Rho-des, fijnde alfoo onder de 10 en 11 Parallele, al-waer de grootfte dagh maer is van 14 uureneneen vierendeel, en van 14 uuren en een half. Het is van een driekantige gedaente,in voegendat ieder hoeck fijn punt oft caep heeftj waer vand\'eene die in \'t noordooft leyt,genoemt by d\'Ou-de Pelorus, en by dehedensdaeghfchefchrijversCapo del Faro, fich ftreckt naer Italien^ de gene die-fe noemden Pacaynum, en tegenwoordigh CapoPaffero, ftreckt fich naer Morea en Lilybmm, he-densdaeghs genoemt Capo di Coco, naer Africa. Dievan de Far flreckt fich naer \'t noord-ooften, de Talen. Crootte. Figure. Cap Paffero naer \'t zuyd-ooften en de Lilybeoöis tuffchen \'t zuyden en \'t ooften. \'tIs gedeelt in drie deelen, welcke fy

noemen Veßngt:Valeyen, waer van d\'eerfte werdt genoemt Val deDemino oft de Mona, als van gelijcken de Mini oftNemori; d\'andere Valdi Noto ^ de derde di Makara,Die van Demino begint aen de Cap van Far, om-helfende een gedeelte van den oever van \'t noor-den en \'t ooften, wort bepaeit in \'t ooften met derivier larreta, eertijts Teria, die fich ftreckt ind\'Adriatifche zee •, en in \'t noorden met die vanTherm.ini, andersfins by eenige genoemt Torto,oft de groote rivier, en in voorleden tijt Himera,welcke fich eyndight in de Tyrrheenfche zee: eïidefe valey heeft in fich de ffeden van Meflïne,Taormi, Catane, Melazzo, Cefalu oft CefalediPatti,Troina,Nicofia,Capizzi,Randazzo, en eengoet getal andere.Die van Noto,beginnende aende rivier larreta , ftreckt fich en paffeert door deftadt van Enne oft Caftrogiouani, langs de rivierSolfb , eertijdts Gela, en eyndight tot Alicate, inwekkers plaetfè verfcheyde kaerten ftellen Leo-cata, vervattende alfoo de fteden van Npto, Sar^ragoce, Leontini, Augufte, Calataftibet, en meerandere en die van Mazare heeft voorders in fichde geheele reft tot den Lilybeon, neffens de fte-den van Palerme , Mazare , Girgento, Trapani,Marfalle, Montreal, Mont S. lulius, Thermini,neffens meer andere. Meßina, de hooft-ftadt van de valey Demini, Mejjlne.noemt fich mede de voornaemfte van \'t geheeleeylant, als hebbende gekregen dit voordeel vande Romeynen, gelijck noch te fien is in een fekeroude infcriptie oft opfchrift, niet tegenftaende,dat Palcrm.e haer de felve tijtel mede is toefchrij-vende , als fijnde langen tijdt geweeft de koning-lijcke ftoel van Sicilien, en van gelijcken hedens-daeghs van de Viceroys, hoewel men feyt,dat derefidentie der felve niet gedwongen noch gefta-bileert door de koning van Spanjen, maer vrywil-ligh fbude fijn, Sy wiert in voorlede tijden op fijnSiciliaens genoemt Zande, dat is, zeyfene oft fic- kel.aengefien datfè reprefenteertdegedaente van een zeyfene 5 kreegh mede den naem van Meßanaof Mejfene: hoewel haer wijnen en inwoonders ge-noemt wierden Mamertins, en niet Meffaniens^foodat fbmmige de felve hebben genoemt Mamertine.\'t Is bykans voor defe ftadt,waer d at fich vertoontden afgront vanCharybdis,met de feer forglijckemael-ftroömen, hebbende aen d\'ander zijde demoeyelijcke paffagie van Scylla, by d\'Ouden foovermaert. Sy heeft tegenwoordigh ontrent j mij-len in den omvang,en de haven,hebbende de ge-daente van een halve maen, is vier mijlen groot,fijnde fbo diep,dat de grootfte fchepen foo Hcht-lijck aen lant komen , als oft kleyne barcken wa-ren; en infonderheyt de plaetfè recht tegens overde forterefte van S.Salvador is foo diep,dat\'et alsvoor een afgront wert gehouden. Sy is fèer fterk,en de ingang der felve wordt befchermt door het



? het Fort,als van gelijcken door de bolwerken vanS.Iacob,S.George,en van d\'oude Mole.De ftadtsmuuren ftjn feer fterck en dick van aerde, en degraften feer diep^behalven dat de wallen gedefen-deert worden met 14 ftercke bolwercken, als vangelijcken de geheele ftadt door vier kafteelen oftforten , te weten \'t fort Gonzague, Caftellozzo,Guelfonia,en Salvador. Sy heeft vier voorfteden,te weten die vanZacra,dievanS.Philippe,dievanS. Deo,en die van Porte Reale. Langs de geheeleftadt vint men veel Ichoone fonteynen,infonder-heyt op de plaets van de Domkerk liet men eene,ftjnde leer fchoon, gemaeckt door lean Agnolo,een Florentins fteenhouwer. Daer lijn tien paro-chiën, en in de hooftkercke, genoemt S. Maria laNeuva, is de voorgevel, en van binnen \'t plavey-fel altemael van verfcheyden fchoone marmor-fteen. In de groote poort fijn veertien beeldenvan marmorfteen. \'t Verhemelt van de kerck isgantfch vergult,Vol fchoone hiftorien, en \'t dackvan loot^het tabernakel van\'t heyligh Sacramentis van fijn gout, de Sacriftie boven maten kofte-lijck,en de myters vol koftelijcke gefteenten,nef-fensveel meer andererarigheden^onderdetoorn,ftjnde mede feer fchoon , is de fchatkamer, in dewelcke dat aHe privilegiën en fchriften van im-portantie werden bewaertj oock is \'er een Biblio-theeck van Grieckfche en Latijnfche boecken,met de hant gefchreven,en nagelaten door Con-ftantin Lafcari, Profeffeur van een adelijcke fa-milie vanConftantinople. Men fiet\'er oock tweeoude halve ftatuen oft beelden,\'t eene van ScipioAfricanus, en \'t ander van Hannibal. In\'t inkomen van\' t Fort S.Georgefietmen eenwijt groot pleyn, met Ibldaets logementen ge-maeckt, volgens de ordinantie van Vitruvius, opde koften van \'t gemeen. Daer is mede een nieuwArcenael,een koninglijck paleys,dat,fb men fèy t,wanneer \'t voltoyt is, wefèn fal een van de trefïè-lijckfte van geheel Europa aen de zijde der ha-ven fijn de gebouwen oft koormfolders van \'t ge-meen. La Zecca, ofz muntplaets, is een out tre&-lijck gebouw; de andere voornaemfte plaetfènftjn \'t paleys der Rechten,met de Archives van \'thof van Stradigo , en de ftadt, en de plaets daermen de zyde waft, op de marckt van S. lan. Daer fijn verfcheyde oude edele familien ver-ftorven; doch meri vint \'er noch die van den Huy-fe van Marulles,die hedensdaegs feer floreren,alsvan gelijcken die van Comiti. Paus Leo de 11 wasvan defe huyfèn, van welcke voortgekomen fijnde Papaleoni, edel-lieden van Meftine; geboort-plaetfe van de heylige Euftachia, van den HuyfeCalafattijSemiramia,moeder van den keyfer He-liogabalus; Dina,en Chiarenza,feer edele en cou-ragieufe

loffrouwen, en de weiwij fen Maurolic,mede Antonello van Meffine, d\'eerfte inventeurom met olie te fchilderen. Dat meer is, die vanMeffine beroemen ftch van een fekere brief vande heylige Maegt, gedateert van \'t jaer 42, na de.reboorte Chrifti, en gefchreven binnen lerufa^em, by de welcke fy belooft tot recompenfe, vanwegen datfe door de predicatie van S.Paulus had-den gelooft in haer Soon , eeuwigh te fuUen fijnbefchermfter van haer ftadt. ïn \'t opgaen naer \'t noorden, langs de kuft, on-trent 3Ó mijlen van Cap de Far, vint men de ftadtïtalien*lien. 219 .... _<_ ~ ? » - - \' en fortreffe van Mela^^^o oft Milazzo , by outs ge-heeten MyU, neffens een opening naer \'t weftenen noordweften, fijnde als een haven : Caftello Oli- \'C.vhtinuyiefi, hebbende landwaerts in de viftcherye van dètonijnen, aen gene zijde van \'t oude Tyndarida ? inde ruïnen des felve houd men op den 8 Septembereen jâermarckt : daer üae komt men by de ftadtPatti, grens-plaets Van de jurifdidie van Mefijne, T^\'i.welke haer naem communiceert aen de byliggen-de Golf,en wort gehouden by Niger voor \'t oudeAgathyrium,hoewd dat men gemeenlijk haer plaetsftelt te fijn by Oriando oft Roeland : daer na vintmen de fortrefiTe van Brolo, tufixhen de Cap de BrdKCalava, en die van Oriando in een Golf, gelegenop fèer hooge en fcherpe fteenrotfen : de ftadt vanS. Marco, eertijts genoemt by Farellus CalaBa : deftadt van Caronia, op de ruïnen van \'t oude Aleja :Tufa oft Tofa, een plaets daer men veel koornlaed, de ftadt van Cefalu, eertijts Cephalœdis, en Ce- Cefaln-.phalcedium, met haer fèer koftelijcke kerck, ge-llicht door den koning Rogier ; Roccella wort ge- Rccceiia\',meenlijck by de viffchers4locchiella genoemt,met een rivier van de felve naem -, hebbende nietver daer van de ruïnen van Hmer^, geboort-plaet-fe van den Poëet Selichorus , waer Hercules metfijn troepen vertoevende, fich bade in de warmebaden,diePallas Het voortkomen, totfuyveringefijns hchaems,en verfachtinge fijner leden : Buon-fornelloyv/aer men de fuycker maeckt ; de ftadt vanTermini, genoemt by Ptolemeus Term^ Himer^,\\VQ- T\'ermm.gen haer baden,met een rivier van de felve naem;en niet ver van daer ^olanto, eertijdts Solm en So- Soimo,luntum , gelegen dicht aen de rivier Ponterotto,hebbende een haven, onderworpen de noordwe-ften wint, alwaer men veel koorns laed. Daernakomtmen tot P^/^mo,eertijtsgenoemt ^Akmo^Panormus en Panormum, een groote rijcke ftadt,vol volcks en edel-lieden, fijnde voor defen \'t hofder Koningen van Sicilien, en tegenwoordigh derefidentie van de Viceroysjis feer aengenaem we-gen hare fchoone ftraten, en

treffelijcke huyfèn^daerenboven voorfien met een groote haven,eenwonderbaerlijcke mole nu eerftelijck gemaeckt,en gefortificeert met een kafteel dicht daer byliggende. Sy heeft drie mijlen in den omgang, enhare muuren vol torens van dicke vierkante ftee^nen, ftanckerende d\'een op den anderen. ïn dévoornaemfte kerk fijn verfcheyde fchoone kofte-lijcke marmorfteene pilaren, en begraeffeniftenvan porphyrfteen. Men ftet in de ftadt een feerfchoone fonteyn , verçiert met velerhande mar-morfteene beelden, reprefenferende menfchen ,beeften, en diergelijcke, foo konftigh gemaeckt,dat vele daer op verliefden, maer fijn tegenwoor-digh altemael verminckt. Recht tegen over defèfonteyn is het ftadthuys, fijnde een prachtigh ge-^bouw en buyten de ftadt fiet men een wandel-^laetsoftwegh,fèer fchoon en vérmakelij ck,heb-bende ontrent drie mijlen in de langte , en aenwederzijden hooge fchoone boomen 3 mede eenkoftelijck paleys , dienende tot refidentie vande Viceroys, fijnde verçiert met fchoone mar-morfteene pilaren, een kapel gemaeckt op deMofaifche manier, en een groote thuyn , be-fprengt door fchoone aengename fonteynen,en beplant vol vrucht-boomen , fbo van oran-jen, citroenen, granaten en meer diergelijcke, V u u u be- i r} liil —
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? 210 S. I C ï L î E N. benefFens allerhande flach van bloemen. begonnen hebben den omloop defes eylandts. Daer na gaende langs den oever der zee, ne- De andere voornaemfte plaetfèn van de valeyderwaerts naer \'t zuyden, vint men Caflello a Mare, Demini,elders gelegen als aen de zeekant,fijn il//;eertijts Emporium Segeftanum oft^geftanum -, Capt^^t,e:Qm]tsCapyciumj Caftro Giouamijvooï de^jrapani tn S.FitOjdacr na Trapani,hj outs genoemt Drepane of fen Enna, dicht aên d\'aengename velden, vol vanffjj\'^\'\' Drepana, en Drepanum, een ftercke ftadt, voor- bloemen, alwaer d\'Ouden feggen, dat Pluto Pro-fien met een groote haven , en vermaert wegens ferpina gefchaeckt fbude hebben ; in voegenharen grooten handel, menighte van fchepen en dat men noch de kuyl toont, door de welcke fyfbutpannen , oock wegens de viftcherye fbo van naer de hel fbude gegaen fijn : Centoryi, eertijdts Cemyvi.e»den tonijn als coraelj de ftadt van Marfalla,gehont Cenmripe, Caflel-Bono, la For^a, Gerace^Gangi, Grutten, \'^^^nl \'op de plaets van \'t oude Lilyhmm, als liggende op l\'Itala,Liuri^^^i,Maniace,Miftretta,Nifa,Nicofia, geno^de caep van den fèlven naem, die men hedens- men voor Herbita by Ptolemseus Randa^^^o eendaeghs noemt Marfala, alhoewel fy by velen wiert groote ftadt, liggende dicht aen Mont-Gibelgenoemt Capo Boco,is gefortificeert met ftercke S, Philippe d\'Agirons, gehouden by Ptolemeus voorbolwercken^ die van M^ïs:^?\'^?,van de welcke de ge- Agyrium,- Sayoca-, en Troina oft Traina,alwaer Pto-.heele valey haren naem heeft genomen met haer lemœus ftelt te wefen den mont van de Timethe.rivier,van gelijcken gehouden voor d\'oude Selinus De voornaemfte plaetfèn van de valey Noto,oft Selinuntum , alhoewel dat Antoninus hier buytendenoever, fijn Nofö, eertijts Nea,en Nee-noemt en ftelt het kafteel van Mazara 5 en dat \'et tum, waer van de geheele valey fij n naem heeft -,fchijnt dat by Ptolem^eus, in plaets van twee ri- Butera, Calatagirone, gehouden voor Calate by Ci-vieren, te weten Mazara en Selinus, die nochtans cero -, Calata/Ïibetta, larratana, Lentini oft Leontini,maer voor een gereprefenteert fijn, wefen moet de \'t welck anders niet en is, als\'t oude Leontini oftftadt van Mazara, en de rivier Selinus -, daer na de Leontïum,vermaert wegende welfprekende Gor-ruinen van \'t oude Pintia j Xacca, eertijdts Thermo, gias : Modica, eertijdts Motyca oft Motuca : Petravermaert wegen haer baden en ladinge van koorn^ Precia, en Xicli, genoemt oft befchreven by d\'Ita-Capo Blanco,alwaer geweeft is \'t oude Minoa\',Gir- lianen met den naem Scicli, een groote ftadt, be-gento oft Gergenti, eertijts Agiigentum, en Acragas, neffens een rivier van de felve naem.met de

rivier Grago , eertijts Agragas, de welcke De gene die mede de meefte gehouden wier-dicht voorby d\'oude ftadt loopt 5 befaemt wegen den in de valey van,Mazare, en de zee niet en ra-de tyrannyen van Phalaris, en inventie des kope- ken,fijn MomW,liggendedichtaenPalerme,voertren fHers , gemaeckt door Perillus : hier naM-onte de tijtel van Aertz-bisdom,en heeft een kerck opChiaro, Alicata oft Leocata, gehouden voor\'t oude de Mofaifche manier , fijnde van binnen bynaeGela, vermaert wegen \'t koorn dat men aldaer in- t\'eenemael van gout en azur,behalven vele kofte-neemt, oock van wegen hare goede wijnen ; Terra lijcke graven,fbo van marmor als porphyr-fteen.Nova, genomen voor Heraclea j Camarana, eertijts BiiPone,Caflel Vetrano,Miranda, gehouden voor\'t ou-Camerinajcn Moïya,een groote ftadt,rijck en wel de Entellaj Mufulmeni oft Mifilmeni j Palymita, ge-bevolckt, gelegen aen \'t voor-geberghte van Pa- nomen voor \'t oude Elyma Poliz^^i, en Salemi, hetchy n oft caep Paffaro, behoudende haren ouden welck by fommige gehouden wert voor het oudenaem, volgens \'t fèggen van Volaterran, en Bon- Selinus, figlio, hoewel by veie gehouden voor \'t oude Mo- Voorders hebbenfe aen fekere fteden gegeven Eerüjteb.dica , eertijts Motuca, \'t welck gelegen is meerder eenige eertijtels, welcke ick noodigh achte hierin \'t noorden landwaerts in, en niet op den oever, te verhalen, omfè te beter t onderfcheyden. Tegelijck Ptolem^Eus Motuca ftelt, by vele gecon- weten , Meffine de edele, Palerme de geluckige,fondeert met de ftadt Motya van Paufanias. Catane de doorluchtige , Troine d\'oude, Sarra-In \'t opwaerts gaen van \'t zuyden naer \'t naor- goce de feer getrouwe , Girgento de treffelijcke,den, langs den oever in\'tooften,na dat men caep Patti de groothartige, Cefalu de fèer genoegh-Paftaro gedubbleert heeft,vint men \'t oude Syra- lijcke, Noto de fcherpfinnige, Calatagirone deSaragofii e^ cufa, licdensdacgs genaemt Saragofa oft Saragufa, feer aengename, Marfale de oude, Thermini deandereJÏC\' ^^ Siracofa, fijnde tegenwoordigh noch ten mee- heerlijcke,Caftrogiouanni d\'onwinbare, Leocateftendeele behouden of overgebleven,en vermaert de weLbeminde,PoHzzi de moedige, en Taormi-wegen den grooten Mathematicus Archimedes, ned\'opfichtige. . den den Poëet Theocritus., haer groote oorlogen en De voornaemfte rivieren defes Eylandts fijn Rhimn.Overften, doch infonderheyt, om datfè is de ge- Cantara oft Cantaro, eertijts Alabus oft Onobo-boort-plaetfe van S. Lucas : daer na Augufta, ge- la : de larretta, eertijts Teria oft Symaethus, vol-bouwt door Keyfer Frederick de II, dicht aen de gens fbmmige die daer Teria nemen voor de ri-ruïnen van\'t oude Megara of

Megaris,volgens het vier van S. Léonard; de ludicel genomen by Stra-feggen van eenige, die men fulcks niet toeftaet; is bo voor d\'Amenan j de rivieren van Patti en Oli-confiderabel wegen haer fterckte en groote ha- viero, gehouden voor de Timethus en Helicon ,•ven vCatania, eertijts Catana oft Catine, dicht aen Kofmarino, eertijdts Chida; Thermini,genomende zee en de rivier ludicel, hebbende totgebuur voor d\'Himere aen de noordzijde -, Salfb , die deMont-Gibel : Schifone, 27 mijlen van Catane, ver- naem. van de Himere verandert aen de zuydzij-maert wegen hare fuyckeren en\'tfmelten van het de; Armiraglio, eertijts Eleutheros ,by fbmmigeyfevjTaorrninaofTzm-omina,een\\]tsTauromenium, gehouden voor de rivier van Ponte rotto. Oretogefticht op een feer hooge en rechte fteenrots, dicht aen Palerme ; lato,eertij ts Bathis; de rivierlebbende beneden een fchoon en aengenaem S.Bartholomeus, eertijdts Crinifiisgenoemt; depleyn ; S, Alefii oft Aleftio, een vermaerde fortref^ Drago,eertijts Acragasj de Gela,en Elorus,tegen-lè, niet ver van Meftina gelegen, alwaer dat wy woordig de Fiume, oft de rivier van Terra-nova, Catane. en I



? S I C l L I É N. 221 en Abiflo daer na Bilici, MoHna, Camärlna, en in voegen dat de beeilen die \'er weyden, dickwijls Porcari, gehouden voor de rivieren van Hypla , v\'erflicken in häer vet, foo wanneerfe niet gelateri Monalus, Iporus,eïï Pantachus. worden ontrent haer ooren. Dicht byGirgente, Sergh De voornaemfte bergh is ^ma, hedensdaeghs in de landouwe vanMaiharuca,komt \'ér uyt eenijre ________ TL/f____\\____^______ ! 1 I_______________U ___1 1 v- 1 ^ . O Ken , vruchten cn c^trta. (J ? L - . ---^----------- J »T Wi pt, met menighte van affchen, hoort mén \'t landt eenigh geluyt geven. Wijders foo geweldighlijck dat de ianderyen daer ontrent heeft men aengemerckt,d\'atmen van d\'aerde on^ daer mede gemeft en verwarmt werden , infbn- trent Trapani goet glas kan maken, derheyt die van Catane , die voortbrengen feer Dit eylandt brengt voort fulck één meniahté Cm^ goede wijnen; en de vruchtbaerheyt der fèlve koorn, dat men het felve noemde de fchuur oft wiert by d\'Ouden geacht te komen van de bo- koornfolder van \'t Roomfèhe volck. Vermits dat ^ ven-genoemde oorfaek. Den omvang defes bergs het op fbmmige plaetfèn foo vruchtbaer en ver-^ is ontrent fèventigh mijlen, en men fietfè van het vult is, dat men hondert voor een krijght in voe- ooften tot het zuyden geheel bedeckt met wijn- gen dat de fabelen van Céres en Profèrpina hier gaerden; en van\'tweflen tot het noordenmet vanhaeroorfpronghebbengekregenrjadatmeer boftchen,vol van allerhande wilt gedierte. Haer is, op fommige plaetfèn groeyt het koorn door landerye is feer dienftig en bequaem om fafft-aen, de natuur, en uyt fijn felfs. rhubarber en falfeperillie voort te brengen,doch Daer waft een groot getal van allerhande die rhubarber valt een weynigh te fterck. vruchten, uyt \'er maten goedt en aengenaem, eri Anderff Men ftet \'er mede den bergh Erjx, tegenwoor- byna de meefte planten van fimplicien , dienen- s^r^en. ^^ Mïaen , en gemeenfjck, doch t\'onrecht, de tot de medicijnen,menighte van wijn,olie,fuy- Trapani genoemt en dicht by Palerme aen de ker, granaet-appelen^ oranjen, citroenen, hmoe- weft-zijde den berg Pelegrin; en naer\'t ooften den nen , wilde palm , \'t welck fy noemen Cefaglioni, berg Gerbin : na Thermini in \'t ooften den bergh dadelen, vijgen, komkomren, excellente meloe- S. Caloiro, en aen gene zijde van Cefalu den bergh nen,amandelen,kleynenoten,kaftanjen,appelen, Madonia\'.voordevsdicht aen Meffine,aen de zuyd- peeren , karfèn , abrekoifen , pruymen , witte en zijde , zijnder twee hooge bergen, te weten die fwarte moerbefien , infonderheydt fulck een me- van I<!amariy en Scuderi, fijnde vol holen; en aen de nighte van witte, om de

zijd-wormen te voeden, noordzijde die van Ricdo cn Ckcia. In\'t kort, daer dat in de haven van Meilina jaerlijcks meer als ftjn weynigh fteden in Sicilien landwaerts in,fon- 700 groote balen zijde geladen worderi. \'t Geeft der datlè gelegen fijn op eenigh geberghte. mede veel fafifraen , \'t welcke in deught overtreft TToedami- Sicilien is gelegen onder de vierde climaet, de de faffraen van ItaHen. fjcts tn welcke feer aengenaem is, en heeft een gefonde Men vint\'er mijnen van gout,filver,yfèr,aluyn,. ^w». wmrs. lucht. De bergen fijn vol fpring-aderen van fbet vitriol,folfer,en menighte van falpeter. Daer fijn water,en van gelijcke werden devaleyén bevoch- bergen vol fbut-mijnen , welckfbut altijdt weder tight door verfcheyde goede rivieren. Men vint hergroeyt, fèlfs foo veel als men \'ér uyt haelt, in- hier velerhande baden,van warm vvater,laeuw,ge- fbnderheyt dicht by Enne, oft Caftrocriouanni, folfert en diergelijcke meer, feer dienftigh en be- Camerate en Nicofie ,• behalven het foul der zee, quaem tot menighte van fieckten; doch de wate- \'t welck fich tTamen fet, en des fomers hart wort ren ontrent de ftadt Xacca fijn fout en quaet om in eenige kuylen,exprefireiijck daer toe gemaeckt te drincken, en die van \'t kafteel Calametho, dat dicht by Marfale,Trapani,Camarane, als andere door de Sarrafijnen geruïneert is , fijn goet om plaetfèn meer, alwaer men \'t fèlve vergadert, foo drincken,fbo wanneerfe kout geworden fijn. Men by de rotfen als aen den oever,ja felfs aen de mei- jfiet in \'t meir van Palici, hedensdaeghs genoemt ren; aengefien dat by Capaftaro menighté vari Naftia, kokend water dat altijt borrelt,fijnde van fbut wért gemaeckt, tot groote verwondering, in een quade reuck, en werpt fomtijts van fich eeni- \'t fbete water, komende van de fonteynen, en uyt ge vurige klooten en by\'t Far van Meffine gaet de lucht, het welck fich in\'t lack verfamelt,en fich eb en vloedt. fbmers door de Ibn verdrooght; mede het fbute z^domr. Het landt,en alle \'t gene dat waft opdit eylant, meir van Girgenti fet fich t\'famen in de fomerfe is fèer goet. Doch defe differentie is \'er tufkhen tijden, dat daer na in fbut verandert, de valeyen , dat die van Noto , en Mazara veel Daergroeyen mede agaten,efmeraudén,en een Icoorn voort-brengen, dan weynigh boomen en fekere fborte van grijsachtige fteen,blinkénde,en vruchten; niet tegenftaende, dat men op fèke- befprenckelt in\'t midden mét eenige grauwe en re plaetfen, infbnderheyt by Palerme, fchoone fwarte vlecken, repréfentérende de gedaente van vruchtbare tuynen vint, doch fbo gemaeckt door menfèhen, heeften en meer andere dingen, heb- menighte van water. Maer de valey van Demona bende daer-en^-boyen eén fonderlinge

kracht en \' heeft alleenigh meer boffchen en ooft-boomen eygenfchap tegens het vergift van ferpénten en als de twee voornoemde , doch is minder voor- fcorpioenen. ften van koorn; in voegen , dat de ftadt Mefijne Dicht byGrutterie vint men veél roode jafjiis, haer provifie van granen moet hebben van Ca-^ fijnde gefprenckelt met witte en groene vlecken, tane, oft van de andere zuyder-quartieren defes van gelijcken gefprenckelde porphiér-fteenj daer eylants,oft het wort haer gebracht over zee. Het beneftèns geeft de byliggende zee van Mefline en landt van Milazzo fourneert haer dickwils mede Trapani haer inwoonders menighte van root co- van allerhande granen , doch niet in fulcken me- rael, het welck men aldaer allenthalven kan vin- nighte als wel noodigh is. den, infbnderheyt dicht by Trapani. De velden dichtbyCatane fijnfeergoet en vet> Dit eylandt heeft in fich een groot getal van G^djertf, Itdien. X X X X allcr- i



? III s I c I L allerhande flach van beeften,en gevogelte,infon-derheyt van boeken en wilde fwijnen , patrijfèn,fj^arwers en vakken de honighbyen maken me-nighte van honigh en was^de Hybleenfche honigis wel de befte defes eylants.De zee,van de wekkehet omringt wort,geeft ook goede vifch in over-vloedt, voornamelijck tonynen, dielè meteenongelooffelijcke menighte vangen , foo by Dre-pani, Palerme, Melazzo, Cefaledi, Solanto, alslangs de geheele Tyrrheenfche zeekuft. OntrentMelline gefchiet mede een groote viftchery, in-fbnderheyt van ael, fijnde feer treffeiijck, en eenftach van vifch, genoemt by de oude GrieckenXiphïa^en by d\'Italianen Pefce-fpadaydat is te feggenfweert-vifch , fijnde van gelijcken om haredeli-cateffe in groote achtinge.om^e Re- Sicilicn was eertijts onder de heerfchappye derCyclopen; die , nae datfè geeyndight hadden,maeckte fich i£olus meefter van \'t eylant j en na-derhant wiert yder ftadt geregeert van haer by-fondere tyran oft overfte; daer na ftonden die vanCarthago een lange tijt nae de heerfchappye, enwaren felfs al ten deele in \'t befit; daer na befatende tyrannen Gelon, Hieron en Thrafibule, Syra-cufa, benefFens een goet gedeelte des landts, on-dertuffchen was Theron en eenige andere Prin-cen van de Agrigentiners : hier op volgde dat dievan Syracufa aengenomen hebben een populaergebiedt, beneffens de wet van Petalifme, volgenswelcke dat ieder burger op een olijf-blat fchreefde naem van de gene die hy vermeende de rijkftete fijn ; en die , wiens naem men gefchreven vontop de meefte bladeren , wiert in ballingfchap ge-fonden voor de tijdtvan vijf jaren.Hier naDenysfich meefter makende van Syracufa, occupeerdebyna geheel Sicilien, wiens fbon Denys de jonge,benefiens fijn nafaet,wiert verjaegt van Dion, diehem bykans meefter maeckte,met toeftemmingevan een ieder,van de heele heerfchappye,doch isgedootvanCa}ippe,die 13 maenden nahem heeftgecommandeertjcn verjaegt wiert doorHipparin,broeder van Denys, die\'t Prinsdom twee jarenheeft befèten; daer na heeft Denys de jonge hetwederom noch ten deele herftelt,terwijl dat d\'an-dere tyrannen doende waren met de reft. Doch hy\' wiert eyndlijck door Timoleon verjaeght, die deSyracufèrs en haer nagebuuren in haer oude vry-heyt herftelde, met het populaer gouvernement ;ftellende haer een jaerlijckfè Magiftraet,genoemtby die van Syracufa Amphipohe,dat is,den dienftvan lupiter Olympiadis : d\'eerfte

Amphipole,oftdienaer,wasCallimenes;van wekke dat fy hebbenbegonnen te rekenen dejaren.geduurende dema-giftraet, de tijdtvan 300 jaren, op de manier, ge-lijck de Romeynen rekenden den ti dt van haerBurgermeefters. Daernabefat Agathocles bynageheel Sicilien;\'t welck in eenen de felve tijt befe-ten wiert, ten deele van de Carthagenenfers, enten deele van de Sicilianen: defe Agathocles dootzijnde,nam Menon,die hem had doen dooden,nadat hy fijn broeder Arcagathe van gelijcken hadgetraéf:eert,de heerfchappye, en terftont wierpenfich veel tyrannen benefFens hem op.Pyrrhus ko-ning van de Epiroten, na dat hy toen te Sicilienwas geroepen,wiert van haer tot Koning van Sici-lien verklaert; doch gaf hy de naem aen fijn foonHellenus, en verloor, door fijn haeftigh vertreck N. I van Sicilien,beyde de tijtel en heerfchappye. Nä^derhant wiert Hieron gekoren tot Souverain Ma-giftraet , en daer na tot Generael tegens die vanCärthago,en eyndlijk tot Koning.Hy fècoureer-de de Romeynen tegens deCarthagenenfers,blij-vende haer getrou tot fijn doot;daer na wiert Hie-ronymus fijn fbon en fucceffeur,die fich vereenig-de met de Carthagenenfèrs, tot verdrijvinge derRomeynen,die nu al een goet deel van Sicilien be-faten,gedoot; en eyndelijck Marcellus,hebbendede ftadt van Syracufa ingenomen, bracht Sicilient\'eenemael onder \'t gebiet der Romeynen. De Roomfche Keyfèrs hebben haer befeten,endaer na de Griecken , tot de tijdt van den KeyferNicephorus;naderhantwierdfe gedwongen tege-hoorfamen aen de Saracenen, en daer nae aen deNormannen,onder Robert Guifcard,diefe langentijt hebben ingehouden ; daer na heeftfe de Swa-ben tot Koningen gehad^gefproten uyt den Key-fèr Frederick,daer op volgde Karei de I, broedervan S.LouySjVan\'t Huys van Anjou,diefè gerufte-lijck heeft befeten; ter tijdt dat de Sicilianen fèlfsaengehitft door Petrus van Aragon, de man vanConftance,dochter va» Manfred,in \'tjaer 1283,alle deFranften,die op\'t eylant waren,opVefper-tijdt,ellendelijck hebben omgebracht, en bega-ven fich alfo onder die van Aragon, met welke deFranftèn langen tijdt met verfcheyde fucceffenhebben geoorlogt^totdät eyndlijk Ferdinand vanAragon geruftelijk Koning is gebleven,diefè vangelijcken aen fijn fucceffeurs nagelaten heeft. De koning van Spanjen noemt hem fb wel gee- Ceefieüjkftelijck als wereldtlijck Heel* van Sicilien; en eenPriefter foude gehangen worden , indien hy hemquam te beroepen op den Paus. Dit is

de oorfake,waerom dat de elfde Tomus van Baronius doorden Koning van Spanjen is verboden,foo wel totNapels als Sicilien, aen d\'edelen,op de verbeurtevan op eenigh eylant,en aen andere van op de ga-ley gebannen te worden, voor de tijt van drie ja-ren. Voorders de requeften, die men overlevertaen de wereltlijcke Rechters van d\'Inquifitie, be-ginnen door\'t woordt van allerheylighfte vader,fprekende aen den koning alsPaus.Men appelleertvan den Biffchop aen defenRechter ingeftelt doorden Koning. Baronius heeft gefchreven tegen de-fe geeftlijcke Monarchie,fèggende dat de Bul,diemen pretendeert gegeven te fijn aen Rogier de I,Koning van Napels, valfch fbude zijn. Hy heeft een Viceroy , die hem noemt Capi- Toliüjck,teyn-generael van \'t eylant.D\'andere groote offi- ? 3 rr \' \' -1 r-- 1 a i • i eieren van t Koningrijk fijn de groote Admirael,de opperfte Conftapel, de groote Cancelier, degroote Senefchal,deThreforier,de Confervateur,de Haven-meefter, die opficht heeft over de gra-nen,gaende buyten \'t eylandt,de Protonotaris,deMeefter van defècreten, de gefworen meefter;wekke alle te famen komen in den KoninglijkenRaedt, behalven de laetfte,niet tegenftaende dathy mede een groot officier is. Defè koninglijckeRaedt wort mede genoemt den heyligen Raedt,welcke vergadert over hooge gewichtige faken,fbo wanneer als \'t groote Hoi, oft Domaine voorfufpeót wert gehouden; en wanneer de Viceroybegeert te procederen met meerder verfekerheyt,in eenige particuliere, en periculeufe faken, be-langende den oorlogh. Daer o\'itrtni



? Daer fijn drie fbuveraine recht-bancken , ver-vattende binnen Sicilien allepolitijcke en crimi-nele faken, te weten, het Groote hof, de heyligeConfcientie, en de Domaine. \'t Groote hof beftaet uyt eenPrefident, enfesRechters,drie civile en drie criminele, die ten tij-den der Koningen van Sicilien veel meer geauto-rifèert waren , als die ftch noemden koninglijckeLieutenants. Daer is noch de Advocaet Fifcaelmet drie Procureurs Fifcaels , hebbende het ma-niement der dingen; de opperfte Notaris, de drieReferendarifte Secretariften,-de SoliciteurFifcael,d\'Advocaet en Procureur der armen. De Prefident en de koninglijcke Advocaet fijnordinaris voorde tijdt haers levens,doch de réch-ters veranderen alle twee jaren,- en op \'t eynd van\'t eerfte jaer worden de civile criminele,en de cri-minele civile rechters. De heylige Confcientie, \'t welck betekent derechtbank van d\'appellen,beftaet uyt een Regentoft Prefident voor fijn leven, en twee tweejarigerechtersen \'t ftaet in de difpofitie des Viceroysvan Rechters te maken over de derde faken. Het Domaine oft Patrimonie, beftaet uyt eenPrefident en fes Rekenmeefters,welke fy noemenRational!,drie Doéloors, en drie andere,te wetenvan de Procureur van \'t koninglijcke Patrimonie,van d\'Advocaet Fifcael des felvige, en van de Pro-cureur en SoHciteur Fifcael. Defe rechtbank houtrekeninge van alle de koninglijcke inkomften. De rechtfaken worden noch mede bedient doorandere perfonen van de Viceroy daer toe geauto-rifeert, volgens de voorvallende occafien, infon-derheyt in criminele faken , en defe worden ge-noemt Capiteynen der wapenen , en fijn drieder-ley. De eerfte foort fijn die gene, die geftelt fijnover de banditen, en fijn ordinaris vier in \'t getal,hebben eenige foldaten te paert tot haer dienft,en worden wel betaelt. De tweede foort wort ge-ftelt door de Viceroy voor een tijdt tot onder-fbeck, en ftraffinge van eenige quade feyten. Dederde foort is, wanneer de Viceroy een van hetDomaine fendt ; en geeft hem den Kapiteyn derwapenen, tot exercitie fijner faken. Wijders,Scipio deCaftro heeft hem t\'eenemaelgeabufeert, wanneer hy feyt, dat de Viceroy tendjden van oorlog, placht te fenden drie Kapitey-nen in de drie valeyen defes eylants; en dat d\'eeneftjn woonplaets hielt tot Meffma, als hooft overde valey van Demona : want men heeft binnenMeflina geen anderen Kapiteyn der wapenen ge-fien,hebbende macht over de oorloghs-faken,ende juftitie , als de Stradigo felfs, die macht heeftbeyde over oorloghs-faken,en dejuftitie,foo bin-nen Meffina als haer jurifdidie^de privilegiën vanMeftina

fijn fodanigh,dat men haer niet alleenighgeen Kapiteyn der wapenen fent ; maer dat felfsdeViceroy daer niet vermag te komen,fbnder hetGroote hof De Stradigo vanMeffina is d\'opperfteOfficier naeft deViceroy,-in voegen dat men hemden tijtel geeft van allerdoorluchrighfte.Het ko-ninglijcke hof betaelt 30 hellebardiers,diehy totfijn garde is gebruyckende dat meer is, hy ver-magh met fijn geheel hofgefin te reyfèn door degeheele jurifdidie van Meflina,fijnde wijt in\'t be-grijp. Ondertufifchen blijft fijn Lieutenant, diemen voor defen plach te noemen Vice-Stradigo, O LIEN. 223 met de felve autoriteyt totMeftina.Daer fijn voordefen fèsRechters van\'t Stradigotiaelfche hof «re-weeft , te weten drie Griecken, en drie Latijnendoch tegenwoordigh fijnder maer drie. Soo wan-neer hy buyten gaet, neemt hy een Rechter methem, d andere twee blijven binnen Mefi^ina. Daer is noch een Senaet, genoemt fomwijlen\'t hof der Syndiken,en fomtijts de gefworene vanMeffina, en defe Raedts-heeren fijn fès in \'t getaLSoo dan heeft defe Repubhjck éen hooft,\'twelckis de Stradigo,fijnde geregeert door de wetten,enaftiftentie van drie rechters,en fès Senateuren,on-der welcke vier edellieden fijn , en twéé burgersvan Meffina. De autoriteyt van defè gefworenen>of Senateurs,is grootjalhoewel zy niet vermogente difponeren fonder denRaet,mede om iets te te-kenen moetehfè alle fes by den ander wefen , teneynde dat \'et mach valideren. Sy hebben machtom te verkiefen den Gouverneur,of opperfte vand\'Artillerie, de Kapiteyn van de bolwercken, denopperften Medicijn, of Protomedico,en eyndlijkandere minder officieren Sy hebben nietgemeensmet d\'andere officieren van \'t Koningrijck. In detegenwoordigheyt van de Viceroy ftttenfè rechttegen over de koninglijcke ftoel,op een bank metzijde bekleet: en wanneerfè te paert gaen in para-de , fijnfè gekleet met fwarte fluweele tabbaerts ^hebbende voor haer trompetters, trommelfia-gers, en pypers te paert, gekleedt met haer live-reyen. De trompetters fijn gekleet in \'t fcharla-ken,de trommelftagers in \'t root en geel fatijn,ende pypers in\'t violet. De ftadts-roeper is fomtijtsgekleedt in\'t root carmofijn-ftuweel, en fbmtijtsin \'t inkomen van eenige groote Heeren , in goutbrocade : de Maffiers fijn gekleet in \'t violet-flu-weel met fwarte damafte mantelsjen haer paerdenen muylen fijn bedeckt met de ftadts liverey. Daer is mede \'t officie der Burgermeefteren vanMefifina , fijnde ten deele edelen en burgers zydoen recht over de koopheden,zeefaken, en alleswat den handel fbude mogen betreflPen.Daer is deBaillou, die

macht heeft over de brieven van re-prefalien.Daer ftjn veel Baillouwen binnen Mefti-na,doch haer jurifdidie of macht is verfcheyden.De Baillouwen,fijnde onder\'trefort van Mefl[ina,nemen kennifte over faken importerende eenigekleyne fommen gelts. De andere Baillouwen derlanden, en Bailloufchappen van Sicilien , fijn op-fienders van de bofiTchen en wouden. De Munt-meefter van Meffina heeft fijn hof en jurifdidiein\'t byfonder , en vermagh door\'t geheele ko-ningrijck kennifife te nemen over de munt, om teweten offe goet oft quaet is. Aengaende Palerme, daer is een Preteur overde civile,en eenKapiteyn over de criminele faken.De Burgers vermogen niet getrocken te wordenbuyten Palerme,en fo wanneer\'erin de jurifdidieder felve eenige faken voorvallen,die moeten ge-ftecht worden by de rechtbanck van Palerme. Hier beneffens moet men mede aenmerckende Staten van Sicilien, welcke fy noemen \'t Parle-ment, en heeft groote autoriteyt; in voegen, datdeViceroy niet vermagh t\'ontfangen de vry willi-ge giften,die men alle drie jaren offert,noch oockhet extraordinaris; mede vermagh hy niet eenigenieuwe faken, betreffende de gemeene Staet,in tevoeren, fonder\'tgemeen confènt van\'tgeheel koning- .??; ; i\'ii Vt



? 1 .in 224 S I C î L I E N. koningrijck, \\ welck beftaet by \'t Parlement, in noch 14 Graven,een Biirghgraef,en 48 feàtoâen.\'drie roorten van perfoonen, genoemt by de Sici- De kercklijcke arm begrijpt de Aertzbiftchop-Hanen de drie armen €es koningrijcks, de welcke pen,en Biftchoppen; d\'opperfte Abt vanMeffina,fijn alle de Prelaten,foo wel kleyne als groote,ge- en 25 Abten, de koninglijcke Capelaen van S.Lu-noemt de kercklijcke arm ; alle de Baronnen en cas, de Commandeur van Magione^en vier rijcke\'Heeren^genoemt denkrijghs-armjcnalledelan- Prieurs. den des konings, genoemt de Domainiaelfche DeAertzbiftchop van Meffina is Graefvan Ra-arm, van welke dat een yder fijn Procureur fend, chalbieto, en heer van Arcara. De AertzbiffchopDe Viceroy doet dit volck door brieven weten van Monreal is heer van Monreal, en Bafalchin.de tijdt en plaets waer fy hem fullen vinden, en fy De opperfte Abt van Meffma is heer van Savoca, ,verfamelt fijnde, fit hy op een verheven plaets, in en den aenhang van dien. Den Abt van S. Pietereen koninglijcke ftoel,doende haer in \'t kort ver- van Aro oft Agro, is heer van la Forza. Den Abtftaen\'t gene hy begeert.Daer op d\'eerfte Prelaet, van Itala is heer van die plàcts,en van Ali.DenAbtna dat hy fich overeynt geftelt heeft, hem feydt, van Mandanici is heer der felve plaets;doch \'t cri- —datmen fijn propofitie heeft verftaen,en in\'t kort minele recht,ibo van Savoca,als van aide boven-fal antwoorden. Dit gefchiet fijnde,verkieft men genoemde plaetfen, behoort aen de Stradigo vande plaetfen,alwaer de drie armen ofc leden in het Meflina. De Abt van Maniaca is heer van Branti :byfonder fullen by een komen, die fich onderHn- doch hedensdaegs behcort\'et aen \'t gafthuys vangen adviferen , d\'een aen d\'ander, watfe hebben Palarme. De Biffchop van Patti is heer van Liu-\'beflotenj op datfè konnen weten waer infe accor- rizzi,en van de helft van Caftello Sabadori, en d\'an-deren oft niet. \'t Eerfte hooftftuck, waer van dat der helft behoort aen d\'Abdiife der fèlve plaets.men ordinaris tradeert,en by een komt,is de vry- De Domainiaelfche arm beftaet in Meffina,Pa- VomA- Mi- -r r r r i i .. ^ \'-n. — r--------------maelfche Oorloghs\'am. willige^ift,om te weten,oftfe fal gegeven worden lerme, Catane,Troine,Sarrago^a,Girgenti5Patti,oft nietjCn indien \'er befloten wert,dat\'er van we- Cefala,Mazara,Trapani5Xaca,Noto,Calatagiro-gen de fchaerfigheyt des Staets,niet gegeven kan ne, Thermini, Marfale, Leontini, Naxo, Caftrö-werden , eyndight het Parlement, en daer wordt giouanni, Nicofie, Leocate, Polizzi, Taormine,niet meer gedaen. Indien men beftuytsdat \'er een Plocio,Callattaffibetta,Randazzo,Mene,Argira,gift gedaen M worden, als dan

handelt m.en van Bidino, Mont S. lulian , Salerni, Corleone, Mi-het tweede hooftftuck , \'t welck is de hoedanig- ftretta, Capizzi, Augufta, Caftroreale, Melazzo,heyt van &quot;t prefent; en daer na het derde,dat is de S. Lucas, Sutera, Rametto, Caftronovo,Giaci,enmanier om \'t felve te krijgen.\'t Vierde hooftftuck Mela de Taormina. is de tijdtjop welcke men \'tmoet betalen.De vijf- De inwoonders defès eylants volgen deRoom-de, de conditiën,met de v/elcke \'t gegeven wordt, fche Cathoüjcke religie. Tot dien eynde fijnderHet fefte,de gratiën die\'er Gegeven moeten wer- Intpifiteurs , 0111 de felve te mainteneeren. Haerden. En \'t fevende fijn de gedeputeerden, aen de recht wert genoemt het heyligh Offici; defè va-welcke men laft geeft van te executeren al \'t gene ders hebben bevonden in alle voorvallende fa-dat \'er in \'t Parlement befloten is. ken, dat de Koning van Spanjen, die altijdt het roorn.tcrn- Daer fijn eenige huyfen oft famiÜen, die recht meeft heeft bemint,die de meefte fachtfinnighey thebben in\'t Parlement te komen. De voornaem- gebruyckt heeft. fte fijn die van de Huyfèn van Vintimiglia, welke De Prelaten hebben een groote autoriteyt inden tijtel gevoert heeft van Prins; van Aragona, dit eylant, en betoonen genoeghfaem \'t gene fymet tijtel van Hertogh en Prins;vanBologna met vermogen in deParlementen,alwaerfè openbaer-tijtel van Graef; van Santapan, Barrefè,en Mon- lijck \'t begeeren van de Viceroys tegenftaen,ver-cada,met den tijtel van Princen; van Brancifort, werpende fijn geboden,foo wanneer fy\'t noodighmet den tijtel van Hertogh; Spatafora van Mar- vinden voor \'t gemeene beft.quis, als van gelijcken die van Gaëtans; Gioieni Daer fijn drie Aertzbiftchoppen,de welcke fijnPrincen ; Cottone Graven; Statella Marquis, die die van Palerme, Meffina, en Monreal. Die vanvanloppolo, de la Cafe Vintimiglie , Graven van Palerme heeft onder hem de Biftchoppen vanNafo; van Bofco, metden tijtel van Hertogh; Mazare, Girgenti, en Malte; die van MeffinaLancia met de tijtel van Prins; Migliaccio, en de Biffchoppen van Cefaledi, Patti, S. Marco,Celefte van Marquis. en \'t eylandt Lipari; en die van Monreal, die van De Heeren defes eylandts, welcke men noemt Sarragoce, en van Catane; hoewel dat men dieden oorloghs-arm, fijnde verobligeert ten tijden niet en houd voor Vicaris, maer exempt. Voor-van noodt, op haer eygen koften,tot defentie des ders is de Aertzbiffchop van Meffina boven deeylants,de Koning te dienen,met een feker getal Archimandrita van Sicilien; aengefiendat defeHchte paerden, volgens haer middelen, en form Aertzbiffchop hebben moet van de Archiman-vanprivilegien,fijn de Princen van Butera,Caftel drita, als fijnde Abt van S.

Salvador, de rente vanVetrano, Petra Precia, Paterno, Caftel-Buono, ^o ftuyvers, 100 ponden was,en 100 ponden wie-della Trabia, en van CaftigHon, de Hertogen van roock, en 20 tonnen oly.Vibone, Terra-Neuve, S. lean, en Mifilmeni: en Men vint oock door geheel SiciHen veel Griek-de Marquis van Geraci,Lecodia,Giuliana,Marin- fche Chriftenen, fijnde gekomen uyt \'et Moren-co, Avalo,Francofonte,Iarratana, de la Sambuca, lant,en hebben eenige Tempelen,voornamelijckFavara, Roccella, de Monte-Maggiore, de la Li- binnen Meffina, alwaer de Koning van Spanjenniina, en van Spaccafurna; behalven defe fijnder haer hanthaeft, en befchermt. V lAïk\' m-fsm. El\' i!il m I-



? I N. Et îandt dat dc Romey- draegt veel korén cn fchoone vruchten,en is overnen Gucia noemden, al feer vermaeckelijck om fijn verfcheydenheytwiert van de ingefete- want daer zijn fchoone weyden , veel heuvelen,nen Beilm geheeten , en valeyen en bergen , fonder datter iet onvrucht-d\'inwoonderen felfs Pe- baers is. Daer zyn uytnemende wijnen,waer vanlafgiom of Pelafgen, men de looten en heele wijngaerden in Vranck-naen, Achsen, en Argmn i rijck, en voornamentlijck te Vivarez in Dolphi-en gants Griecken is né, over-gebracht heeft. De druyfis blaeu.van Homerus Argos ge- Daer zyn verfcheyde foorten van vee en gevo-noemt. De Griecken gelt in overvloede j als mede vifch, nadien hetheeten dit hun lant noch hedensdaeghs en veel rivieren heeft, en dat het rondom met dede Turcken Rumelî, of Rumyilaget, en \'t volck Ru- zee omçingelt is. miler, of Rumilar, en gemeynlijck VrumUar, Sy Sy fpreken bedurven Griecx,gelijck deItalia-5;r^fc^feggen tegen een Grieck alleen Vrum, en tegen nen Latijn maer fy volgen de aeloudtheyt meer\'t Rijck Vrum Memleket. Poftellius feyt, dat zy lich in de woorden van eygen namen aïs de Italianen,felven Rhomé, en die de Venetianen onderwor- De onderdanen der Venetianen, voornemelîjckpen zijn , fich Romeichi heeten. die in de fleden woonen,en van eenige middelen In\'t ooflen heeft dit landt d\'i£geifche zee oft ofte aenfîen zyn , verflaen mede Italiaens. Died\'Archipelago, in \'t weften de lonifche, in \'t zuy- onder den Turck zyn , gebruycken fbo wel deden de Cretifche oft Lybifche , en in \'t noorden Turckfche fpraek als \'t gemeene Griecx. De boe-is \'t van Dalmacien, Servien, en Thracien ge- ren en landt-luyden fpreken niet als Griecx , foofcheyden door \'t geberghte, dat Macédonien weldieonderdenTurckals Venetianen woonen.van die felvige provinciën fcheydt. Het gemeene Griecx is huydendaeghs in veeler- Sijnlengte, genomen van de Kaep Tenaro , hande manieren gedeeltjwant de Griecken,die teoft Caille,door de engte van Morea,tot den oor- Conflantinopolen woonen , hebben veel Arabi-fprong van de rivier Strymon,is loo Hooghduyt- fche woorden onder haer fpraeck vermengt ; diefche mijlen ; en fijn breette, van Capo delle Co- van Candien oft Creten veel Italiaenfche en La-lonne inâttica door Achaja enEpirus tot den tijnfche; en die van Morea behelpen hen metbergh Chimera, 80 Hooghduytfche mijlen. veel Latijn, en oock Franfch,dat ick gelooft dat-Dit landt begrijpt in fich Macédonien, dat veel ter meeflingeflopenis,na dat de Princen van Sa-kleene Provinciën onder fich heeft,- Theffalien, voyenfîch felven daer gefèt en deGriexfchcKey-Bpirm^met Acarnanien-yde provincie die Ptolemeus fers onterft

hadden. Wat de Athenienfers aen-Achaja oft Hellûsnoemt, (\'tv/dckhet ware Gïiec- gaet, men mach hen fonder fchreyen nietaen-ken is;) verfcheyden van \'t particuliere Achaje,en hooren ; want fy hebben de bedurvenfle tael vanbegrijpende Etolien, Doride , Locride, Ozolee, al de Griecken , en aile d\'andere iachender oockPhocide, Megaride, Attice, en Beotien : en de mede als fyfprekenien alveranderen fy van luchtPeloponnefus oft Morea/t welk het byfondere Acha- en lant,daerom veranderen fy niet van fpraeck ofje, Elide, Melfenien, Arcadien, Sicyonien, Laco- manieren. Maer alhoewel die van Athenen, De-nien en Argien oft Argoliden begrijpt. lien , Creten , Morea, \'t eylant Chio, en andere Jimeren en Van de Riviercn en Bergen fullen wy fpreken eylanden, elck op hun manier fpreken, foo ver-in yders provincie : maer den bergh Oeta, feer flaen fy malkander nochtans, en foo, dat een y-vermaert door de doot van Hercules, die fich al- der terflont weet of fijn man van Conilantinopo-daer verbrande, deelt byna ganfch Griecken in len, Candien, Chio, Napoli, Romanien,Epiren,twee\'en, gelijck de Apennin Italien, en heeft ver- of eenigh ander lant is. Men hout dat de Griekenfcheyde namen op verfcheyde plaetfen. Hy be- wel feventighderley manieren van fpreken heb-gint in \'t ooflen aen de Golf Mallius van Ptole- ben: men vint\'er evenwel noch weynige te Thef-mseus, en flreckt tot den inham van Ambracien, falonica, te Conflantinopolen,in Morea, en eeni-oft Golfo de Larte, fnijdende in rechte hoecken ge andere plaetfen,die\'t gemeene Griex eveneenshet geberght dat vanParnas totPindus loopt, uytbrengen , als de oude Griecken plachten. In-Het deel dat naer Thermopylen leyt, is Oeta ge- dien een vreemdeling maer een van haer manie-noemt , en feer hoogh dicht by Thermopylen, ren van fpreecken leert,terflont fal hyfè alle ver-alwaer die van Loeren, na ThefTalien reyfende, flaen. Sommige volgen noch in \'t fpreken dAt-een feer naeuwe doorgang vinden , in\'t Griecx tifche manier, fbmmige de Dorifche, i£oiifche,PyU geheeten, dat is poorten te feggen , en Ther- lonifche, en Gemeene; maer daer zijnder feermopyU, van wegen de warme baden, die niet ver- weynigh die d\'oude fpraeck verflaen. \'t Onder-re van daer zijn. De bergh die hier aen leydt is fcheyt van defe manieren van fpreecken beflaetCaUidromm geheeten, gelijck mede al het ander meefl in de pronuntiatie, en feer weynigh woor-dat fich door Etolien enAcarnanien totdcGolf den. Die van Ionien,die in veertien dorpen woo-de Larta flreckt. nen , in Morea , tuffchen Napoli en Monenbafe, Lwhu E)^ ^^^^^ Griecken is foo getempert datfe fpreken noch out Griex,maer begaen veel fautengeen landt ter

werelt hier in wijckt. Het landt tegen de Grammatica, dan fy verflaen de geneGriecken, A die Nam. Gr due» envruchîen>L Crenftn. Croote. Trovînclou } i \' \' > : )
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? N. K E I R G die\'t wel fpreeclcen, en de gemeene fpraeck niet.Defe werden Zakones geheeten. De Chriftenendie fich in Ahen langs de zeekuft,van Trehizon-de tot Satalie toe, houden, fpreecken oock meeftGriex; als mede de inwoonders van d\'eylandenvan dei£geifche,Cretifche,karifche en Lycifchezeen. De%^rouwen fpreken de gemeene fpraeckfeer foet en bevalligh, en ftuderen op \'t verlbetenvan de tael, op de befte woorden en eygen ma-nieren. Het befte Griex wert in Macedonien ge- O fproken. De Griecken onder den Turck,foo wel in Mo-rea,als in \'t iandt eygentlijck Griecken genoemt,in Macedonien , in Thracien, in d\'eylanden vande Middellantiche zee , en voornemelijck in dievan \'d\'Archipekgo , welckers inwoonders Rho-m^ei geheeten worden , gebruycken de oudeGriecxiche letteren noch. Daerom wordenderveel plaetiên in Natoliën Rhom, dat is, Grieckengenaemt. De Patriarch van Conftantinopolen fchrijftgemeenelijck met een filvere pen ,• maer d\'ande-re Griecken gebruycken riedt, dat uytPerfiengebracht wert, en geen ganfe oft andere veeren,gelijck wy doen. De Griecken hebben geen Academien meer,of eenige publijcke Profeftbren : maer eenigelaege Scholen, daer de kinderen de Grammaticaieeren , en de hoecken, die fy Horologion enOdoegon noemen, \'t Pfalmboeck, en eenige an-dere , den heyligen dienft aengaende, lefèn» Letteren en[chnft. StiiAiengft Maer daer zyn weynigh Calogers en Prieftersdiefe verftaen.Eenige gaender wel na de ItaHaen-fche Univerfiteyten,om de oude Spraeck,Philo-Ibphie, en de Pofitive Theologie te leeren , diefy wederkeerende aen andere wederom leerenom feer weynigh geit. De noot van nootdruft tefoecken, maeckt dat \'er foo weynigh ftudeeren.Daer is geen Didionaris van de gemeene fpraek.Sy hebben geen hoecken in hun bedurven tael.Sy achten de oude Poëten en Philofophifchehoecken niet, ja kennen felfs veeier namen niet.Men heeft oock de Calogers expres verbodendie hoecken te lefèn, foo datfe haer ganfch by deOutvaders houden. De Gouverneur van Griecken,die de Turcken Regeermi^Rumeli Beglerbey noemen, is de eerfte en groot-fte van den Torckfchen Staet, fo wel om dat denGrooten Heer fijn ftoel te Conftantinopolenhout, die in d\'uytftrecking fijns gebiedts is, alsom dat hy lbo veel provinciën onder fich heeft;want hy gebiedt over Romanien,Thracien, Bul-garien, Macedonien, Achajen, Morea, Albanienen Epirus; als mede Servien, en tot over den Do-nauw over een deel van Beftarabien dat de Turckbefit. Maer men moet hier mercken,dat fijn au-toriteyt fich niet generalijck over ganfch Griec-ken ftreckt: want de Sangiacs die aen de zee leg-gen , en van de

eylanden, onder welcke die vanNegroponte fich verre landwaert in ftrekt, ftaenonder den Denizi Beglerbey , oft Capiteyn Ge-nerael der zee. I\' I



? D O C E N Jcedonia is eertijdts, als plaets YanSidemapfa, by de Ouden Chryfttes gehee^Plinius enTrogus fchrij- ten, niet verre van Servien, en feer geacht om deven, Emathia als Livius, menigte van gout-en filver-mijnen, In Piërien isVeomayMmonia, Edonia, en de ftadt Berrhee, nu Veria. De oude ftadt Pydna, he-Pieriài Trogus, Eœotia dens-daegs Cytros, is noch gènoech vermaert eng^enoemt geweeft : Eu- de ftadt Pogojana, die boven Theftalonica leyt.ftathius, Stephanus en Maerde vermaertfte van alle defe fteden is T/j^/.Hefychius feggen , dat Jahnica, tegenwoordigh Saloniki, gelegen op \\ bin-een gedeelte , daer van nenftè van de Bay van Thermo, oftUacetia geheeten was, ki-, fy is nu ter tijdt groot en feer bewoont,waer van \'t geheele landt naderhandt de naem De bergen van Macédonien zijn M^it. kreegh. \'t Wort Macedoniagefey t van Macedo,des Bypjijonm, Epidus, en fommige andere maer deKonings Oftris foon,ofte na fommige feggen,ïo- voornaemfte is Athos, die fich van de vlackte totvis en Thy^,ofte,foo Sohnus fchrijft,na den neef in de zee vijf-en-tfeventigh mijlen vér ftreckt,envan Deucalion. In de boecken der Machabeen heeft\'er hondert en vijfti| in de rondte. De Grie&quot;-wort het Cethim genaemt. Hedens-daeghs willen ken noemen defen berg dat is, den hey- het fommige onder den naem van Albanie begrij- ligen berg, om dat \'er wel vier-cn-twinticrh kloo-pendoch Albanie is maer een gedeelte van Ma- fters aen leggen, met ftetckê muuren omçingelt,cedonien, alhoewel\'t nu daer van gefcheyden is; en van ontrent fes duyfent munnicken of Calo-en om dat\'et, van wegen de veranderingen en gers bewoont. Onder defe verfterckte kloofters,Troote,op verfcheyde plaetfen verfcheyde namen zijnder twee de voornaemfte, Vatopedi, tn Agimleeft : want het deel naer Thracien heet lambo^i-, Laura, een van defe twee heeft wel 300 Calogers,naer TheftaUen Camenolitari ; \'t midden houdt de die hun van de zee dienen, fo wel om te viffchen^naem van Uacedonien-y en \'t laetfte, dat aen Dalma- als om alle nootdruften door de felve te krijo-en. ^tien en Sclavonien grenft , en van dat groote J^Qn^ïeren defcshnts fijn Axius, nu Varadrige-Khkf^^lichaem afgefcheyden is, heet Alhanien, noemt Echedorm, van Herodotus Chidorm, en he- \'t Is in \'t noorden met Servien en Bulgarien ; in densdaegsGranea oft Veratafar geheeten,wiens wa^\'t weften met Albanien,oft, fo men dit onder Ma- ter niet genoegfaem was voor \'t leger van Xerxes;cedonien mede wil begrijpen,met de Middellant- Erigonius, nu ten tijden Viflrati^a i Aliacmon, tegen-fche zee; in \'t zuyden met Theftahen,- en in \'t 00- woordigh Pelecm.oft Platamona; Emathiu^, op defenft:en met de

^geifche zee oft Archipelago, en tijt E«/öw,die dicht by de ftadt Pierie in zee loopt;een deel van Thracien, dat \'et in \'t noorden mede en,na fommige de riviere Sf?>wow,doorP tolemseusraeckt, bepaeit. in dit lant geplaetft,alhoewel hy,na \'t gemeen ge- De voornaemfte oft vermaertfte fteden fijn de- voelen, meeft onder Thracien hoort, en met veelfe : Pelky alwaer \'t hof van Philippus en Alexander waerfchijnlijckheyt, alfoo die van Thracien vande Groot fijn foon geweeft is , en hooft-ftadt van defe riviere de naem van Strymoniers gegeven isganfch Macédonien, wert tegenwoordigh Ichni^a van de hedendaeghfche inwoonderen werdt defeoft Zuchria geheeten ; Stagira, de geboorte-plaets riviere Strymona ol\'t Marmara, oft Redino geheeten,vanAriftoteles,daer de Koning altijt 3000 merri- en geeft de naem aen eenBay oft Golf by fijnpaerden hield tot de voort-teelingen, foo Phnius mont, en den bergh Athos ; daer leyt een grooteen Strabo getuygen ; nu wert ly SteJar oft Lihanora houte brugh op, by \'t dorp Marmara, door Ibra-genoemt. Die de palen van Macédonien over de him Bafta gemaeckt. Strymon tot aen de Nefe trecken, als Ptolemxus Dit lant is feer overvloedigh in koren,appelen^ Km» wen Strabo , die hebbender de ft-adt Pbilipp, waer peeren,amandelen,noten,oly ven, kerlfen, en ka-van men niet als de ruïnen ftet, die m.aer twee da- ftanien.De boftchen fijnder vol van eycken en an-gen reyfens van Tr/W^ leggen,da teen ftadt is daer dere boomen, Daer zijn veel galnoten, gelijck ineenSangiac woont, en die dicht aen de riviere Thracien.De Calogers van den berg Athos heb-Strymonis; foo dat \'er na defe rekening het oude ben menighte wijngaerden,olijf-boomen,vijgcn,Tricca van Eftiotide,dat verre van de Strymon ge- loock, uyen, boontjes en diergelijcke. Sy hebbenlegen is,en dat van Ptolemasus op dePeneus is ge- veel laurieren,uyt welker knoppen fy oly trecken,jftelt,niet kan zijn. twee mijlen van Philip- dielyin de fteden van Walachien, Bulgarien enpis, is een feer vermakelijcke ftadt,met een groo- Servien,en d\'omgelegen landen te koop brengen,te, maer forgelijcke haven, en is felfs als een van Te Sidrocapfe fijn koftelijke mijnen van gout,de fteutelen vanMacedonien:daer fijn ontrentfoo filver en loot. De mijnen van Caftagna hebbenïnwoonders,foo Turcken,alsIoden,en Griecken. weynigh goudts ; maer te Siderocapfe fijnfe fooDaer is eertijdts een ftercke muur op de hooghte overvloedigh, dat \'er veel Bulgaren, Griecken,vande ftadt gebouwt, die men hedens-daeghs Dalmaten, en ander volck komt werken. Dichtnochfiet, ontrenteen vierde-part vaneen mijl byde ovens fijn vijf kanalen of beexkens, gehee-lang, en overwelft, foo dat \'er twee paftagien in ten

Pianiza,AmerpaGh,Kyprich, Rofchetz en If-waren : op \'t hooghft\' van den berg was een heel votz. Van dit gout worden de Ducaten oft Sulta-dicken tooren, die voor een bol-werck tegen nins geftagen,en naerConftantinopolen gevoert.Thracien ftreckte, gelijck de fcheyd-muur van Dit landt voedt menighte vee,harten,wilde qf-^ j)km*Macédonien en Thracien. . fen,bocken,wildefwijnen,voflen,wolvenenhafen. Men fiet in dit landt de open, maer vermaerde Op de Strymon fijn veel Avanen en andere water-Griecken, B vogels NM-m. \' ; î, I ? 11 Dgekn, i 1 ; • I i;; Onettfitr, Sterft. i \' ;! \'i /! : ^^ I 1: ; I I
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? 4 M A C E D O N I È N. vogels van de felfde grootte, van Ariftoteles Pe- falus; Argos Pelafgica, en Dryopis, In dit landt is Hel-lecanen, en Plinius Onocrotales geheeten. len geboren 5 waer van Homerus die van Thelfa- Te Theffaloniki fijn de vrouwen doorgaens lien Hellenes noemt, alsmede Mimydones, Achdyfchoon en fraey van lijf en leden,maer bruyn,ge- Phthiotes en Dolopes, Tegenwoordigh wort dit ge-hjck die van de andere provinciën. De Macedo- heele landt Thumnefle oft lanna, en niet Camenoli-niers in\'t generael fijn fèer gequelt en qualijck tari, als Caftaldus fegt, dat maer een gedeelte vangehandelt van den Turck,die hen alles ontnemen Macedonien by Thelfalonien is, genoemt.datfe hebben, foo dat fy hun landen en bouwerye Dit landt grenft aen \'t noorden aen Macedo- Crenfm.verlaten, en gemeenlijck herbergh houden, waer nien, gelijck oock aen \'t weften, en eenige landendoor fy ,\'t gene hen van den Turck genomen was, van Epirus; in\'t zuyden heeft het Doride,Locren,weder krijgen. Hun huyfen fijn van hout en aer- Epicnemedien en Amphilochien ; in \'t ooften dede , £Telijck fy byna door heel Turckyen fijn. Te ^geifche zee, oft, na eenige, in\'t ooften aen deThelfaloniki fpreeckt men noch goedt Griecks; bergen Pelion en Offa, by de zee; in \'t noordendaer is oock een druckery. met den Olymp^in\'t weften met den berg Pindus, De Macedoniers, die eertijdts over de geheele daer de Peneus uyt vloeyt,- en in\'t zuyden metwereltgeheerfcht, Afien, Armenien, Iberien, Al- den bergh Othrys ; foo dat het landt binnen defebanien, Cappadocien, Syrien en Egypten over- bergen befloten, Theffalien genoemt werdt.wonnen hebben, fijn hedens-daegs vry wat afge- 1\'heffahen is gedeelt in Eftieotidis, Pelafgiotidis, Uni^flagen, als nietige flaven geworden, en hun doen Phtiotidis, Achilles lant, Ihejjaliotidis en Magnefia. Inis niet als groote elende. De meefte fterckte defes dit landt ismede die luftige vakj^dcTempe, vijflandts beftaet in ftjn gelegentheyt 5 alfo\'t byna mijlen lang,enanderhalfacker breet,vanderivie-heel met bergen als met een fterke muur omfet is. re Peneus bevochtight,daer \'t gevogelte met me-\'Na dat dit lant langen tijd van de Romeynen, nighte \'t heele jaer door feer queelt, dat fich al-daer na van de Grieckfche Keyfers, eenige Ko- daer onthoud om de fchaduwe en het water,ningskens en Heeren beheerfcht was, viel het ten De voornaemfte fteden fijn geweeft, Pheres, nu S{ei€ß.laetften in handen van Amurath den II, die Thef- Tere, waer achter den berg Oete naer Macedonienfaloniki van de Venetianen nam , aen wien \'t An- ftreckt; Lar}Jfe, AcMhs ftadt, hedensdaeghs L/z-dronicusPaleologus verkocht hadde,ten fpijt van rK^o, oft LaKO; lolcos, Jafons landt; Thehe Sphtiotide^den Keyfer Conftantin; en fèdert heeft defe pro- tegenwoordigh

Zyton; Paga/a, oft Demetrm, invincie altijdt onder dè Turcken geweeft. Te Phtiotide,nuJm/ro, oft D/Wm\'/«, van waer lafonTheffaloniki is den voornaemften Sanjac van met de Argonauten trok,om\'t goude vhes te win-Macedonien, die 400 paerden aen den Beglerbey nen; Trka, in Eftiotide, nu Trkala; Pharfale, hedeavan Griecken moet opbrengen. pherfalia; als Ie Noir; oft Farfa, als Ananias fegt, Daer fij n door \'t gantfche landt veel Turcken, met de Pharfalifche velden, naderhant de PhiHp-Joden en Chriftenen door een gemengelt. Te pifche genoemt,als Florus fchrijft,daer C^far te-chrißenen. Thcftalonild fijn over de feventigduyfent Joden, gen Pompejus ftoeg,enAuguftusBrutusenCaftiusDe Turcken hebben daer maer drie Mefquiten, \\trwonj Sperchie,nu FiteleOs Hypate,door have iooyq^en de Chriftenen twintigh oft dertigh Kercken. ryen, en de min van Apulejus en Fotis vermaert ^De Aerts-biffchop heeft veel Biffchoppen onder Gyrte,van Homerus fo geheeten; Lam^jWaer by defich, als van Cyprus oft Pydnus,van Servien,Caf- flag vanAntipater met deAthenienfers gedaen is,fandrien,Lito,Rhendino,Hiereffen oft S. Monte, die daerom de Lamiefe flagh genoemt was; en deLycotomien oft Theffahfche Tempe, en andere, ftadt Orchcmene, te YorenMinye, niet ver van lolcos.De Aerts-biftchop van Serres, die in \'t jaer 1618 waer van de Argonauten alfoo genoemt wierden.t\'Antwerpen was, noemde fich Primaet van Ma- De bergen z\\]n,Oeta,door Hercules, die fich al- Ber^*cedonien. daer brande, feer vermaert, nu Buonina, die tot in De monnicken in de kloofters van den bergh Macedonien reyckt: Olympus, op de grenfèn vanAthos trecken noch veel hun jaerlijkfche inkom- Macedonien, heden Lacha: Offa, tegenwoordighften uyt Ruffien,Walachien,Trebizonda,en eeni- Olira^ Cojfoyo, Ki\'^ajon oros, eertijdts de woonplaetsge andere landen. Eertijdts waren hier veel fraeye der Centauren, die van de Lapithen, door Ixionen gefchreve boecken,en veel geleerdeCalogers; en fijn foon Pirithous geleyt, verjaeght wierden,maer tegenwoordigh is \'er naulijckseen die iets die hun mede den bergh Pelion deden verlaten,weet. Daer fijn noch wel eenige Theologifche Den bergh Othrys, daer de Lapithen hun woon-boecken; maer geen Hiftorien, Poëten, en Philo- plaets mede hadden; als oock Pindus, nu Ucn^yofophen. De monnicken van de order van S.Bafi- na Sophian, hun eerfte wooning. Plinius feyt,lius, die den Patriarch van Conftantinopolen er- dat\'er vier-en-dertigh bergen fijn, waer van dekennen, bouwen\'t landt, oft viffchen meeft. Die vermaertfte de C^rc^f^i fijn, en die ickalreets ge-door defe kloofters reyfen, worden\'er op hun ma- noemt heb. Maer in Phtiotide, dat hy van TheAnier voor niet onthaelt met olyven, uyen, boont- fahen onderfcheydt, ftelt hy de bergen

Nymphe,jes, twee-bak,oft fomtijdts met verfch broodt,en Buzygee, Donacefe, Bermie, Daphiffe, Chime-oock wel met verfche of gefbute viffchen. rion, Athamas, en Stephane. De voornaemfte rivieren fijn de Sperchia, nuj^,-^;^^,THESSALIEN. de P^w^^a?, die door Tempe loopt, van de hedensdaegfche Griecken Salamhria, en Lycoßome^HeffaHen wiert in oude tijden Pyrrhcca ge- en van de Turcken Afabäba genoemt: de Amphry^noemt, van Pyrrha, Deucalions vrouw; , daer de Poëten feggen dat Apollo AdmetusjËmcnia van iEmon; en Thejfalia van fijn kudde hoedde; en d\'Enipem die in d\'Apidan vloeyt,foon Theffalus;M7ö«/V,van Nefon foon van Thef^ als de Amphryfus in de Peneus. Behal- Manierenen geäaentedes a^ické-. Sterchte Regeering. Religie^Inreken.Joden.



? ALBA chriftemn, Bciialven dc Turckcü fijnder in dit lant noch(Snerken,en Yeel Grieckfclie Chriflenen; en, gelijck denr^rcke^\' Aerts-bifTchop van ThefTaloniki gantfch Theffa-lien onder fich heeft, fbo heeft die van Lariffehet tweede ThefTaHen en gantfch Griecken, on-der fich hebbende de groote Bifdommen vanDemetrias, Pharfale, Demonica, Ziton, Tricca,en eenige anderen. ^Atnen* ßrenfen. Steden, ALBANIEN. Lbanien, waer van de inwoondersAlbanen by de Ouden genoemtfijn, en dat voor een deel van Ma-cédonien genomen is, met haerhooft-fladt Albanopolis , houdthedens-daeghs haer felve naemnoch : en fommige noemen \'t oock Arhanie, wiensinwoonderen van de Turcken Arnautlar, en \'t lant^/wïif geheeten worden. In \'t noorden heeft dit landt Servien , met eenweynigh van Dalmatien,dat het oock in \'t weflenheeft,als mede de Golf van Venetienjin \'t zuydengrenft het met Epirus ,• in\'t ooften leyt het aenMacédonien.Soo dat het begrepen is tuffchen derivieren Bojane en Chimere,en de Camohfche enStateifche bergen : en heeft niet alleen een ftuckvan Macédonien , dat men van Oudts Albaniennoemde, maer oock een groot deel van Epirus,Dardanien,en een hoeck van Dalmatien j foo dathun landt langs de zee in \'t weften aen \'t lack vanScutari in \'t oude Dalmatien begint, en eyndightin \'t ooften te Baftie, een plaets in Epirus, tegenover \'t eylant Corfou.Ick geloof dat Leunclavius,die Albanien heel in Epirus vermengt, beter ge-weten als uytgeleyt heeft, dat dit landt het oudeAlbanien begrijpt, (nadien hy \'er Croye en Beli-grad in plaetft) dat Epirus met een deel van Dal-matien, waer van de ftadt Scutari oft Scodra, diehy haer toe-fchrijft, maer een deel is, volgensPtolemaius. De voornaemfte fteden, beginnende van dezee-kant van Dalmatien , fijn Aleßo , oft S. Alexis,eertijts Lißis, by de mondt van de Drin gelegen,en vermaert door de doot van Scanderbeg:Lo^/?7«,aen de mont van de felfde Drin , die de naem aende by-gelegen Golf geeft : Vura^, voor delen Dyr-rachîim, en te voren Epidamm , vermaert door denhonger die\'er C^far leed, en balHngfchap vanCicero jmaer hedensdaeghs weynigh bewoont,enbyna geheel vervallen, alhoewel \'t by de zee enden mont van de riviere Argente gelegen isiPyrgo,dat voor \'t oude Apollonia genomen wordt, daerde Keyfer Oaavius gefonden wiert,om deGriek-fche fpraeck te leeren : en Valona, by de OudenAulon, mede een zee-ftadt,gelegen in een Bay,aende voet van fekere hooge bergen, verfterckt mettwee goede kafteelen,waer van\'t eene Canina ge-noemt, en op een rotfe gelegen,de ftadt befchut,en \'t ander Torazzo op de zee, de haven verfe-kert ; fy leyt tegen over de Capo di S. Maria vanPuglia, en niet meer als (^o mijlen van Otranto,en dichte by

Epirus. Binnen in \'t landt fiet men Croja, eertijts Erfc,van eenige mede Troje geheeten, daer die braveScanderbeg, om haer onwinbare gelegenheytvan wegen hare wateren/oo lang gewoont heeft,-Griecken, N. j fy wordt door de Lefam bevochtight, en voor eenvan de befte van Albanien , en voor \'t oude Anti-gonia gehouden. Chalcondylas heet haetCrua,en Croja beteyckent in de Albaenfche tale fon-teynen. Oock fiet men niet verre van \'tlac van ScutariVriyafio oft Driyefto, een Bifchdom, onder denAerts-biffchop van Antivari: Scutari , yoor defenScodra, een ftadt van \'t oude Dalmatien, als medeDrivefto,eertijdts onder de Venetianen, maer te-genwoordigh den Turck onderworpen,die \'tJfco^dar noemen: fy is van nature fterk,want fy leyt opeen hoogen berg, die rontom met rotfen befet is,en dicht by een lac dat de felfde naem heeft,\'t welkmen gemeenlijck mede \'t lac van Penta heet, dat80 mijlen in de rondte heeft, uyt wien de riviereBoliana oft Bojana voort-komt, die bezuyden deftadt heen loopt, hebbende de Drino in \'t ooften.D\'andere vermaertfte fteden fijn, Sfetigrad, DibrayBagno,en Beligrad,ma.ei\' een dag-reyfè van Valona. De rivieren defes lants , die fich in de Golf van ^i^igygn^Venetien ftorten, fijn, behalven de Boliana oft Bo-jana, de Drino oft Lodrino,Dri/on genaen:it,oft Drillondoor Ptolemeus en Strabo^ de Malino, Lifano, daerCroja op leyt ,• de Argento, Vrgeo oft Vrego, eertijdtsApjm-,de Pyrgo,voor defen Lou^; en de Salnich, byd\'Ouden Celydoniis, niet verre van Valona. Dit landt is in \'t noorden vruchtbaerder als in ^oedami-het zuyden, alfoo \'t laeger landt is. Het draeghtfchoone wijnen, waer van de voornaemfte omValona waffen. Valona geeft mede veel peck, enheeft in \'t by-gelegen geberght fout-mijnen. Dit landt met Epirus en efenige eylanden, is Beeren, cndoor de Keyfers van Conftantinopolen aen driefamilien gegeven,die het,ten tijden van Amurathden 11, noch befaten, ontrent het jaer 1440. Dievan den Huyfe van Comnenes,uyt de GrieckfcheKeyfe rs geiproten, waren meefters vanDaraz,Valona, en veel plaetfen aen de zee gelegen,-maerfijn van Amuratli verjaeght geweeft, foo datfynaer Romen vertrocken van waer ConftantinComneno geroepen wierd, om over Montferratte gebieden. lan Caftriot was de voornaemfte van het twee-de Huys, en befat Croja en eenige andere plaet-fenjten tijden vanAmurathden II,die hem dwongtol te geven, en fijn drie fonen tot verfekering,die hy deed befhijden , en noemde den jongften,dieGeorgio genaemt was,Scanderbeg,oft lichen-derbeg, dat is te leggen, Alexander Heer vanScanderbeg,- defe diende onder Amurath, en wonvoor hem S^ervien en veel andere landen: foo datAmurath hem, na de doot van fijn oudtfte broe-der Caragus, die te AndrinopoH

in verfekeringwas, fijns vaders Rijck gaf Toen wierd hy fo vande Paus Eugenius de IV door Ambaffadeurs enbrieven aen-geport, dat hy wederom Chriftenwierd, en fich van Croja, Sfetigrad, en meer an-dere fieden meefter maeckte^hy ftont oock eeni-ge maenden lang de belegering van Croja uyt,enverwon den Turck: en niet tegenftaende defenoorlogh, brocht hy de Venetianen foo verre, diehem 1500 goude kroonen weygerden te betalen,die fy hem jaerlijcks van wegen eenige fteden,diefy in Albanien befatenjfchuldig waren, datfe hembetaelden: hy hulp den Koning Ferdinand in hetRijck van Napels tegen lan Hertogh van Cala- C brien. N » < 1 j i i ? ?; i. \' - i : ; !.\'\' i :? ; } I : Î ^ • l i ^ i î? [ . t{ H h t !i Inj iH!if



? V R brien. Daer na,aîs Iiy den Paus Pius de 11 te Ro-men befoclit liaddcj keerde hy weder naer Alba-nien,waer hy korts hier na van vergifjoft,als fom-mige feggen, van een koorts, den 17 lanuarii in\'tjaer 1467, na dat hy 24 jaren geregeert hadde,fturf. Sijn kinderen wierden van hun lant berooftdoor Mahomet den 11, Amuraths foon ; dies iynaer Napels byden Koning Ferdinand vertroc-ken,die lian veelgoets dede, foo datfe Marquifenvan S. Angelo en Tripaldo wierden: en FerdinandCaftriot, Marquis van S. Angelo , die in de flaghvan Pavien bleef, was van dit geflacht. De derde famiUe was die vande Tochi,Heerenvan Epirus, gefproten uy tTotila Koning der Go-then,- fy hadden dit landt over de 200 jaren befe-ten, met /Etohen en Acarnanien j en Lenard wasde laetfte die van Amurath verjaeght, en van denPaus Sixtus de IV ontfangen wiert.rurckfche Tutck houdt hier op veel plaetfèn fijn Sangtacken. g^j^gj^^j^gj^ ^ ^jg Scutari, Ducagini, Elbaffan, Valona, Delvino, en te Dulcigno in Dalmatien,wiens gebiedt ver in Albanien ftreckt. Eenige van de Albanoifen volgen de Roomfcheoft Latijnfche Kercke, en d\'andere de Grieck-fche. Die van Baftie xot Duraz toe,leven en fpre-ken op fijn Griecks : maer die van Duraz, tot \'eteynde van Albanien naer Dalmatien, volgendeRoomfche manier. Voorts fijnder menighte vanloden te Valona, die daer ten tijde van Paus Pau-lus de 1V gekomen fijn, als hyfe uyt Ancona enandere plaetfèn verjoegh. Chrißenen. Griechen.Latijnen,leden. S. I E Grenfen Stedeit R V Enige heeten E/jzVw fimpelijck Al-banien , en vermengen \'t geheelmet dit lant: andere begrijpen \'tonder den naem Lana, Chimera oftCimera, ïanina oft Canina, oft lanna,dat veel eerder Theffahen is. Maerickbevin, dat al\'t gene tuffchen Valona en deBay van Ambracien oft Golf van Larta leyt, datde lengte van Epirus is, onder den naem van Al-banien begrepen wert, en de landen hebbendernochtans \'hun befondere namen, als Chaonien denaem van Canina\'t landt van \'t Acroceraunifchegebergt, door eenige \'t geberght van Chimeriengenoemt,de naem van C/j/mr/s;,waer van d\'inwoon-deren Chimeriaten geheeten worden \'t lant vanAmbracien, Larta, gelijck haer ftadt. Wat het landtvan deDryopes aengaet,dat onderEpiren begrepenis, is hedens-daegs Aldradine geheeten: The/protia,Vajalltia, Acarnania, Defiotat, oit Kleyn Griecken. On-der defe provincie was Dolopie, \'t lant van de Atha-maners, Amphilcchiers, en Mohffen, behalven de Seiles,Heilopes, en andere t,ot veertien toe , (waer van deChaoniers en

Moloffen de voornaemfte waren,van wegen \'t orakel van Dodone)mede begrepen. Dit landt grenft in \'t noorden aen Albanien,een deel van \'t oude Macedonien; in \'t weften enzuyden aen d\'Adriatifche oft lonifche zee; enin \'t ooften aen \'t weftelijckfte deel van Achaje. Haer fteden waren Horicum,acn de voet van hetAcroceraunifch geberght, Orchum genoemt, ofteer Rigo; niet verre van daer is de ftadt Chimera,die haren naem aen een geberghte mede-deelt,dicht by de zee: Antigenie, nu Argirocaßro: Olpa, te-genwoordigh Sotopoi Vanormé, Pamrmo\', en Buthrote,de hooft-ftadt van Thefprotie, nu Butrinto, eenvervallen en verlaten ftadt,tegen over de noorde-lij ckfte Caep van \'t eylant Corfou. Defe plaets isoock vermaert door fijne ftil-ftaende wateren envivers, daer veel vifch in is; foo dat de haven vanAlmor,daQï een deel houte hutten fijn, veel van deviffchers befocht wordt. Dodone, door fijn orakelfeer vermaert, was oock in Thefprotien. Twaelfmijlen van Butrinto naer \'t zuyden,op de zeekanttegen over Corfou, is de vermaerde plaets Baftiaydaer de riviere Acheron dichte by is. Daer na fietmen de haven van Commenice oft Commenizk^; danFanaro, recht tegen over \'t eylandeken Sibota, nuSylpita-, en niet verre van daer aen de zee de ftadtParga,eer tijts Torone, behoorende onder de Vene-tianen, fy was, na Ptolem^eus, in de provincie vanAlmene. Dan volght\'er Prevefa, voor defen Niro-polis genoemt, door Auguftus gebouwt, na dat hyMarcus Antonius geftagen had; \'t is tegenwoor-digh een zee-ftadt onder de Turcken, met goetguarnifoen, en wel voorfien; fy leydt in Acarna-nien. ABium was \'er tegen over, van waer de naemvan de Adiacfche oorlogh tuffchen Auguftus enMarcus Antonius gekomen is; fy leydt aen d\'eenezijde van de Golf van Larta, en Nicopolis aend\'andere. In Acarnanien is mede de ftadt Ambra-cia,dacr eertijts de KoningPyrrhus fijn hof hield,nu Larta genoemt, tien mijlen van de zee , waervan de naem van de Bay van Ambracien veran-dert is in de Golf van Larte. Niet verre van deKaep d\'Ajum leyt Bondite. In Epiren is de havenCafiope noch, nu CaJ[[opo, die van eenige voor Santi.-quaranta genomen wert, dat een andere haven is;Pagania, Anna by de Golf van Toron, die verlatenoft weynigh bewoont fijn. Daer-en-boven is\'erdQÜadtloanmnamet haer haven met verfch wa^\'ter,Chalcondylas neemt haer voor Caftiope,haerftellende in Stoften, maer Caffiope is niet andersals Caffopo. De voornaemfte plaets van Epirenis DeiyinOjCQn half mijl van Baftia,daer deSangiacvan

Epiren woont. Na dat Paulus iEmilius Ma-cedonien gewonnen had, ruineerde hy hier fe-ventigh fteden. €tldi, De vermaertft:e bergen in dit landt fijn,die van ^\'rge».Mela en Strabo Ceraunii, en van Ptolemseus en Pli-nius Acroceraunii geheeten fijnen Plinius feydtdat \'er een Kafteel boven op leydt dat Chimera ge-noemt is, van waer de naem van de ftadt Chimerakomt,die\'er hedensdaegs noch overig is,als mede\'t gebergte van Chimera,dat van de GrieckenCe-raunii geheeten wiert,van wegen den bhxem,daerhet dickwijls mede geflagen wierdt. Dit gebergte,begint aen de zee,en ftreckt fèer ver van \'t weftennaer \'t ooften, foo dat \'et in \'t ooften TheffaUenraeckt,en in \'t noorden Albanien enMacedonien.In dit landt is den bergh Tomarus mede, vermaert .door 100 fonteynen die hy aen fijn voet heeft. Op de bergen van Epiren , die byna alle met Tfaterf».boffchen belet zijn, fiet men veel vlacke velden,en veel fpringen van wateren. Daer was eertijts indit lant een fonteyne daer de aengeftekene toort-fen, als menf\'er in ftack,uytgingen,gelijck op an-dere plaetfen; maer als men \'er eenige inftack, dieniet brandden, wierdeniè ontfteken. Defè fon-teyn was te Dodone, niet verre van den Tempelvan lupiter, wien fy toe-ge-eygent was. \'t Landt



? m ^t Landt van binnen is \'er gantfch onvrocht-baer, en vol bofTchen ; maer dat aen de zee leyt isfèer vruchtbaer, en draeght een feker koren datfy Caiambochio noemenden feer gelijck is \'t genede Lombarden Sorgo heeten, en is maer in ko-leur verfcheyden, alfbo dat vanEpirenwitach-tigh, en \'t ander root is. Hun rivieren fijn vol viffchen, voornamelijckvan die de Grieken Cephales noemen,en wy meu-lenaer. De zee geeft hen de felfde vifch mede, diefy levendigh op-fnijden, als fy een vollen buyckhebben, en doen de eyeren in de fon droogen, enmakender hun boutargen van, die in Italien fèergeacht fijn: \'t overigh fbutenfe, en voeren \'t in debyliggende landen. Deboutarges van Larta fijnde befte en dierfte. De koeyen vanEpiren fijngroot, en geven veel melck j \'t ander gediert isuytnemende groot, voornamentlijck de offen,fchapen en honden. Maer de efels en groeyenderfoo wel niet. De goetheyt van de weyden maecktdat de beeften daer foo groot zijn. Na dat\'et huys van deTocchi, Heeren vanEpiren, uyt dit landt verjaeght was, gelijck wy inAlbanien gefeydt hebben , hjn de Turcken daermeefters van gebleven. \'t Is wel waer,dat de Chi-merioten na dien tijdt noch lang in vryigheyt ge-leeft hebben, fonder iets na den Turck oft Vene-tianen te geven, van wegen de ftercke gelegen-heyt hunner plaetfènjmaer in \'t jaer iypo wierdenjy evenwel gedwongen fich over te geven aen denTurck by gebreck van vivres,die fy van de Vene-tianen van Corfou niet krijgen konden, welcke fyfelfs in hun haven riiet wilden ontfangen uyt vreesvan de peft, foo datfe fich over-gaven met verfe-kering, en accordeerden met de Sangiac van Epi-ren,die te Delvino woont,dat een iegelijckmochtkoflgaen foecken en koopen, door\'t landt vanden Turck. Sy revolteren dickwijIs. De Epiroten en Chimerioten fijn alle Chrifte-nen, maer alleenigh met de naem en in fchij n. Syfijn evenwel meer tot de Chriftenen als den Turkgenegen. t GROOT ACHAIE oft griecken. Andt dat Ptolemeus Achaja, enHellas oft Gr ma, noemt, dat veelvan \'t particuliere Achaja ver-fcheelt, wert hedensdaegs Lm-die geheeten, en begrijpt i£to-lien, Locriden, Doriden,Phoci-den, Bosotien, Megariden en Attiken. \'t Bepaelt in \'t noorden met TheffaHén, by denbergh Caüidromus.oft Othrys, en Oeta^ in \'t we-ften aen de riviere Acheloe, die het van Epirenfcheyt -y in \'t zuyden met de bay van Corinthenoft Golf van Lepanto, en de bay vanSaronica oftGolf van Engia, met den Ifthmus ofte naeuwenhals van Morea tuffchen bey den en in \'t zuydenaen de -^geifche zee oft Archipelago, tot deCaep delle Colonne. De vermaertfte bergh is Callidromus, die

aende Oeta vaft is, daer van ick alreeds gefprokenheb in de generale befchrij vinge j en d\'andere fijneenieder\'by fijn provincie befchreven, alsmedede rivieren. &quot;Ctuw. t)ieffff. Jtegesring. JReligit\' N/mttü\' Gnttfin. Bergen, enJiivienn* F E N. ETolien heeft fijnen naem van ^tolus, foon-^•^van Endymion 3 de welcke door Salmoneus,Koning derPifènen en Epeneen,vanEbe verjaegtfijnde, fich meefter van defè provincie maeckte,alwaer hy eenige fteden bouwde. Sy wierd eerftEpcinthb, en daer na Artinia geheeten. Sy ftreckt haer van het weften tot de riviereAcheloe, die haer van Acarnanien fcheydt, envan \'t ooften tot Locriden. PHnius noemt haervolckeren Tymphei, Ephiri, ^nienfès , Perrhe-bes, Dolopes , die nochtans onder Theffalien be-hooren , en Athamanes die van Epiren fijn j daerby. voegt Strabo de Curetes. Haer fteden waren ChakiSy Arachthus,nu Spagmag-murifi, Pleum, Oknus, cnCalydon, hedensdaeghsAiton, daer de Koning Oeneus fijn hof hield, lig-gende dicht by\'t bofch daerMeleager des Ko-nings foon een fchrickelijck wilt fwijn doode, dathet Calydonifch fwijn genoemt wert.Eenige ftel-len hier NaupaBus oft Lepanto, voornamentlijk nadatfe door Phihppus ^tolien toe-gefchreven, envan die van Loeren genomen is. Maer men moetPtolemseus hier veel Hever in volgen, die haer inLoeren ftelt. Wat de ftadt loannina aengaet, eer-tijts Caffiope, die de hedensdaeghfche Grieckenin iEtolien ftellen, die fijn bedrogen foo \'t fchijntjwant men leeft niet dat \'er Cafïiope in iEtolien is,maer in Epiren, foo datfe door de naburigheytdefer landen wel bedrogen konnen fijn. De vermaertfte bergen fijn Acanthon,Pan<ctoIium,Macinium en Aracynthus ten deele, daer de ftadtPleuron dicht by lagh, hoewel PHnius defen bergAcarnanien toe-fchri ft. Maer Strabo feyt, datCorax den grootften berg is van ^tolien. Haer voornaemfte rivier is Euems oft Lycormns,nu Lajidari, die uyt den Callidromus voort-komt, _______ 1 T n ?> ~ ? - &quot; \' J —v^iXiua VUUlL-iV\' t op wiens kant de ftadt Calydon gebouwtle hondert en vijftigh roeden van de zee.^^tohen is een plat lant,en in\'t noorden vrucht-baer, maer m \'t zuyden ruw en onvruchtbaer. endr was, A L O C R I D E. En gene zijde van ^tolien en de riviere Eue-?^nus, naer \'t ooften, leydt het landt van de Lo-criden, verdeelt inHefperiens oft Ozoiens,dat is,ftinckende, na \'t weften j in Opuntiens en Epicne-midiens, naer\'t ooften. De fteden van de O zolenen fijn Molycrie, naer stedtit.de welcke de Caep Antirrhium light, nu Caep deScandrie genoemt,daer een van de Forten van deGolf van Lepanten is, daer de Caep Rhium vanMoreen recht tegen over

light. Sy ftellen nochlanghs de ftrandt Euanthia, die Ananias Elantianoemt, en Calcos, daer\'t lant der Locroifen eyn-\'dighde. Maer haer befte ftadt is Naupadus, he-densdaeghs Lepante geheeten , by de TurckenEinebachti genoemtj en verovert in\'t jaer 1498.De achtbaerheyt van defè ftadt, en de Golfe dieden felfden naem heeft, is oorfaeck, dat de zee^flagh van de Chriftenen op de Turcken den 7Odober 1571 gewonnen, de flagh van Lepantoheet,om datfe 3 j mijlen van daer, ontrent de ey-landen van Corfou, gefchiedde, in de welcke aeTurken 124 galeyen en rjooo mannen verloren, beh^l- \'tG R O O T A C H A I E oft G R I E C K ® T O L I Stedek» Bergen» Rmertn. I



? behalven 4000 gevangenen, en 12000 Chriftenftaven, die verioft wierden. Don lan van Ooften-rijck , broeder van Philippus de 11, Koning vanSpanjen, was Generael van der Chriftenen Ligueoft verbond , Marco Antonio Colonne Generaelvan des Paus galeyen, en Sebaftiano Veniero vandc Venetiaenfche. In \'t landt der Ozelenen ftet men noch de ftadtAmphifta. DcOpuntinen, in wiens contreye Paufa-nias de Abanten ftelt, hadden Opm voor haerhooft-ftadt, daer Ajax, Koning van Loeren, fijnhof hield , en Patroclus geboren is. De voor-naemfte plaetfe van de Epicnemidifche Locroi-fen was Cnemide. DORIDE, Oride v/ordt nu de valey van Livadie ge-noemt. In\'t noorden paeltfe aen de Lo-croife Ozolenen, in \'t weften aen de Epi-cnemidienfen, en in \'t zuyden aen The.ftaUen, enden bergh Oeta. Defe provincie heeft vier fte-den, Erinea, Bium, Lilea,en Cythernium nu Mo-ftolon geheeten. Doride van kleyn Afien heeftden naem van dit landt, om het volck dat vanDoride daer gekomen is. P H O C I D E. Hooide heeft eens-deels dien naem vanPho-cus, foon van Orny thon, die \'t lant ontrentTithorea en Delphus befat; en eens-deelsvan Phocus , foon van Eacus , die met een deelvolcks uyt het eylant Egine vertrock, en hier eencolonie maeckte. In \'t weft grenft het aen de Lo-croife Ozolenen , en een deel aen Doride, in hetnoord aen de Locroife Epicnemidienièn, en inhet ooft aen Beotien. Haer fteden fijn Cirrha,nuAlpropiti genoemt,daer de vruchtbare landouw Crifteene by lightCrifta een plaets van Apollo, die den naem geeftaen den Crifteenfen inham; Antycira, dien de lèl-ven naem voert,gelijck de ftadt ontrent den bergOeta,naer den Malienfen inwijk gelegen, en worthedens-daegs Suola geheeten de kleyne ftadtMarathon dicht by de zee, maer verre van \'t veltMarathonjdaer de Athenienlen de Perfianên ver-\'ftoegen ; de ftadt Delphis^ vermaert door d\'oracu-len oft antwoorden van Apollo, gelegen aen dezuyd-zijde des berghs Parnaftus , nu Caftri ge-noemt, volgens Sophian, oft, foo Niger fchrijft,Salona, van waer men noch veel koorn na ande-re plaetfen voert. Elatea was de grootfte en ver-maertfte ftadt , om datfe op de engte der bergenlagh ; in voegen datfe meefter van den pas vanPhociden en Beotien waren, die de felfde befaten.Behalven de ftadt Delphis,fagh men op den bergParnaftus, Lycoream, daer die van Delphis fichonthielden boven de kerk van Apollo, eer fy liaerwooninge ontrent de fonteyne CaftaHs verkofen.In dit landt was oock de ftadt Daulii, daer Tereusvan Thracien regeerde, die Progne en Philomelafoo fchandelijck handelde, hoewel datThucydi-dés feyt, dat \'et te Megara gefchiet is, welcke faekin deler voegen beichreven wort: Na dat TereusPhilomela verkracht, en haer de tongeuyt-ge-fheden had, om dat lijn fchelmery verborgen l^men.Talen. Steden, Tarnen.

li Talen. Süden. t i 8 tG R O O T A C H A I E oft GRIECKEN. foude blijven, heeft fijn huys-vrouw Progne, dedochter van Pandion, met hulp van haer fufterPhilomela , hem een maeltijdt bereyt, waer in lyhem \'t vleefch van fijn foon Itys opgedifcht heb-ben, foo dat hy felfs \'t graf van fijn kindt geweeftis: naditongeval,foo de Poëten feggen, is de Ko-ning Tereus in een hoppe verandert, Philomelain een nachtegael, en Progne in een fwaluwe,hoewel Ariftoteles, die meer een Philofooph danPoëet is, het laetfte omkeert, en feght dat Philo-mela een fwaluwe, en Progne een nachtegaelw^iert. Die van Phocide gelooven, dat, federt ditdroef geval, noy t fwaluwe in haer lant aen de fol-ders neften gemaeckt, oft eenigh ey uytgebroeytheeft. Ptolemseus ftelt oock in dit landt de ftadtPythie, en eenige andere. Defe provincie was vermaert om den bergh^^\'\'!\'^\'^\'Parnajfm,door d\'oude foo wel aen Bacchus als aenApollo gewijdt. Naden al gemeenen watervloedquamenliier aller-eerft Deucahon en Pyrrhe, foode Poëten fchrijven, die daer oock twee toppenftellen,den eenen Tithoreus, den anderen Hyam-peus genoemt.Hier waren veel holen,die de Hey-denenvoor heyhgh hielden, waer van\'t-hol vanCorycien \'t beroemfte en het fchoonfte was , deNymphen toegeeygent, en voerende den felfdennaem met dat van Cilicien. Defen bergh wordtnoch by eenige Parnaftus, en by andere Liacurageheeten. De fonteyn Caftahs,de Mufen oft Sang-godin- Fonteinen.nen toegeeygent,was oock aen den voet van Par-naftus, ontrent Delphus, aen de fijde van den topHyampeus. In defi; fonteyn vontmen alle jaer deeetbare waren en andere dingen, die de Lileanenop feeckere feeft-dagen in den oorfprong van deriviere Cephifte wierpen. De Cepbijfe was een rivier van Phocide, door KivmcM^welck fy vloeyde van haer beginfel, ontrent deftadt Lilea,en den berg Parnaftus.Het orakel vanThemis, dat Deucalion en Pyrrha gingen raedtvragen,was op haer oever. Sy hep door de grooteftadt Elatea, en \'t landt der Parapotamienen ,• enPhanoteen van Phocide, daer na door Cheroneavan Beocien,nemende voorts haren loop door delandouwe van Orchomena en Coronea, vielfe in\'t meir Copaide, uyt het welck fy wederom quamdoor een opening der aerde, ontrent Larmina inLocride, en ftorten in de zee by Anchoe. In Beo-cien ontfinghfe de rivieren Albpus en Ifmenus.Daer waren in Griecken veel rivieren van den fel-ven naem,waer van eene te Athenen was,en d\'an-dere te Salamina,Sicyon,Scyros, en Argos, en totApollonia was een fonteyn Cephilfe genoemt. Phocide hadde veel vruchtbare ackeren, en Vmck-hedens-daeghs wordt noch menighte graen totSalone vergadert. Daer waft veel helleborum,infonderheyt ontrent Anticyre, welck nochtansfoo goet niet is, als \'t gene van het ander Anticy-re,ontrent den inham van

MaUaca. Maer d\'Anti-cyranen van Phocide wiften den helleborum be-ter te bereyden, en daerom reyfdender vele naerhare ftadt, namentlijck om de kranckfinnigheytte genefen • daerom feyde mien tot dé gecken,datfe naer Anticyram fouden gaen. Den Iwartenfiiyvert de darmen, en den witten de maegh, endoet braken. B E O^



? G R O Ö T A C H A î E oft C R ! E C pocrene^oft Cahalline,d\\Q Pegafus, \'t pacrt van Belle-r-ophonjniet het ftooten van fijn voet,uyt de rotsdede fpringen, is hier mede , als oock het Iiöl vanmém. &quot;T^ Ie van Beotien hebben defen naem Van deNymphen Libetherides. Om defe oorfaeckBeotus , foon van de Nyraphe oft Water- worden de Mufen Heliconides, oft Heliconiadesgoddinne Melanippe , en Iton Amphi- genoemt. De fonteyn was oock op defen dions foon. Dit landt wort oock Ogygie,Aonie, berg ontrent den wegh van \'t bofch der Mufen.Maffapie en Cadmeye genoemt. De hedens- Den berg Cir^^^ro« is oock in Beotien , en begintCrmfcn. daeghfche heeten \'t Stramu\'^upa. In \'t noorden daer de bergen van Attica en Megaride aen mal-paelt het aen \'t landt der Opuntienfe Locroifen , kanderen komen , en eyndight ontrent Thebe.en de golfe Oete oft Negrepont, aen de welcke Defen berg was Bacchus toegeeygent, daer fijnhet mede in het ooften grenft j in\'t weften aen Priefterinnen oock haer feeft,Orgia oft Trieteri-Phocide ^ en in \'t zuyden aen Megaride. ca genoemt, hielden. Eenige noemen hem oock Steden, De vermaertfte ftadt was Ihehe, geboort-plaets den berg van Diana, en \'t oogh van defe godin,van Bacchus,Hercules,enPindarus,nu wortfèSti- Op defen bergh isPentheus van fijn moeder enves oft Stiva genoemt, en is noch fchoon en het d\'andere rafende Bacchanten verfcheurt en hethooft van defe provincie. Sy light op de riviere kindt Oedipus is hier oock te vondel gefet. HyIfmene, ontrent de Afope, hierom noemt menfe was oock lupiter Citheronidesingewijdt.D\'ande-Thebe Afbpides. Men ftelt hier oock de ftadt re bergen van defe provincie waren,die men Phe-Thisbe. nicennoemt,ontrentdeftadtOngefte,en die van De andere voornaemfte ftadt was Platea, gele- Mycaleffe, Adilifie, Acontie, en Aracynthe, daergen tuffchen den berg Citheren en Thebe,op de Virgilius van fpreeckt, als hy van Amphion Dir-riviere Afope,by degrenfenvanAttica en Mega- cenlis oft Thebanus vermaent, hoewel dat hyride, en beroemt van wegen de heerlijke vidorie, den feiven in Attica fchijnt te ftellen.by de Griecken ontrent defe plaets verkregen , Behalven de fonteynen Hippocrene en Aga- Bnteym.daerfe den Velt-overftenMardonius met 300000 nippe van Helicon, wat\'er Aidalie, Venus toege-Perfianen verfloegen. wijdtindeftadtOrchomene.Men fèydeoockdat Men fiet hier mede de zee-haven Aulis,ontrent de Gratiën, dat is, godinnen der bevallijckhey t,het eylant Negrepont, op den mondt van de ri- haer daer in wieffchen , daerom wordenfe van deviere Euripus, van waer de Griecken trocken om Poëten dickmaels Acidalifche fufteren genoemt,Troyen te belegeren.Dertigh ftadien oft ontrent gelijck Venus d\'Acidalifche moeder: de fonteynvier mijlen van daer

lagh de ftadt Delium , ver- Dirce, ontrent Thebe, met de riviere van den fel-maert door de manlijcke daedt van den Philo- ven naem, diefe heeft van Dirce, huysvrouw vanfooph Socrates, die, ffende de nederlage en het Lycus, die van Antiopes kinderen doot-geflagenvluchten van de Athenienfèn fijn mede-gefellen, wiert, om datfe qualijck met de felve gehandelten onder andere Xenophon,den foon van Grillas, hadde,- en wort van vele voor de felve gehouden,van fijn paert gevallen,hoewelhy \'t fijne oock in by de welcke Cadmus het vreefTelijck ferpentden flag verloren hadde,nam hem op fijne fchou- doode , dat fijn mede-gefellen omgebracht had-ders,en droeg hem eenige ftadien lang,tot dat de de,en wiens tanden hy faeyde,daer menfchen vanvoorvluchtige bleven ftaen,enbewaerde foo fijn groeyden. De fonteyn Gargaphie, daer Ovidiusjeven.TanagrewortnaAnatoriagenoemt}éntkdony een valeye af maeckte j hoewel dat PaufaniasTalandij Sipk,Kofa j en Lebadie,Badia. Dit was de fchrijft, dat haer Canael oft water-loop bedor-plaets des Orakels van lupiter Trephonius, gele- ven is door de ruyterye van Mardonius, omdatgen pffchen den berg Helicon en Cheronea. De de Griecken, die hem verflagen hadden, den fel-ftadt Cheronea was oock vermaert om de vidorie , ven gebruyckten j \'t was oock de felve daer den \'die Philippus,vader van Alexander de Grootjhier grooten jager Aéteon Diana naekt fagh,die hemontrent bequam tegen die van Athenen,Beotien, uyt fpijt in een hert veranderde, foo dat fijn hon-en Corinthen, en wiert foo meefter van Grieken, den hem niet kenden,maer verfcheurden,gelijckSy is mede gedenckweerdigh, om dat \'er Plutar- Ovidius cn andere Poëten verfieren.Plinius voegtchus geboren is. In dit landt is oock de plaetfe byde fonteynen van Boeotien die van Oedipo-LeuBreSy daer die van Theben, aen-gevoert door dien,te weten,Pfammate,Epigranea en Arethufè.Epaminondas, de Lacedemonienfen foo verfloe- De rivieren fijn Afope, nvnEJapo^na \'t feggen van RivienUétTen,datfe naderhandt niet meer over de Grieken Pinet, en Ifmene, die door \'t vlacke land van The-konden heerfchen, gelijckfe te voren fomwijl ge- bes vloeyen; Helm, die een meir by Haliartedaen hadden. De fladt Orcta^«^ wierde feer ge- maecktFermeffe,enOlmeje, die ïnWackCo^aidQacht om haer rijckdommen. Pinetfchrijft,datfe loopen; enCuariusoftCoraliuSyOntïent Coronea.nnOtcomenoheeijgelïjkCoroneayCowne.lhefpie De lucht van Theben is heel gefont, en de HoedarJg*wasin\'tjzuydenvanden bergHelicon,eninhaer huys-lieden daer ontrent voeden veel groot en^\'&quot;?&quot;\'lant lagh de ftadt Afcre, geboort-plaetfe van den kleyn vee. De landouw van defe provincie worttreffelijcken Poëet Hefiodus.Sy ftellen hier oock eensdeels met vele rivieren

befpoelt, en is eens-Erytrea, Therapne, Teumeffus, Oecalea, en Ha- deels tot den bou bequaem,en tot allerley vruch-Harte. ten te dragen. Maer om dat de aerde hol is, fijti- Serge», Den vermaertften berg van dit landt is Helicon, der vele aerdtbevingen , foo dat de rivieren haerniet feer verre van Parnaffus, met den felfden in fomwijl verliefèn, en,de meiren fich verheffendej.hooghte en ommegang gelijck. Op defen berg de dorpen en fteden verdrincken.hadden de Mufen haren tempel. De fonteyn Bip^ Grieckm, D MEGA« BEOTIEN. 1 1 ! ï i ( IM



? t G R O O T A C H A ï E oft G R ï E C K E N. re is, wort van de Turcken alleen bewoont,die deSterckte oock bewaren. In dit is den oüden tem-pel van den onbekenden Godt, wiens autaer daerEgaride, eertijts in Atticagelegen, paelt noch is met het opfchrift; maer hoewel defenin \'t noord en \'t ooft aen Bo^otien , in het tempel met koftelijcken marmorfteen verkiert is,weft aen Attica, en in \'t zuyd aen Morea, wort hy nochtans van de Chriftenen oft TurckenDe voornaemfte ftadt is Megara, die defen naem niet gebruykt. Het tweede deel,tuflchen \'t eerfteheeft van Megareus, Neptunus foon , die Nifus, en \'t derde gelegen , is alleen van Chriftenen be-koning van dit landt, te hulp quam tegen Minos, woont. Het laetfte, dat veel laeger is, heeft eenen bleef in den ftagh,. tot wiens gedachtenifte fy paleys met dit Griecks opfchrift; Siet hier Athe»defen nieuwen naem aenvaerde , want tevoren nen, eertijts de wooninge van Thefeus. Dit deelhietfeNifa. Nae datde Cretenfen de felve ver- is fes oft feven mijlen groot in den omgang, ennielt hadden , isfe van Alcathous, die uyt de pro- van ontrent 12000 menfchen bewoont. Men fietvincie Elide quam,herbouwt,en daerom van fom- in defe ftadt noch het Pantheon,welck \'t fchoon-mige Alcathoë geheeten. Hedensdaeghs wortfe fte gebouw van allen is, met veel Grieckfche ge-noch Megara oft Megra genoemt. N//^^, de oude houwen hiftorien in verheven beelt-werck vanhaven, en \'t wapen-huys van Megara, heet men buyten.Onder andere ftjnder op de groote poor-nu Saline, en de ftadt Page, Licia d\'Oftro. te twee paerden, konftigh na \'t leven gefneden , In \'t weft heeft dit landt de bergen die \'t van die d\'inwoonders fèggen dat Praxiteles gemaecktBosotien fcheyden, Oneies, dat is, Efel-bergen heeft.Daerenboven is binnen Athenen de fchoo-genoemt; en aen de ooft-zijde byde riviere , en ne kerck van S. loris, \'tAreopagum, daer menSalamina, twee andere, diefe Cerata,welck hoor- recht placht te doen,is in een kloofter verandert,nen beduyt, heeten, die het van Attica fcheyden. In de Academia is maer een Griecks opfchrift,Hetlandt Megaride is meeft ruw en oneffen, dat geluck oft gefontheyt wenfcht aen die daergemerckt dat \'et in verfcheyden plaetfen veel voorby gaen. Men meynt dat defe ftadt nu nochboftchen heeft. \' grooter is, dan Praga in Bohemen. Mahomet, Turckfche Keyfèr, heeftfe ingenomen in \'t jaernae de fcheppinge des werelts 6^64, {00 de Grie-ken rekenen, en in \'t jaer Chrifti 145y.Ttka is eertijts Ada , oft Adica genoemt, De lucht van Attica is foet en heel gefont.Daeren Atthida, nae Athis, fbon van Granaus ; waeyt eenen feer goeden windt, die van\'t ge-^^Li?gelijckMopfopia nae Mopfopus; lonia en berghte komt, en d\'Oude hebben gemerckt, datlas nae Ion,fbon van Xuthus; Pofidonia oft Nep- in dit landt eenen byfbnderen wint

waeyde , dietunia , nae Neptunus; en Athenia oft Minervia, fy Sciron noemden,in andere geweften van Grie-nae Pallas, by de Griecken oock Athena, en Mi- ken niet bekent,die fich een weynigh onder weft-nerva geheeten,welcke, fbo fy geloofden,de Go- noordwèft verheft. den waren diefè bewaerden. De Athenienfèn Hier fijn veel fchoone wateren, en alle foortenwierden mede Cranaes onder Granaus, Cecropi- van goede kruyden,die altijdt groeyen, en eenendes onder Cecrops,en daer nae loniers genoemt; aengenamen reuck geven.Daer is een groote me-en dit was\'t landt, daer de colonien oft volck- nighte van olijf-boomen , diefe neerftelijck on-plantingen der loniers in Afien uyt quamen, die derhouden, en foo veel olye van krijgen, diefe inHomerus laones oft laonies noemt.Hedensdaegs de barbarifche tale Ladiphi heeten, niet Elajon,noemen\'tde Chriftenen\'tHertogdom van Athe- gelijck de Oude deden, dat fy\'erConftantino-gelijckfe ten tijden van haer Hertogen de- polen en andere fteden mede verfien, en groot -Ma; .1 f Talen. Athenen. : ifi nen den, by de Turcken af-gefet. voordeel daer van trecken. D\'ouden hebben ook Hmgh^ Attica paelt in\'t weft aen Megaride,in \'t noor- groot werck van den honigh gemaeckt, die van den aenBoeotien ; in\'t zuyden aen de Cretifche den bergh Hymette quam, en die van Attica zee , en den inham van Saronien, oft Golfe van wierdt voor den beften der weereldt gehouden. Engia; en in\'t ooften aen den Archipelagus. Ontrent de ftadt Athenen waren mijnen \\an Mijnen. De voornaemfte ^adtis Athenen, nuSetine ge^ fchoonen marmor, genoemt marmor vanHy- noemit, heel fbnder wallen, nochtans volck-rijck metten, en Pentelica. Tot Laurium waren oock genoeg, en in dryen gedeelt,gelijck eertijts. Het filver-mijnen.deel,daer\'t kafteel in light,en hooger als d\'ande- \' lO MEGARIDE. I^acn^» Stedsn. Bergeyh AeYt> ATTICA. l -l\' Jf^dmen. ?? f^ !? ? V. ; f ^li&quot; I \'M1, Si h i i!•tl äiiHi: .iif- Ii/



? ] ? It A\' eertijdts ELOPONNESVS. memti. O r e a , o ft Pelopome- fus, was eerftelijck Apia,en Pelafgia, genoemt,ais oock Argos ; daern^ ontfing het fijnennaem van Pelops. DeGriecken noemen hethedensdaeghs Moreas,dat wy op onfe manieroverfetten in Morea,gelijck de Spanjaerden, en Italiaenen. Defe Cherfbnefus, oft bynae-eylandt, raecktaen de noort-zijde aen \'t vafte randt,daer Mega-ride haer Ifthmus bepaelt, als oock de bay vanCorinthen , ofte de Golfe van Coranto , oft vanPatras; de lonifche zee en Archipelago omrin-gen de reft, oft, om beter te verftaen, de Adria-tifche zee omringt haer aen \'t weften en\'t zuy-den ; en de zee van Candien aen \'t ooften. Haere gedaente is gelijck eenbladt van eenluyten-hout-boom: haerlengte van den Ifthmustot Modon is 170 mijlen, en bynae van gelijckebreedte,oft van 175 mijlen,dat met Strabo over-een komt, die het op 1400 ftadien ftelt. Haeromgang,ronder het loopen der Golfen,fijn 4000ftadien, oft 500 mijlen, oft 5(^3 , dan volgens delaetfte Schrijvers 600 mijlen,Landen. \'t Omvangt het landt van Corinthen, Sycionien,\'t kleyn Achajen^EHdenjMeJfenien^Laccnien, Argien, enArcadien, wekker namen door de heerfchappyeder Turcken onbekent fijn.j^hmus. Aengaende dlfthmus, in de gemeyne Grieck-fche fpraeck Heximilo, oft volgens Niger Heximile,oft Pjmilia genoemt, dat de grootte van fes mij-len beteeckent, welck eygentlijck de naem wasvan de muur door de Grieckfche Princen in defeengte gemaeckt i daer fijn verfcheyde Vorftengeweeft, die getracht hebben het felve af te fnij-den en van \'t vafte landt te fcheyden, als de Ko-ning Demetrius,lulius C^far, de Keyfer Gajus,en Domitius Nero, ja felfs Herodes van Attica,dan is- niet volbracht geweeft. Daer nae deGrieckfche Princen, vreefende de nabuurfchapder Turcken ? maeckten eene muur langs defeengte, van d\'eene zee tot d\'ander, die fy Hexami-Ion noemden die den Turclcfchen Keyfer Amu-rathes de tweede dede af-breken, fijnde daernae door de Venetiaenen in\'t jaer 1443 wederopgemaeckt, die hem met dobbele graften ver-fterckten,en met den muur deden maken in vijf-tien dagen door 30000 mannen; dan Mahometde tweede ruineerde den feiven weynigh jarendaer nae, om te beter in Morea te konnen ko-men. Defe Ifthmus is ontrent fes mijlen groot,oft twee mijlen lang, van de bay van Corinthen,ofte Golfe van Legine, oft Engien. Griecken, . Taelen» Grootte. Omgang. \'t Heeft rondtom veel Golfen , daer van dc Golfen.voornaemftedie van P^fr^^i fijn , voortijdts vanCorinthen, oft Crijfeen , en door d\'Italiaenfe fchip-pers de bay oft golf van Mejfenien, nu Golfe vanCoron; en die van Laconien, nu Golfe YanColochina. De voornaemfte Capen fijn Scylleon , nu Da- Caepen,malia genoemt j Malea , nu Caep de Malvefie,volgens Olivier, oft Cabo

Malio; Chelonites,nuCaftel Tornefe, oft Chlumutzi; Cypariftium,nu Cabo Conello, oft Philatra, oft S. Elie j Ta?-narie, nu Caep de Matapan, volgens Niger, oftde Maino. De voornaemfte bergen fijn, Stymphalus in Bergm.Arcadien , nu Poglifi ; Pholoë in Arcadien, nuXiria ; Cyllenenis den hooghften bergh van\'tfelve landt: den bergh Erymanthus, en ftadt enriviere van de fèlve Provincie j Cronius in Elide,nu Grevenos; Taygto in Laconien, Lyceus,daer den Tempel van lupiter van Lyceen was,MenaluSjPartheniuSjLampeus, en Nonacris,allein Arcadien. De vermaertfte rivieren fijn Afb- ^i^ieren,phus, een andere als die van Boeotien, nu Arbonoft Darbon j Peneus,nu Igliaco; Alpheus,nu Ro-feas, oft Orfeas; Pamifus, nu Stromio , en des-gelijcks Pirnatzo , oft Pinatzo ; Eurotas, nu Ba-filipotamo, oft Iris; Inachus, nu Planiza; en Ery-mantus, en Ladon? vloeyende in de Alpheus. By defè rivieren fullen wy de fonteynen voe- rontepen,gen van Pyrenen van Acro-Corinthe , of\'tka-fteel van Corinthen, daer het paert Pcgafïis, ter-wijle dat het dronck, door Bellerophon gevan-gen wiert; en die van Styx, by Nonacris in Arca-dien , waer van het water den menfch die hecdrinkt alfoo haeft doet fterven, en hare vifTchenfijn oockdoodtlijck fenijn. Dit landt is bynae overal feer uytnemende medmtg^vruchtbaer en aengenaem, om fijn heuvelen,groote pleynen , endalen, die de verfcheyden-ley t maken, en feer vruchtbaer fijn, met veelvifch-rijcke meiren, vijvers en rivieren. Den topvan Caep de Malio is winter en fomer metfheeubedeckt, en de vaert daer ontrent fèer moeye-lijck en gevaerlijck, om de groote baeren entempeeften , die het vreefèlijcke gerucht ma-ken , dat men in alle de zeen hoort: daeromdie van de Levant komen, qualijck de/è Caepkonnen paffeeren, die bynae vijftigh mijlen inde zee leyt,in min als drie ofvier maenden, dooroorfaeck van haer baeren, en veranderlijckewinden. * Den Turckhoudt tot Modon eenen Sangiac,die men gemeynlijck Morabegi noemt, dat is,heer van Morea, houdende de eerfte plaets on-der de Turckfche Sangiacs, fijnde by avonturenfoo veel geacht als eenen Baffa. Heeft jaerlijcks700000 afpres, en 1000 paerden, die hy op \'t be- E vel &quot; i «n i S . ••1
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? oft P E L O P O N N E S U S. MOREA, ve! van den Beglerbeg van Griecken vergadert. Xylocaftro , oft Scolocaftri ,• Patras, nu PatraMahomet de tweede, fone van Amurath, bracht genoemt, en door de Turcken Badra; door denMoréen onder fich , Dytgenomen weynigii fle- martelaer S. Andries vermaert, waer door Pau-den , verjagende Thomas Paleologus, Defpote fanias, een heyden, geweten heeft, dat men invan dit landt, dienaer Romen met fijnfonen dees fladt, door verlof van den Keyfer Adrianus,vluchte, en \'t hooft van S. Andries by den Paus eenen vermaerden lode aenbadt, dat defen hey-Pius de tweede bracht. ligen Apoflel moet zijn , aen den welcken men Voortijts waren de Biffchoppen van Monem- de eere dede , die de heyligen toekomt. Sgium,bafien , en van Argos onder den Aerts-bifTchop daer Strabo feydt dat lupiter door een geyte ge-van Corinthen. Dan nu is die van Monembafien voedt was, is Vifliza genoemt, oft Boflizan ; Ole-de opperfl:e,en Argos, en Napoli van Romanien nus, Chaminiza,oft Canigriza; de Caep Rhium,maken maer eenen opperflen floel. Die van Co- Drepano , als voortijdts Drepanum j Dyw^, oftrinthen heeft onder fich de Biffchoppen van Da- Stfatos, Clarenza, Teuthoas , voortijdts een kleynemala, Cephalonien, Zante, en andere. fladt, daer nu een kafleelken is, Clairmont ge- noemt; \'t promontorium Jr^A;^, nu Caep Tor-Et landt van Corinthen is by de Iflhmus, nefe, oft Caep de Chiarenzen : en in \'t landt, dedoor het welcke men in gaet van Mega- fladt van PeUene, nu Zaracha, oft Tarfo : Bdicè,riden in Moréen. Haer hooft-fladt is Co- nu Niora ; Bura, nu Voflica, volgens Rufcellius, Corin-then.Gelegen-heyt enfiaetfin. ! j4ndereplaetfeiJ. i, f I t * --------- de Iflhmifche fpelen en gevechten deden. In \'tfelve land was het dorp van Cromoyon , daer defabelende Zoch geftelt hebben , de moeder van\'t wilt fwijn van Calydonien, door Thefèus ge- Hoedanig-\'hep. Sicyo-nien. Naem. Rivieren. ? 1 Steden. I , noemt,waseerftelijck^gialeagenoemt, hem oocktoe-fchrijft, om datfè Gerenienby- als oock hare inwoonders ./£gialenfès; genoemt is, en dat Gerenien van Meffenien wass daer nae lonien, als Attica, van Ion , fone van daer Neftor nochtans maer op-gevoet wierd, Xuthus, en daer nae Achajen van Achseus, een en vluchte, toen Hercules de ftadt Pylos inge^- van de fonen van Xuthus. \'t Is gelegen tuftchen nomen had. Sic/onien en Elide. Hare fteden nu By Pylos fiet men den bergh nae een ^^^rgen* dochter \' rinthen, nu Coranto genoemt, en onbemuurt hoewel Niger dien naem aén^Egium geeft; als Athenen,dan heeft noch boven de 3000 huy- en Sphara, by dewelcke de fonteyn van Dirce fen, met een kafteel, voorti dts Acro-Corinthen was, van den feiven naem als die van Thebes; en genoemt, fijnde op eenen hooger bergh als dat by Elide vint men de

rivier Lariffus , die dit landt van Athenen. D\'inwoonders betaelen aen den van Achajen fcheydt. Dan de fteden fijn meeft Turck fes afpers voor yder oven. Sy is eerft E- vergaen. phyren genoemt geweeft. De fonteyn van Pire- De wijn van Achajen, en meeft die by Caty- Hoedanig- nen is op de rots van Acro-Corinthen. nien , quetfte de bevruchte vrouwen. De beeften Haer andere plaetfèn fijn Leftejocori, voortijts die van \'t water uyt de riviere Charadrus dronc- Lecheium; PoRcaftro, voortijdts den tempel van lu- ken, brachten meeft mannekens voort; en de ri- novan Corinthen, en de haven van Cenchreen, viere Selemnus hadde fulcken kracht, dat de met de haeven van Schoenos. By den Ifthmus mannen oft vrouwen , die haer daer in wiefïen, was den tempel van Neptunus , met fijn boffchen haer liefde vergaten,van pijn-appel-boomen, daer die van Corinthen IE LIS, oftEleen, was oock het landt van Eleén;^ de Epeens genoemt, naeEpeus die Ko-ning van dit landt was; is nuBehedere ge- \'t wilt iwijn van v^aiyuonien, uoor j.ncicusge- heeten, als oock haer hooft-ftadt. Dit landt is doodt;- als oock het dorp van Theneus, daer tuffchen Achajen , en Meffenien gelegen, fich PolybiusOedipusdedevoeden, en Apollo eenen tot aen Arcadien uytftreckende. Sijn voornaem- ^^^^^^^ vermaerden tempel hadde. fte ftadtisE/w, nu Belvedere, oft Chalaurita, \'t Lant van Corinthen is hart, oneffen, en feer daer de riviere Alpheus door paffeert. Dan de weynigh vrucht gevende. vermaertfte was O/y^ï/j^V, oock P/y^ genoemt, daer de Olympifche fpelen gefpeelt wierden, en is icYONiEN ishedens-daeghs doord\'Italia- nu Stauri geheeten, oft Longanico, dieNiger nen Chiaren^a genoemt, oft\'t Hertoghdom voor een ftadt.van Arcadien ftelt, voortijdts van Chiarenza, dat fich nochtans veel ver- Stymphalc genoemt. Aengaende de andere der uyt-ftreckt als Sicyonien. \'tIs beftoten tuf^ plaetfèn, Leprium heet men nu Chaiapa ; CyL fchen \'t particuliere Achajen, en \'t landt van lene, Dantravida; Hypana, onder de welcke de Corinthen, dat\'er van gefcheyden is , door de rivierkens Acheron , en Dalion in den Alpheus riviere Nemeo , boven de welcke Sicyonien de vloeyen; d\'Acumba, en Stympania van Stronifius, Afbpus heeft, die den naem gaf aen een con- oft Verdogna. Daer was oock Salmone, waer SaU treye van defe provincie Afopie genoemt ; fy fone van iEolus,regeerde, die met fijn neemt haren oorfprong in Phliafienen,en paffee- wagen den donder nae maeckte, dien hy over rende door Sicyonien vloeydt fy by Corinthen een koperen brugge dede rollen , en wierp een in de zee. foorte van blixem ; daerom dat hy , volgens dc De voornaemfte fteden, binnen in\'t landt lig- Poëten, in de helle geworpen is; Heracka^haet gende, fijn Sycion , eerftelijckiEgiali genoemt, gebuur, daer de kapelle van de Nymphen Go- en

daer nae Mecone, nu Vafilica; en Phlius, nu niades was, die de fieckten met het water gena- Foica. fen ; en Corine, nu Conica; en Pylos, oft Pylus, de ftadt van Neftor, gelegen op den Alpheus, Achaien.\'ty^ Ar ticulierJc_?,oft eygentlijck alfbo ge- verfcheyden van die van Meffenien, die men Naem, Gele^en-heydt.Steden. i :t \' 12 Religie. I\'



? M O R E A, öfc P E L O P O N N E S IT S. tlocliter Minthe genoemt, die men feydt dat de fte kerck S. ïan is. Bajazeth, fone van Mahomet,vrijfter van Pkito geweeft is, die van Proferpina die innemende , dede met het fweerdt alles doo-bedrogen was, en verandert in een mantel. Men den, foo mans als vrouwen , die boven de twaelff et oock by Cyllenen den bergh Hyrmine , by jaren oudt waren, ftellende guarnifoen in tweeden welcken de riviere Pcneus, nu ïgliaco ge- torens, die hy daer dede maken,noemt, in de zee loopt. Alpheus , nu Orfea, oft De ^adt Coron, voortijdts Corone genOemt, Ccn^Rofea, en door dltaliaenfche Schippers Carbon gehouden voor de Pedafus van Homerus,is oockgenoemt, loopt oock door dit landt, komende een van de befte en fchoonfte fteden van Morea ,van Arcadien , en nemende de Celadon, de Ery- light twaelf mijlen van Modon , oft vier van onfèmanthus , en verfcheyden andere mindere rivie- mijlen te landt, maer feven mijlen over zee, byfen , paiTeert door Olympie , by de welcke hy in de riviere Pamifê, van driekantige gedaente, ende zee loopt, nae dat hy de rivieren vanAche- uyt-nemende fterck, met twee havens. Is geheelron en Dalion ontfangen heeft. De fabelen feg- met Turcken en Mahometanen bevv-oont; dangen , dat Alpheus voortijdts een man was , en op daer buyten is een groot getal Chriftenen, enArethufa verlieft wierdt, die geneught in\'t jagen loden. nam, en hem weygerde te trouwen, en vertrec- Aengaende haer andere plaetfen, d\'oude ftadtkende naer Syracufen in Sicilien, wierdt fy in een Cypariftia is nu Philatra genoemt, oft S. Elias; P^\'-^fc^-fonteyn verandert, en Alpheus in een riviere, die die van Samos Arcadia, oft Larcadia , gevendefijnen loop continuerende onder de zee,na \'t feg- volgens Niger, haeren naem aen de by-gelegengen van \'t orakel van Apollo felfs, tot in Sicilien Golfe, hoewel Sophian die, na mijn duncken,be-by fijn welbeminde Arethufa vloeyt. ter voor Cypariftia houdiThryon oft Erene,Zz/«- Aengaende de riviere Acheron, een ander als die chio ,• Colone, Grijum •, Afine, Anchora, oft volgensvan Thefprotide, by de welcke Hercules de eer- Sophianus, Phaneromini-, P\\\\Qr:Qs,Calamata,dQ naemfte witte popelier-boom nam, om \'t flacht-offer die Sophianus aen Abea geeft, gevende aen Phe-te branden, als hy facrificie aen lupiter dede, was res dien van Cheramidi en d\'Aliarte, Mocaflro.vermaert door de tempels van Pluto, Ceres , en De Kaepen van defe provincie fijn Corypha- Kaepefi^Proferpina, die by de lèlve ftonden. fium, nu Zunchi^ oft volgens Rufcellius Kaep de \'t Landt van Eléen is vruchtbaer, en hadde Modon; Acrite\\ nu Kaep de Gallo; enCypa-veel moerbefie-boomen, die veel fjde-wormen riftium, Kaep Gonello. Haer rivieren fijn Pami-voeden.Als haer merrien tochtigh

waren^brach- fus, nu Stromio ; en Selas, nu Laguardo. En detenle die buyten haer palen, om door de paerden bay van Meffenien wert nu Golfe van Coron f^e-te doen befpringen , die geen efels voortbroch- noemt. ten, als op andere plaetfèn. Meffenien is feer getempert, en bevochtight F^ed^ni^ met verf:heyde rivieren,vruchtbaer en bequaemEssenieN is tuftchen Eléen, Arcadien, om veel duyfènden offenen paerden te voeden,en Laconien; hare hooft-ftadt was voor- De omgelegen plaetfèn van Coron f jn overvloe-tijdts Meffenen , gelegen op de kant van digh in olie.de riviere Pamife , nu genoemt, oft Matta- Die van Meffenien behielden altijdts curieufè-ga , oft Mofeniga oft Meftènichia, volgens Pinet, lijck de Dorifche fpraeck , niet tegenftaende dedaer de provintie oock Meftitien nae genoemt is. veranderingen van haren flaet, enliaer vei treekDan de voornaemfte fteden, die hedens-daeghs in andere landen,feer vermaert zijn, en by de zee, fijn Nai^arin , voortijdts Pylos genoemt,by het Promontorium AcoNiEKi was eerftelijck Lelegie ge-Lagö- Coryphafium, oft Kaep lone, oftZunchi, in i noemt, nae haren koning Lelex, en daerVenetiaens, met een van de fchoonfte en befte ^ nae door Oebalus, fone van Cynortes,havens die men fien kan,hebbende ontrent twin- Koning van Sparten, Oebalien; daer van komttigh mijlen omgaens, omringt met bergen. Daer dat de Poëten, Caftor en Pollux, de broedersfijn twee kafteelen die de ftadt befchermen, daer Oebalides noemen. Zy was oock Lacedemonvan\'t een het oudt is, Navarin genoemt, op genoemt, gelijck hare hooftftadt Sparten: defeneenen hoogen bergh, houdende eenen ingang naem was oock Meffenien gemeen,komende vanvan de haven fbo befloten , federt het jaer ipiy den Koning Lacedemon, die nae Eurotas fucce-dat \'er nu maer een kleyn fchip feffens deur kan ; deerde: is nu T^aconia genoemt, en hare voicke-dan door den grooten ingang konnen verfchey- venT^aconiten. de groote fchepen neffens den anderen paffee- \'t Paelt in \'t noorden aen Arcadien, en Argien,ren. De Turcken hebben daer een Sterckte van daer \'t oock een weynigh in \'t ooften aenraeckt;een kafteel, cn van een kleyne ftadt gemaeckt, in \'t weften aen Mefïenien j in \'t zuyden aen deopdenaf-gang vaneenen heuvel; de torens en zee, daer in men aen die zijde het eylandt vanplatte formen fijn wel befchermt.en met gefchut Cythere oft Cerigo fiet; en in \'t ooften aen devoorfien en bewaert. De Griecken noemen het &quot;Candifchezee. nu Barinos, daer uyt geloove ick, dat Ptolemeus Hare voornaemfte ftadt was Sparten, daer nae steda^die oock Abarinos noemt: fy wierdt door de oock L^ïr^ifiJwow genoemt, en nu M/^rr^ï, bewoontTurcken van de Venetianen genomen in\'t jaer met ontrent 50000 Griecken,en veel loden, dochvijftien

hondert. fonder muuren , en gedwongen met een fterck De ftadt Modon, voortijts Methone, volgt daer kafteel, dat de Turcken houden. Is gelegen opnae langs den oever, hebbende een goede ha- de riviere Eurotas, nu Iris, daer een feer grooteven, is wel gefterckt, en is de woonplaets van den brugge over leyr. Sangiacbeg van Morea,bewoont met Chriftenen Hare andere fteden fijn Leußrum^tiu Maine, ge^van den gordel ofte riem,waer van de vooiaaejoa-» vende haren naem aen \'t by-gelegen landt, eenGriechen1 F woo« Rivieren. ; .i ! .t . Jloedanig\'heydt. \'-i fW r I Sttdetj, i 1. . ^iodon. \' t ! I \' I1 i. I\'



? 14 M O R E A, oft P E L wooninge der Mainotsyüls oock aen de haven, ge-noemt arm van Maine , oock haven van Cailles ,d\'eenige toevlucht van de gene die ontrent Mo-rea met tempeeir bedreden worden,en vertreck-plaets vaneen feer groote menighte quackels,die in de bygelegen rotlen neftelen. Epidauren, oock IJmera genoemt, en door Gre-gor as Moncmhaße, is nu Malvafie, oft islapoli de MaUi>aße genoemt,door oorfike van den excellentenmalvefeye die in dit landt feer overvloedigh is.h Is een Sterckte van de Turcken,gelegen op cenbcrghskcn. Zijnde dit een ander Epidauren alsdat van Efcula|.iLjs , dat in Argolida is, en feerverfcheyden van dat van Dalmatien, datmen nuRagoufen noemt. be iladt Tenare, by de welcke men feyde datHercules uyt de helle getrocken hadde den hontCerberus, is door eenige genomen voor de havenvan Cailles , en door andere Cercapoli genoemt.Amycles heeftop zijn overblijffelen de ftadt Vor-donice. Cene is nu Vitilo genoemt, oft Cavares Teiithron,Scopia, oft Colochina ,• Lafa^YathijGithlum, Pa-leopoli, oft kafteel van Pagu; Efbpe, oftRampano,hoewel Rufcellius den laetften naem aenBlandina geeft, die Niger fèght dat nu genoemt isPrignico Boa,Yatiea oft Sangelo; Minoa, havenen Kaep, Altamura, de haven van Cyphante Portdella Botte, oft van de Tonnen , en hare ftadt vanden fèlven naem ; Eriches , Zarex , Caraca , oftZaracafi; Prafia, Cipariffi, oft het kafteel van Ti-ros Ca-\'dannle, \'t kafteel van Sapico, oft Parama ;Thalame , Droböliza , oft Vafilopotamo Gerenie,Pafava , oft Sidarifo , oft Botonia daer nae Ne-ftor van Gerenien bygenoemt wasThuriumy Cu-meftra, oft Bardugna; Blemmine Miloßs, en BitileBrodogut. Dan ick fbudefè liever voor Vetilohouden,daer van Rufcellius den naem aen de ou-de ftadt Cene geeft. Haren voornaemften bergh is Taygete,die hemuytftreckt tot aen de bergen van Arcadien, aende noordzijde. Hare vermaertfte riviere is Euro^tas, nu Irir, die by Sparten vloeyt, komende vanden bergh Medale. r \' \'I Berum, Rivieren. Den inham van Laconien, is nu Golfe de CoJcchi-ne genoemt, het Promontorium Tenarie, Cdèp deMatapan,niet veer van de v/elcke Arion,gedragendoor den Dolfijn, aen landt quam ; het Promon-torium Onegnate, heeft nu den naem van Kaep deXibi , fijnde recht tegen over het eylandt vanCy there, en dat van de Malees is nu Kaep Mäio Font IJ nen. Co:fc?!, Kaepcn. hjdt. genoemt. jïfed.imq\' Hier fïjn veel bouwlanden , dan de bouwingeis \'er moeyelijck, om dat \'et hol is, en de aertbe-vingen onderworpen , fijnde van moeyelijckentoegang. Daer waren voortijdts mijnen van ko-ftelijck gefteente , en van metalen te Tenare, tothet foecken yan de welcke de Romeynen milde-lijck d\'onkoften betaelden. Den bergh Taygeteheefc veel geyten, wilde verckens, beiren,en her-ten. \'t Landt

van de Maynots is een van de beftevoorfien met koren , wijnen , olyven, vleefch enandere eetwaren ; fbo dat fy \'er fonder haer na-buuren wel konnen geneereo , verkoopende fèlfsvoor geldt aen die \'t begeeren. D\'omgelegenplaetfen van Malefïen fijn overvloedigh in goe-de wijnen oft malvefïen, in koren, vleefch,water,en alle noodige dingen. O P O N N E S U S. Rgïen van Ptolemeus, oft Argolide van Argien.Mela, nu Saccanien, oft eer Romanien ge^noemt, paelt in \'t zuyden aen Laconien,dat een deel van de Golfe van Argolien begrijpt,als oock Argien; in \'t ooften aen de Golfe van Sa-ronien, oft Engia; in \'t noorden aen \'t landt vanCorinthen ,• en in \'t weften aen Arcadien. Haer voornaemfte fteden fijn Jr^w, die noch steden,haren ouden naem behout,- My/enes, nu Charta oftAgios Adrianos, S. Adriaen : \'NaupUum, een zeeha-ven , nu Napolidi Romania, in Italiaens , gelegen200 mijlen varens van Modon , is grooter alsSparten, en bewoont met 60000 Griccken vanalle foorten. Epidauren van Efculapius, gelegen inde Golfe van Saronien , vermaert door de gene-fmge van verfcheyden fieckten, nuPigiada ge-noemt, oft Cheronifi, oft wel Efculapio. Troejen,oft Poßdonia, nu Damala, oft Pleda. Daer is eenander Troezen in \'t landt van Meffenien, nu Tre-zina genoemt, volgens Niger. De plaets van deStadt Nemea is nu Triftena genoemt, daer Her-cules den Nemedifchen leeuw gedoodt heeft.Cleone,een kleyne Stad, 15 mijlen van Argos, is nuSanuafili genoemt. DeStadtAfine, woonplaetsvan de Dryopes,is nu Vulcanos genoemt,en Her-mione, die haren naem gegeven heeft aen de Gol-fe van Hermione, daer de Stad lyrinthen was,waereenige meynen dat Hercules geboren is, waeromhy Tyrinthius geheeten wierd , is nu Caftri ge-noemt,en de plaets van Methane heet men Eanari. Dit landt is bevochtight met verfcheyde rivie- Hoedmg-ren , fonteynen, en poelen , en bequaem te voe-den een groote menichte paerden , door zijneweyden en velden , daerom d\'oude Griecken Ar-gos Hippobotum noemden. Tot Nauplie waseen fonteyne Canathusgenoemt, daer, als die vanArgien feyden, luno haer alle jaren wies, om we-derom maeght te worden. Zy fèyden oock, dateenen efel haer den wijngaert hadde leeren fnij-den, om dat hy den wijnfiock had afgebeten, diedaer nae veel meer vruchten gedragen hadde.Tot Methanen verbrant den zuyden windt dewijngaerden. R c a DIE N is in \'t midden van Morea,heb- a r c a-bendeSicyonien in\'t noorden, Elide en^^iEN.Meftenien in \'t weften, Laconien in \'t zuy-den, en Argien in \'t ooften. Was bewoont van deAzanen,Parrhaf]nen,en andere volckeren. Harevoornaemfte fteden waren Megalopolis, geboort-plaets van Polybius , nu Lundari: Maintenea , nuMandi, vermaert door den ftach der Thebanen,onder \'t geleyt van Epaminondas

tegen de Lace-demoniers. Tegea, nu Mucli als oock Pbialie,oftQPhigalia Davia Foloe, naem van een ftadt en eenbergh; Xiria , Pfophis, Dimizana , Lyße CrepaStymphale Longanico, en Clitor Gardichi. Arcadien is vol goede weyden , die meeft be- Hoedanig-quaem fijn voor paerden en efels. \'t Water vanStyx doet fterven de gene die\'er van drincken,treckt door \'t glas, kriil:al,aerde kruycken,goudt,filver, loodt, tin, koper en yfer, niet konnendegedragen worden,als in den horen van een paert,oft miiyl, volgens Arrianum. Eenige hebben ge-looft,dat Alexander met dit water vergeven was.\'t Water van Clitoris doet den wijn haten, en datvan Alyfto geneeft haeftelijck die van eenen dul-len hondt gebeten fijn. Op den bergh van Cyl-leneo fijn witte meerlen. 11\'



? tj N D I Et Eylant van Candia,al-foo genoemt naezynehooftftadt, was voor-tijts om zijn getemper-de lucht, treten, Cureten,jErien genoemt,Macar os,en Macaronefen, dat is tefeggen, wel geluckighI Eylandt. \'t Is vermaertdoor de fabelen van hetontfchaken van Europa, en van de liefde van Pa-fiphaë, enAriadne, van de wreetheyt van denMinotaurus, van de konftige wercken en van devlucht van Dedalus, van de wooninge en begra-vinge van lupiter, en van de oordeelen van Mi-nos , en verfcheyden andere dingen. \'t Is gelegen inde Middelantfche zee , in \'t be-gin van\'t vierde climaet, en negende Paralelle,zynde als koninginne in \'t midden van de zee^hetheeft aen\'t noorden d\'Archipelago , en zyn by-fondere zee,genaemt de zee van Creten^in\'t zuy-den de zee van Lybien oft Africa; in \'t ooften deCarpathienfe zee; en in\'t weften dé lonifche: hetheeft daer-en-boven de Caep Salomone 450 mij-len van Alexandrien in Egypten gelegen, en 40avan Cypren, ó8o van de haven van laffa, 60 vanScarpanto, 8 j van Rhodes, en zijn Caep Leoneliggende 125 mijlen van\'t Promontorium Phy-cunte, en zooveel van de Caep van CyrcneninAfriken, oft, volgens de jongfte fchrijvers, i jo :en zyn Caep Spata gelegen 80 mijlen van deCaep Malio in Morea : van Conftantinopelen400 , van Zante 300, en van de Caep d\'Otrantoin \'t koningrijck Napels 500. \'t Is langworpigh en fmal van gedaente, fich inde lengde van\'t weften naer\'t ooften een grootftuck weeghs uytftreckende: dan de breette vanhet noorden naer \'t zuyden is fiTial,hebbende aend\'een zyde Griecken, en aen d\'andere Cyrenen. \'tIs,volgens d\'oude Schrijvers,270 mijlen lang,yo breet, en 5 89 groot in zynen omgang; dan dejonge ftellen d\'eerfte van 215,de tweede van 45,enden omgang van 45 j;oft volgens eenige van 5 20. \'t Had voortijdts eerftelijck po fteden, en daerna 100, daerom het BecatompoHs genoemt was; detien laetfte zynde gebouwt geweeft door de Do-rienfes, na de deftrudie van Troyen. De voor-naemfte waren , woonplaets van den ko-ning Minos; Gortyna, Cydon oft Cydmïen, LiBe, The-rapne en ScyHetïon. Yan d\'eerfte is niet over-geble-ven dan de naem, en van de tweede dan over-blijffelen; Cydon is nu genoemt Canea; zynde in ditEylant nu maer vier voornaemfte fteden, als Can-dien, Canea, Retimo t en Sittia: vijftien minderefteden oft kafteelen, met groote bygelegeneburghten, en 1044 ? ^^^o dorpen. De {{adtCandien, voortijdts Hatiim genoemt, isde hooftftadt van\'t Eylandt, ende grootfte enfterckfte van alle d\'andere, zynde de woonplaetsvan de voornaemfte Magiftraet, is gelegen in hetnoorden van \'t Eylandt, in een groot, rondt, enGriecken. Namm.\' Gelegen-heydt enpAlen. Gedaente, Cïoottf. lUetfen. Candien. vruchtbaer pleyn, van ontrent drie mijlen om-gaens. Is aen

de zuyd en de weftzyde geftercktmet verfcheyden bolwercken, en omringt metfeer diepe grachten gefneden in de rotfè ; aen hetooften en noorden heeft het de zee , cn een feerfterck en wel voorfien kafïeel > gelegen in denuyterften hoeck aen de noordzyde, zynde \'t fèlveaen alle zijden met de zee omringt, fende op dehaven, wiens ingang met veel ryen ongewoon-lijck groot gefchut belet wert, dat foo wel gefteltis,dat het \'t aenkomen van alle fborten van fche-pen feer licht kan verhinderen,felfs vande laegfteen kleynfte. Dit Fort is t\'faem-gevoeght met deftadt door de Mole twintigh voeten breet, in dezee gem.aeckt van fèer groote fteenen,van gelijc-ke langde als de haven, én gefterckt met eenenfeer hoogen muur aen de kant van de zee,tot ver-fekeringe van de fchepen die in de haven zyn. Dehaven in \'t ooften is een van de befte en verfèker-fte, dan fèer kleyn, en kan maer 2 j galeyen ber-gen ; dicht by de fèlve ftaet een groot Arfenael,met twaelf welffels om de galeyen te maken.Defeftadt heeft vier poorten, d\'een in\'t ooften ge-heeten S.Ioris,d\'ander in \'t weften de Portelle ge-noemt, om datfe fmal is,die in \'t zuyden noemenzy Pandocratera oft Panigra,en die van de Mole,daer men langs de noordzyde door op \'t kafteelgaet. De huyfen fijn al fmal en laegh, uyt-geno-men die van de Magiftraet, en van de Edelen,dieten hooghften van twee oft drie verhoogingenzijn, geheel van fteen gemaeckt, en niet over-deckt als onfè, maer met wallen van kleyne ka^reelfteen ofte gebacken aerde eenen voet dick ,op de welcke zy des fbmers onder den blaeuwenhemel ftapen. \'t Heeft meeft breede en rechteftraten, en een groote en breede plaets, daer by-nae in\'t midden eenen feer hoogen bogeis : defchoone kerck vari S.Marco is niet veer van daer,en de huyfèn der Magiftraeten : \'t is mede de ge-woonlijcke wandelplaets van de Edellieden, bor-gers,kooplieden,foldaten,en vremdelingen. Menliet noch in defe ftadt, hovende kercken derGriecken, die \'er redelijck veel zijn, maer kleyn,vuyl, en meeft feer plomp van hout gebouwt,acht groote Latijnfche kercken, daer van defchoonft:^ die van S. François is,met een klooftervan de minnebroeders, daer na die van d\'Augu-ftijnen , toe-geeygent aen Godt den Zaligh-ma-ker,en die van S.Marco, S. Paulus, S.loris, S.Ma-ria , die van de H. Maget, gegouverneert dooreen Edelman van Venetien, hebbende den titelvan Abt, fijnde gewoonlijck genoemt den Abtvan de Bourgondiërs, nae \'t Gafthuys der Bour-gondiërs dat bydefe kerck ftaet: noch die vanS.Catharina,met een vrouwen kloofter,daer nietdan Venetiaenfe loffrouwen in fijn,die van S.Ro-chus, die achtkantigh is, en die van Sint Titus,by de welcke men het oude en fchoone paleysftet van de Aertsbiffchoppen van Candien. De ftadt Canea, eertijdts Cydon

genoemt, gele- cane/i*gen in de noordzijde van \'t eylandt, fèftigh mij- G len I
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? 1.6 I A, A N D len van de ftadt Candien , is met goede muurenomringt, wei bewoont, en van groote koophan-del, met een haveUjdaer de groote geladen fche-pen niet wel konnen inkomen , door de platen,foo datfe vijf mijlen van daer in\'t eylandt vanTurluru gedwongen zyn te blijven. Dq Hadt Retimo j eertijdts Rithymna genoemt,oock aen \'t noordeynde gelegen, en een weynighkleynder als Canea , is wel bewoont en fterck,met een kleyne haven , maer bequaem, en haerkafteel dat op een feer hooge rots leyt, en komtfoo verre in de zee, dat het van de reft van \'t ey-landt fchijnt af-gefcheyden te zijn. De ftadt Sitie, eertijdts Cyteum genoemt, iskleynder dan een van d\'andere drie, maer wel be-woont , met een goede haven , is niet wijt van deCaep Salomone die aen \'t oofteynde is, by \'t ey-lant Rhodes dat \'er tegen over leyt. Dit fijn de vier voornaemfte fteden , wiens ju-rifdidien de reft van \'t eylant begrijpen. De ftadtCandia alleen heeft onder haer, behalven 45Ódorpen, de fteden Mabifin, Temene^Caftelnoioo, Prio-tijfa,Bonifacio, Behedm, Priada, door Maginum Pe^diada, en Mirabello genoemt, die alle met muurenomringt zijn. Canea heeft onder haer, behalven 240 dor-pen, de fteden Apicorno, Chifano, Selino, S.Nicbita, enSfachia. Retimo heeft onder haer de eenige ftadtMilopotamo, en 16^ dorpen: en Sitie alleen de ftadtHierapetra, en 70 dorpen. Dit Eylant is oock befchermt met feven fterc-ke plaetfen oft kafteelen , als Suda, Spinalonga, Pa-leccaflro, Selino , en CaftelTheodoro , by de welckemen voeght Legrahufe, Turluru , hoewel zy in af-gefcheyden eylanden gelegen zijn. Onder alledefe Sterckten is die van Paleocaftro verwonde-rens waert, gelegen by de zee op een gefnedenrotfe , omringt met feer breede en diepe grach-ten , als oock met fchoone bolwercken , en metgoet garnifoen voorfien, om de by-gelegene ha-ven tegen de zee-roovers te befchermen,en wortgehouden voor een van de befte plaetfen van\'t eylant. Daer fijn verfcheyden havens, dan de ver-maertfte, grootfte, bec|uaemfte, en verfekerfte,fijn die van Suda, en Spinalonga met twee Fortendie haer befchermen: daernae ftelt men onderde voornaemfte die van Sitie, Voulifmeni, Chiffamo,Selino, en Sfacchia. Daer fijn drie aenmerckelijcke Capen,daer vande twee in \'t weften zijn; welcke eene naer\'t zuy-den leyt, die eerft Criou Metopon, oft voorhooftvan den ram genoemt was, en daer nae Emea,ohErmicum , en nu Capo Leone, oft Grabufe d\'anderenaer \'t noorden , \\ooït\\]ts Cyamum, en by onfentijden CapoSpata, en de derde ten ooften , eertijtsSammonium genoemt, en nu Capo Salomone^ De grootfte bergh is die van ?ƒ/om/,eertijts Idegenoemt, in\'t midden van\'t eylant, hebbendeby de 38 mijlen omgaens, en raeckt byna in dewoleken, foo dat men de Cretifche en Lybifchezeen , daer op

fijnde, fien kan. D\'andere bergen ffjn Madara, eertijdts Leucigenoemt, Sethie, \\oortïjtsDiêl£,enLafli. De voornaemfte dalen zijn Areno\'é,Meffarea,enLiffè: dan dat van Arenoë byde ftadt Sitie, is Kct\'mo. Skie, Havens, Kaepen, Bergen, DAÏen. grooter dan d\'andere , en uytnemende vrucht-baer. Dat van Meftarea, 30 mijlen van de ftadtCandia, is 24 mijlen lang, en 4 breet ,• en dat vanLifte leght niet veer van de Caep Leon. Behal-ven defe dalen fijnder noch twee feer wonderba-re,foo om haer gelegenheyt als vruchtbaerheyt,daer van het eene, genoemtSz\'m\', tuftchen dehooge en moeyelijcke bergen leydt, hebbendemaer twee fèer nauwe en ongemackelijcke ingan-gen , welcke weynigh volck kan bewaren en be-fchermen tegen een groot leger; in \'t fèlve fijnverfcheyden fonteynen , boomen, wijngaerden,en ackerlanden, konnende veel duyfenden men-fèhen voeden: \'t andere, in de fpraeck van \'t lantgenoemt, is byna oock foo gelegen, danheeft min fonteynen, fijnde oock foo vruchtbaerniet,hoewel het overvloedigh veel granen geeft. In de valleye van MefiTarea fiet men noch groo- Omkden,te overblijffèlen der ftadt Gor?>?w^,eertijdts woon-plaets van de koningen , en daer nae van den Bif-fchop S. Titus. De riviere Lenea paffeert doorde fè ve, daer fijn veel Antiquiteyten van de Ro-meynen en anderen. Men haelt daer ontrent uytde aerde verfcheyden marmeren beelden , me-dahen, en oude ftucken geit van goudt, filver, enkoper, waer op Grieckfche en Latijnfche lette-ren ftaen. Aen de noordzijde van de valeye fietmen op den afgang van den bergh Ide een gefne-den grotte , van veele gehouden voor den dool-hof van Minos, door Dedalus gemaeckt. Bellonnoemt het den valfchen Doolhof, en verfchey-den houden dat het de plaets was daer mendefteenen uyt haelde om de ftadt Gortyne te bou-wen. Hoe dat het zy, men fiet daer niet dan fpe-loncken, en wegen onder d\'aerde, daer men nietdan met toortfen kan in gaen, en door iemandtvan d\'inwoonders in-geleyt. Al defen wegh on-der d\'aerde begrijpt ontrent twee mijlen ; menfiet\'er veel duyfènden vleder-muyfen, die nietvlieden, \'t en fy men hun neften verfinij t, en wan-neer dat gefchiet, vliegenfè in fulck een menigh-te tegen de toortfen datfè die uyt-blufiehen. In dit geheele eylandt is geen fchip-dragende Rivieren.rivier,maer alleen eenige vlietende waterkens,enbeecken,onder de welcke men met verwonderin-ge aenfiet dat van Armiro, oft Almiro,wiens oor-fprong acht mijlen van Candien is, aen de fijdevan Gerorodea, \'t worpt in fijn uyt-gang fbogroote menighte water, dat het met \'er haeft eengrooten poel maeckt: daer na voorby pafferen-de met eenen fnellen loop, doet aen \'t eynde vanden poel tien molens draeyen; loopende daer naontrent duyfent paften dooreen diepen breedkanael, maeckt het een vifch-rijcke

rivier, dochmeeft in kreeften:daernakeerende fijn loop naerhet noorden,vloeyt met fijn fbut water in de zee,die dan van de by-gelegen zee,door heymelijckewegen,fbomen gelooft,weder tot fijn oorfprongkeert,foeter in den winter ftjnde,door de beekendie van de bergen afkomen, en daer in vloeyen. Men ftet daer noch de riviere Iftonia , die tienmijlen van Spina Longa in de zee vloeyt. De lucht van dit eyland is foo gefbnt, dat geen ^^fdani^-\'landt in de werelt haer daer in te boven gaet;dan /^itt\'het deel dat in\'t zuyden leyt is feer met de zuydewinden gequelt. Den bergh Ide is de koude en fneeu i\\



? I«\' mttë N «n fneea foo onderworpen , dat liet vee daer nietveel op blijft, felfs in \'t midden van den fbmer,en dat meeft des nachts ? want de herders die desdaeghs haer fchapen op de toppen leyden, lijngedwongen die des nachts weder in de dalen tebrengen. De toppen van d\'andere bergen fijnoock altijdts met fneeu bedeckt, hoewel mendaer veel cypres-boomen, en andere ongemeeneplanten fiet. Daer fijn eenige rivieren van fout water, enverfcheyde foete water-fprongen, dan hoewelde riviere Iftonia goet water heeft, daerfe in dezee vloeyt, fbo is ly des fomers nochtans gevaer-iijck,om dat op harekanten het kruy t waft dat deGriecken Rhododaphne, en d\'Italianen Lean-dro noemen,\'t welk haer water ongefont maekt:fbo datmen menfchen doot gevonden heeft, omdatfe\'t broot gegeten hadden dat met dit houtgebacken was, en van \'t vleefch dat men aen eenipit, van \'t felve gemaeckt, gebraden hadde.Dan fy hebben in dit eylandt het voordeel datfy \'er veel fout konnen maken van \'t zeewater. De landouwe is fbo vruchtbaer, dat men opfommige plaetfen twee-mael\'s jaers\'t koren af-maeyt, en in de fchuur brengt. Dan fijn vrucht-baerheyt beftaet in de dalen, die vol weyden enpleynen fijn, en veelgraen geven, dan nochtansZ\'^ptTen, niet in fulcke menighte dat\'er genoeghfaem isvoor d\'inwoonders voor \'t geheele jaer, mif-fchien by gebreck van fbrghvuldigheyt en goe-de landt-bouwinge, door de groote genegent-heydt diefè tot de wijngaerden hebben, alfbohet geploeghde landt koren, gerft , erten , boo-nen, en diergelijcke overvloedelijcken voort-brengt. Daer fijn oock veel uytnemende goede wittecn roode wijnen , daer van fy den principaelftenMalvafia noemen , en de Fran^oifen Malvoiüe,eertijdts door d\'oude Pramnium genoemt, ge-maeckt van druyven die byna natuurlijck ge-koockt oft gebraden zijn , van welcke de vrem-delingen jaerlijcks over de twaelf duyfent pijpenuyt-voeren. De befte wijn waft ontrent Retimo,die oock langer goet blijft dan die by de ftedenvan Candia en Canea waft, die haeft groeyt enhaeft fuur wort, om dat \'er eenige gekoockt ver-kocht worden , en eenige niet. Daer fijn tweefoorten van Candifche Malvefeye, d\'een foet, end\'ander een weynigh onaengenaem en bitter-achtigh, diefe Malvafia Carba noemen, welckealleen te Venetien gevoert werdt, om aldaer ver-kocht te werden. Daer wordt oock veel goede olie gemaeckt,door \'t geheele lant waften veel citroenen,limoe-nen, oranje-appelen, granaet-appelen, perfen,Abricocken,amandelen, en vijgen in groote me-nighte. In fommige plaetfen fiet men niet alsboftchen van oranje en citroen-boomen, die hetgeheele jaer door groen fijn, fbo dat d\'inwoon-ders van dit eylandt byna een eeuwighdurenddlente hebben. Daer fijn eenige boffchen druyvenfoo groot datfè fbmtijts meer als

tien pondt we-gen , en op fommige plaetfen fijn de citroenenoock grooter als\'thooft van een menfch, hoegroot hy oock zy. Daer fijn veel cypres-boomen, daerfe meeftGriecken, A Water, JUrtdauwe. Granen,vrmhten 17 D ï A. kiften af maken, diefè te Venetien verkoopen :en men fiet daer fbo veel boftchen van defe boo-men , die fèer hoogh zijn , datfè daer niet alleende ribben ende bakken van alle de huyfen vanmaken, maer oock geheele fchepen. Men fiet daer oock fbo veel laurieren en mir-ten, dat de haegen langs de wegen meeft van defètweederley boomen fijn; daer waft oock veelkottoen, en groote menighte Ladanum, en faetom wolle te verwen. Daer worden oock fbnderlinge kruyden ge-vonden , waer van\'t befte het Didamen is, volverfcheyde krachten: en \'t andere bequaemfte isAlimes, dat den honger belet, als men daer inbijt: de kleyne appelen van Savie, uytnem.endefbet en aengenaem van fmaeck, fijn goet voorde mage, als fy met honigh oft fuycker geconfijtfijn: en eenige andere , daer van Belion u volko-men kennifte kan geven, fbnder dat ick u vervelemet\'et verhael van de felve. Men fiet daer oock veel bloemen van verfchey-denfoorten, oock roofèn en violetten van feergoeden reuck. \'t Is overvloedigh in weyden, felfs op de hoog-fte bergen, bynae t\'allen tijden, van waer hetkomt dat \'er als oneyndeli jck veel fchapen, offencn koeyen fijn, en ongelooflijcke menighte wol-le , boter, en kaes. Daer fijn oock veel groote Gedierte^:rammen, met rechte hoornen, die fy Strephice-res oft Striphoceres noemen , boeken, en veler-ley vakken,veel gieren,fperwers,patrijfen,c|uac-kels, en verfcheyden anfiere vogels, geytjens,hafen en konijnen. Maeir geen herten, wolven^beerenj voffen, noch ferpenten, ftangen, oft an-dere fenijnige beeften, uyt-genomen \'t Phalan-gium, inde Cretifche taleSphalangigenoemt,fijnde een foorte van fpinnen die den genen doo-den , diefe bijten oft fieken. Daer fijn oock fèr-penren,Ophis,Ochendra en Tephlori genoemt,maer defè fijn noch fenijnigh, noch hinderlijck. De Cretifche zee is overvloedigh in vifch, enmeeft in Scaren, feer geacht van de Romeynen. De Republijcke fend in dit eylandt, alle t\\feejaren, om dat te regeeren, Magiftraten, die over enMagi^alle d\'inwoonders, van wat ftaet die fijn , gebie-den, doende juftitie naer de wetten van Vene-tien , die daer toe door den grooten Raet geko-fènzijn. De grootfte en voornaemfte der Ma-giftraet is Hertogh genoemt, en den tweedengrooten Capiteyn, hebbende tot by-gevoeghdetWQe Raets-heeren ,die, als fy, in den Raedt hunftemmen hebben: daer aen volgen de Kamer-lingen , oock Venetiaenfche edel-lieden , die definantien regeeren, ontfangen en uyt-geven,voI«-gens \'t bevel datfe daer over van de opperfte Ma-giftraet krijgen. De Kafteleyn, oft Gouverneur van \'t Kafteelvan

Candien, die een Venetiaens Edelman is, enop \'t verlies van fijn leven,geduurende al den tijtvan fijn officie, uyt de Sterkte niet mach komen,hout de vijfde plaets; daer nae is den grootenCancelier, borger van Venetien, die de Cance-lerye van de ftadt Candien regeert,en groot pro-fijt van fijn officie ontfangt, gebiedende over al-le de Griffiers, en openbare Secretariffen : aen-gaende d\'andere officien van de ftadt Candien, H fijnde l! 1I ^ i i: ; 1 ? ! ? t I ; i! p, ii ? : i !; l: 4a 1 \' lt



? BS iB € A N fijnde in genoeglifaem groot getal, werden deVenetiaenlche en Candifclie edel-Iieden gege-ven, die daer toe jaerlijks gekoren werden, doorde meefle flemmen van de Staten van \'t lant, endoor de authoriteyt van de Senaet beveftight,by dewelcke de opperfte Venetiaenfche Magi-ftraten prefideren. D\'inwoonders van de ftadt Candien , en haergebiedt, erkennen den Hertogh voor haerenRechter,foo in civile als criminelefaken. Dan defoldaten van de guarnifbenen, de leen-heden, enal die gegageert fijn, foo in de ftadt als in haerelandouwe, fijn in de jurisdictie van den grootenCapiteyn , die oock kenniffe neemt van de fakenbetreffende de gemeyne penningen, tollen, tien-den, en andere inkomften. Dao dejurisdidie, en macht van alle de Ma-giftraten houdt op , wanneer de Pourvoyeur oftBelbrger generael, die alle macht heeft, in \'t ey-landt komt; dit is een oogewoone Magiftraet,diede Senaet in tijdt van noot in dit eylandt fend,met het opper fle en als Koninglij ck vermogen,fbo dat in fijn bywefen d\'ander Magiftraet haermacht benomen is hy gouverneert dit Eylandt,en den gemeynen fchat alleen, doet alleen jufti-tie , ftraffeode alleen de misdadigers, fbnder datmen van fijn fèntentien kan appelleren, nemen-de kenniffe van die van d\'andere Magiftraten, alsmen tot hem appelleert, welckers vonniffen hybeveftight,reformeert,oft te niet doet: fbo f\\aeftliy io eeoige plaets konit, draeght hem de Magi-ftraet de fleuteis hy verfchijnt nimmer dan metpracht en Majefteyt, en verfèlt met 24 hellebar-diers, die voor hem gaen, gelijck oock d\'officiersvao de juftitie, fijn huys-genoten, de Capitey-nen van ^t voet-volck,nae de welcke hy gaet, ge-kleet met eenen langen roodeo rock,in \'t midden ? r II DIA. van de voornaemfte Magiftraet, en gevolght vanveel edel-lieden, borgers, en foldaten. Daer fijn noch, behalven de Capiteynen van\'t voet-volck,den Colonel,diefe den Gouverneurvan \'t krijgSi-volck noemen,gebiedende over allede Capiteynen en foldaten, fijnde geen edelmanvan Venetien, maer gekofen uyt de doorluch-tighfte en vermaertfte vremde Capiteynen, oftonderfaten der Republijck door de Senaet; heb-bende laft goede wacht te doen honden, over^\'t monfteren van\'t krijgs-volck,de gefchillen van\'t felve by te leggen, en die in haer plicht te hou-den, en eyndelijck arlles wat de legers betreft;dan hy ftaet, gelijck d\'andere Gouverneurs, on-der de Pourvoyeur generael. Daer is oock nocheen Befbrger van \'t Peerde-volck. De Venetia-nen houden te Canea noch een van haer edel-lieden met den tijtel van Reéteur, die een anderVenetiaens edelman by-gevoeght is, genoemtRaedts-heer, die met gelijcke macht juftitie aend\'inwoonders der ftadt doet, en haer gebiet, enalles t\'fàmen regeeren. Retimo heeft oock fulckeoverhey t als Canea ; en Sittie alleen een Redeurvoor de

ftadt, en haer landouwe. AengaendePaleocaftro, Suda,PinaIonga,Grabufe,Turluru,Selino, en \'t kafteel Theodoro , yder van defeForten , uyt-genomen de twee laetfte, heeft eenVenetiaenfchen edelman tot Gouverneur, heb-bende den tytel van Providor,met den Capiteyn \'van de foldaten van \'t guarnifoen. Dan de Pro-vidor heeft alleen macht de foldaten van deSterckte te ftraffen en juftitie te doen. De Venetiaenfche en Candifche edelen vol-\'^^^^-gen byna al de Roomfche Kerck ; maer d\'andere ^^inwoonders van \'t eylandt de ceremonienGriecken, uyt-genomen het Italiaens en anderkrijghsvolck. Daer fiijn oock veel loden. JoisWi



? E N Y L DEN N ARCHIPELAGVS. CYCLADES. Ls men voorby d\'ey-landen van Cythereaoft Cerigo , en \'t ver-maerde Candien, eer-tijdts Creten genaemt,gefèylt is , ontmoetmen in den Archipe-lagus d\'eylanden Cy-clades, en de Spora-des. De Cyclades heb- ben defe naem, om datfe, gelijck als eenoft circkel, \'t eylandt Delos omringen , daer fyjaerlijcks hun offer, en een goet getal maegh-den om te danften op hun feeft , nevens eenigeheden om by d\'ofterhanden te wefen, fonden.DcSporades, dat is, de verfpreyde , waren de ge-ne, die wyder van \'t gemelde eylant leggen :maer hedensdaeghs noemen hen eenige fonderonderfcheyt d\'eylanden van den Archipelagus;fy worden oock foo alle, ten getale van 150 ,met foo vele rotfen oft klippen, van de Turc-ken geheeten. Strabo feght, dat men in\'t be-gin twaelf Cyclades telde , maer dat men daerna eenige anderen daer by voeghde , te weten,Ceos oft Cea, Cythne , Seriphe, Melos, Siph-ne, Cimole, Prepefinthe, Oliare, Naxos,Paros,Syros,Mycone,Tenos,Andros en Gyaros,- maerPlinius ftelt hier vele andere, en noemt de Spo-rades, die oock in groot getal fijn , byfonder.Hoedanig\' De lucht van alle defe eylanden is facht engetempert, waer uyt komt dat \'er de menfchenfchoon ftjn, infonderheyt de vrouwen, die fraeyvan aengeftcht en gelaet, en van aengenameverwe, hoewel niet van d\'allerblanckfte, gefienworden : foo dat den Grooten Heer, oft Turck-fchen Keyfer , fomtijdts eenige maeghden vanhier heeft doen halen, om in fijn Serrail oftVrouwen-hof te woonen. Defe eylanden fijnoock feer vruchtbaer,- maer meer in wijnen,olyven, oranje-appelen en citroenen, dan vankoren. Sy ftaen alle onder den Grooten Heer, be-halven Tine , \'t welck met Cerigo en Candien,de Venetianen toebehoort. Men fènd hier vanhet Turckfche hof eenige Gadis oft Rechters,om de luftitie te bedienen, hoewel yder eylantnaulijcks tien Turcken heeft, Chio alleen uy t-gefbndert. Sy worden van Chriftenen , die de Grieck-fche kerck volgen , bewoont, behalven vijfoft fes duyfent Catholijcken,welcke fich in d\'ey-landen , die onder den Turck ftaen, onthou-den. De Paus fèndt hier Biftchoppen , om for-ge voor de fielen te dragen.Griecken, Nabelt, CetaL Regeertiig. Godts-dtenft. S P O R A DE S. MELOS oft M I L O. HEt eylant Af^k wierdt oock Byblis, Ze--^^\'»\'\'**phyrie, Mimallis, Siphnus,en Acytos,genaemtjdoch nu heeft het de Grieckfchenaem Mibs, \'t welck een meulen , oft een meu-lefteen , beteekent, om dat hier veel fteenen,dienftigh om meulefteenen van te maken, ge-vonden worden. Het is gelegen , volgens Strabo en Ptoiew belegen-meus, in de Cretifche zee ,• maer de nieuwe hejt.Schrijvers, die alle de kleyne zeen in een grooteals vermengen, plaetfen dit eylant, als oockMyrtoë, in den Archipelagus, ontrent hon-dert mijlen van

Candien aen de noordtfijde,(hoewel eenige andere maer jo mijlen rekenen)en fbo wijt van \'t voorgeberghte Scylla, oftCapo Scyllo, in \'t lant Argius in den Pelopon-nefus; doch Strabo telt maer 700 ftadien, oft87 mijlen , die ontrent 29 Franfche mijlen uyt-brengen. Het leght oock fbo wijt van Caep deColonnes, oft het voorgeberghte van Sunium,en tegen over de Caep Malio in Morea. DtwOmringéomring is, als eenige feggen, 60 mijlen; doch,nae \'t gemeen gevoelen , 80 mijlen, \'t Is hetrondtfte eylant van defè zee , behalven dat fijn Gedaeme,twee armien , die men aen de noordtfijde fiet,een opening tufifchen beyde laten , \'t welck isden ingang van een kleyne golf, en een fèerfraeye haven, daer men een toren fiet, denBififchops-toren genaemt, met eenige huyfèn.Porcacchius ftelt hier Apanocafiro , dat wel ver- metjè»,fterckt is, en S, Demetrius, voor de voornaem-fte plaetfen: maer anderen, door de Grieckenfelf onderricht, fpreken van twee fteden, Caftroen Chora geheeten. Dit eylant heeft vele wateren, die door fbl-fer-mijnen loopen , en vele fieckten genefènoock ontbreeckt het hen niet aen foete waterendie van de bergen afdalen. Men vint hier oockveel honigh, felf in de holen der bergen, enden fteen Sardonix, die onder fwart, boven oproot, en wit is in\'t midden, \'t Aertrijck brengtoocki^ijn en tarwe voort, gelijck als Creten: end\'iiwoönders maken een groote menightefbjyits, dat men elders vervoert. De fcheepslie-den fijn genegen fich hier te ververfchen , envan broot, wijn, oly, fout, enedick, te voor-fien. D\'inwoonders van dit eylant worden voor de Sede^ibefte zeevaerders van de Middelandtfche zeegeacht. In dit eylant fijn, gelijck oock in d\'an-dere, eenige fcholen, daer men de kinderenleert lefen, en de Pfalmen verftaen oock lee- I renfi > > I \' ; i : i ? 1 i. »i.f ï ï H l . ? : .:! ?\' f\' i ;: i K. ; el il^
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? N D E N Het grootfte eylant is vruchtbaer, en met Hoedmig-goede havenen voorfien. De zee is overvloe-digh in vifch, en den arm der zee, die het van\'t ander affcheydt, is in \'t midden foo diep , datmen daer nooit geen gront heeft konnen vinden. Dit eylant en Naxos waren eertijdts onder deheerfchappy van een Venetiaens Edelman jmaer nu ftaen fy onder den Grooten Turck; ende Turcken en Grieckfche Chriftenen, die hierwoonen, leven volgens hare eygen wetten. ANAPHE oft NAMFIO. Y Therafie ten noordweften ontmoet men ^amcn.\'t eylant Anaphe, nu Namjio genaemt, aUwaer men een ftadt fiet op eenrotfè. Daerwas eertijdts een kafteel, doch den meeftentijdt onbewoont: maer om dat d\'inwoonders ge-waer wierden, dat het den zeerooverstoteenverblijf ftreckte, hebben fy het geheel ver-woeft ; en bouwden een ftadt in \'t midden van\'teylant, dat defe befondere eygenfchap heek u4ert van\'tdat \'er geen fenynigh gedierte kan levendighblijven ja fèlf indien men in een ander lant&quot;-^en circkel maeckt van d\'aerde van dit eylant,moeten al de fenynige dieren, die daer infijn, haeftelijckfterven. i\' ?>. : i. R E. H Et eylant there, eerft CaJlifle geheeten ,een colonie oft volckplanting derLacede-moniers, en d\'eerfte plaets der Cyreniers,Gekgen- &quot;^ort nu genaemt. Het leght 70 ftadien, datis byna negen mijlen, van Creten oft Candiennaer \'t noorden. Den omring is 200 ftadien,oft2j mijlen. Ptolemeus ftelt hier twee fteden,van welcke d\'eene is Fleufine,nuAntmilo gt\\\\QQtcn,en d\'ander is Oea, D\'inwoonders van defè ende naburige eylanden hadden de gewoonte vanhet geele oft den doyer van d\'eyeren , in piaetsvan den dranck die men met meel toemaeckt,te drincken , en hielden defen beter dan d\'ande-^ ^^^ re. Sy bedreven geen rouwe over de kinderendie voor haer fevende jaer fturven, noch overde mannen, die na haer vijftighfte jaer \'tle-ven afteyden. J^Amen* O. heytlOmringSteden. • k ! I lp\' ri < ?Ji^:\' I ? ïi. HER I E, OFTSANTORINIE NE R I N E. S. Eetafie, oock een eylant, eertijdts eendeel van\'t eylant There , wortnuS^w^ö-rino oft Sandorine genaemt. Het leght jomijlen van \'t eylant Milo naer\'t weften, 100mijlen van Candien naer \'t noorden, en fooveel van \'t eylant Delos naer \'t zuyden.De voor-naemfte plaetfen f\\]nScaro, S. Nicolaes, Kenurgio^pyrgos, Acrotirion en Nympyrgos. Maer S. Eirene oftErine, dat daer naby is, houdt men fes maelgrooter dan Therafie oft Sandorine het heeftontrent 40 mijlen in fijn pmring , en leght 60mijlen van Candien. Namen. Gelegen-heyt. ll -jijii À M V R Et eylant Amurgus, \'t welck Strabo oock Namm^onderde Sporades ftelt,worthedendaeghsAmurgospoli geheeten ; het leght dicht byAnaphe, en heeft 80 mijlen in fijn omring. Hier Groote,fijn drie kafteelen , Amurgo, Hyali en Plato ge-naemt,- en aen de noordtfijdedehavens5.i4«-P/^^^/««.na,

Calos, en Platos oft Catapla. Dit eylant is bergh-achtigh , en evenwel Hoedanig-.neerftigh bebouwt. Aen de zuydfijde fijn velerotfen, welcke door de baren der zee , als dewinden haer ontftelien, bedeckt worden j waerdoor de fchippers dit eylant mijden foo veel fykonnen. Heraclides feght, dat \'et overvloedighveel wijn, oly en vruchten voortbrengt, CALOGERO, By Amurgo aen de wcftfijde fietmen \'tey-lant oft liever de hooge rotfe Calogero, nietwijt van \'t eylant Co, \'t welck aen de zuyd-fijde naer Afien ftreckt. Hier fijn vele goedevakken en eenige Grieckfche Calogers oftmonnicken houden fich op dit eylant, die fich, >door \'t middel van een kleyn bootje, van allenootfakelijckheden voorfien. 20 Y jL A renfe in fommige d\'Italiaenfche tael, om denkoophandel met die van Venetien. Dit eylant ftaet onder den Turckfchen Key-fèr evenwel genieten de Grieckiche Chrifte-nen daer vrye oeffening van haren Godtsdienft,gelijck oock de Latijnfche, die hier een Biflfchop en befondere kercken hebben. Dichtby de haven is een fraye kerck op d\'oude wijfegebouwt, die van Grieckfche Calogers oft mo-nicken bedient wort; \'t welck de Turcken geen-fms verhinderen, indienfe maer de fchatting,die hen opgeleyt is, betalen. EY LANDEN ontrent M I L O. Ontom \'t eylant Milo fiet men de genedie d\'Italianen Argentiera noemen , omhaer filver-mijnen : het gene PtolemeusTolfczgos noemt , wort nu Falconara geheeten,-gelijck oock Policandro , eertijdts Phelocandros,oft , volgens Strabo , Pholegandros; Sicandronoemden d\'Ouden Sicinnus, en Sophianus, Sicine^ISlh, te voren I05 geheeten , legt 2 j mijlen vanThere ; en Cimoius heeft nu de naem van PoUm» Mëieeytfiffé ^ O isli^e. CYCLADES.D E L O S oft S D I L E , en i Steden. Crosse, RHENE. Et eylant welck leght als in \'t mid- ^^mn^den van de Cyclades, onder de welcke het^gelijck een Vorftin uytmunt, was eer-t\\]dtsCynthie, om den bergh Cynthus, (waer vanApollo den naem hadt van Cynthius ,) gehee-ten, i ;



? I N DEN ARC teo , en oock Ortygie, Afterien, Lagien, Cla-mydien, Cynethe en Pyrpüe, ennu5Äge-naemt. Plinius fèght, dat het vijf mijlen infijn omring heeft; maer de nieuwe Schrijverstoonen, dat Deios in twee eylanden is gedeelt,van welcke\'t eene grooterisdan\'t andere. Hetgene dien vermaerden tempel van Apollo , enden bergh Cynthius in fich begrijpt , heeftvier mijlen in fijn omring, en \'t andere tien,\'t welck fy Ortygie noemen, het welck oock welbebouwt en volckrijck is. Men fiet \'er noch eenfoo grooten afgodt, dat duyfènt menfchen dieniet fouden konnen oprechten,- en door\'tge-heele eylant vint men veie colomnen en Colof.fèn. Dicht by Delos is \'t eylant Rhene oft Rheneie,hedensdaeghs Femene, ah Bordonius fèght, ge-heeten,\'t welck niet meer dan een halve mijl van\'t fèlve is gelegen, foo dat Nicias die met eenketen aen elckander hechtte. Oock worden defètwee eylanden voor een genomen, en beyde tefamen Sdile genaemt. Dit eylant was in oude tijden in feer hoogeachting, om dat men geloofde , dat Latonahare kinderen Apollo en Diana daer gebaerthadt, en aen yder van hen hier een tempel ge-bouwt was : ja felf alle d\'eylanders daer rontomfonden eenige van hen,om de plechtelijckhedenen offerhanden , die hier gedaen wierden , by tewoonen,en van hare dochters,om op de feeflen,ter eeren van Apollo, te danffen en te fingen.Daer wierdt geen offer fbnder danlfen , nochtefonder mufijck en fpeel-inftrumenten, gedaen.D\'Athenienfers wijdden dit eylant aen Apollo,en ordineerden alle vijf jaren een folemneelfeefl tot fijner eeren. Te voren was men ge-woon daer hooge feeflen te houden , op welckede loniers en vele anderer?,met hare vrouwen enkinderen, verfchenen, en hielden daer hunnegevechten, fpelen, en vele andere oeffeningen,met allerley flagh van fjjeel-infirumenten: maerdefè beefigheden fijn federt geflaeckt, fbo datdaer niemant ging dan de muhjck-fpeelders, died\'Atheners , en die van de naburige eylanden,op de hooge feeften derwaerts brachten. Maerde gemelde Atheners herftelden daer na d\'oudeoeftèningen, en voeghden daer by het rennen tepaerde, dat te vooren nooit gedaen was. Indit eylant Delos was het verboden eenige doo-den te begraven oft te verbranden foo datfedie alle in \'t naburigh eylant Rhene brachten.Oock mocht niemant hier honden hebben oftonderhouden. SYROS, en CEA oft Z I A. STm, een ander eylant als Scyrosvan Ly-comedes, wort hedensdaeghs gehee-ten ; en leght niet wijt van Sdile ten noord-weften. Ditwas\'t lant van den Atheniaen Phe-recydes. Wat belangt Ceos, oft Cia, oft Cea , andersHydrujfa , volgens Plinius , en heden Zia oftZ^^, geheeten het leght ontrent 50 mijlen vanDelos, en 40 van de Caep Colonna naer deweftfïjde: en fchijnt eertijts een deel van Eubeageweeft te fijn, doch is \'er federt door de

zeeGriecken* Grootti, Oükgodts \'dUnß> Namen. Gelege»&quot;heyt* H I P E L A G V S, 2ï van afgefneden. Den omring is ^o mijlen, alseenige feggen, doch andere fchrijven 40 mij-»len; en het ftreckt van \'t noorden naer\'t zuy-den. De voornaemfte ftadt van dit eylant is i?///-da, eertijts Mis genaemt , die een bequamehaven heeft. Simonides, een vermaert Poeet,ftjn neef Bacchylides, en de Philofboph Ari-fto, fijn alle in dit eylant geboren. Aen de weft-lijde van dit felve eylant is eenfonteyn , welcke de gene, die daer van drinc- hjc^fon-.ken , dui doet worden ; fbo datfe niet weder tothun verftant komen voor de kracht van \'t waterverteert is. Men geloofde eertijdts, dat de Nymphen Oftdefe\'dit eylant eerft bewoont hebben, en dat deMufen oft konft-goddinnen hier aen Arifteus dewijfè van d\'offen en fchapen te hoeden en wey-den eerft geleert hebben , gelijck oock de Bri-fès hem den honigh leerden toebereyden. Ari-ftides heeft hier forghvuldelijck de vrouweneenige wetten voorgefchreven , om hare fedente beftieren ; en de kinderen droncken hier nietdan water, oock niet de dochters, tot dat menhen uythuwde. Het was den mannen niet ge-oorloft de dooden te beklagen, oft met ver-andering van kleederen rouw te dragen , ofcfich te laten fcheeren; maer den moeders wastoegelaten over een afgeftorven jongman eenjaer lang hunne droefhcyt te toonen. Dewijldit eylant feer gefont is, cn dat de menfchen,infonderheyt de vrouwen , hier feer lang leef-den , foo verwachtten fy niet hunne natuerlijckedootj maer verhaeften hun fterven, eer huneenige fieckte overviel, oft datfè lam oft kreu-pel wierden , met het innemen van heulfaet ofcmankop, oft dulle kervel, waer toe fy fichverfaemden, als tot een hoogh feeft, oftplech-teiijcke offerhande. Andere fèggen, datfè eenwet hadden, dat men al de gene , die over defeftigh jaren oudt waren , moeft doen fterven ,op dat\'er voor d\'andere geen levens-middelenfouden gebreken. C Y T H NE , S E R I P H E ,SIPHNE, PREPESINTHE, cn O L l A R R H \\}é Et eyhmCvme behoudt noch fijn vorige Nam».naem : dat van Seripbe, daer de vorftenftom waren, (en waer, volgens de fa-belen der Ouden , Di<5tes met fijn netten hetkoffer ophaelde,\' in het welcke Perfeus metfijn moeder Danaë ingefloten was, wanneerAcrifius hen inde zee had doen werpen, ) worthedensdaeghs Serphene geheeten. \'t Eylant Siphnewort nu Sifano oft Siffanno genaemt; fijn omringis 40 mijlen : \'t heeft een ftadt aen de weftfijde,en de golf oft zeeboefem Schinofi ten ooften jten zuyden is de haven, waer eertijdts de ftadtwas. Het vierde defèr eylanden is Prepejïnthe,het welck op \'tvorige volght, en Ar^entara oftArgentiere wort geheeten: eyndelijck, niet wijtvan \'t laetftgemelde, is \'er noch Oliarus, \'t welckd\'inwoonders hedensdaeghs 6}nimimo noemen.Alle defe eylaDden leggen ten

zuyden van\'t ey- GeUgm^ K hnt^\'ïh , i \'rttii- r
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? I ] I ; Het is 6z mijlen van Andros, en dicht Gekgm.granen,\' als oock van vruchten en wijnen , die by Mycone , gelegen. Den omring is ontrentd\'Ouden voor feer goet en welfmaeckende hiel- 12 mijlen.De Romeynen banden hier de quaet-den. Aen de noordfijde ishet bergh-achtigh; doenders , gelijck oock in d\'andere kleynderen heeft in \'t midden een feer hoogen bergh. naby-gelegen eylanden. De marmer van dit eylant wierdt eertijdts fèer Het is een feer dor en onvruchtbaer eylant, ^^oe^^anig*geacht; nu vint men noch in de bergen de fteen welckers inwoonders om de ratten gedwongendie d\'Italianen Smerigiio noemen , die onder de waren te verhuyfèn, die na hun vertreck het yferfwartfte en hartfte kan gerekent worden. Vele knaeghden.meenen, dat hier gout-mijnen fijn ; maer d\'in-woonders verbergen de fèlve, en willen daer niet TENOS oft TINE.aen arbeyden, om dat de Turcken het voor-deel fbuden weghnemen. Men vint hier veel wiltgedierte, vele wefpen , die in \'t fteeken dooden, en een groote menighte uylen. &quot;^naemt|, is eene van de Cyclades; en fès Gelegen- Men fiet hier feer fchoone vrouwen, maer mijlen van\'t eylant Delos, en tien van Andros,Bondelmont verhaelt, dat hy \'er vele gefien gelegen , tuffchen welcke eenige rotfen in \'theeft, die al haer leven in den maeghdelijcken midden uytfteken. Het heeft 80 mijlen in fijnftaet bleven door gebreck van mannen, en niet omring, hoewel anderen alleen 40 fchrijven.uyt haet van \'t huwelijck. Hier is maer een ftadt, die de naem heeft van Tlaetfen, Dit eylant was, met vele anderen, onder het \'t eylant, feer fterck op den top van een berghgebiedt van loannes Querin, Venetiaenfch gelegen; en eenige vlecken en dorpen. WatEdelman, en federt ondereen Hartogh, Ia- het oude kafteel ohPakocaflrohdangty dat iscob oft Giacomo Crifpo genaemt, die door geheel verwoeft. Men fagh eertijdts in dit ey-Selim , Turcks Keyfer, wierdt\'verjaeght, lant de graffteden van Zethes en Calais, fbneiiwelcke een van fijne gunftgenoten in de plaets van Boreas, van welcke d\'eene fich beweeghdeftelde. Sedert fijn d\'inwoonders, die alle Grieck- als de noordewint blies. Hier is een fèer vrucht-fche Chriftenen waren , met Turcken en Jo- bare vlackte, en daer wort veel fijde gewonnen,den vermengelt. Eyndelijck, dit eylant is nu De forterefte van dit eylant wordtonwinbaer Sterchte,meteen Aerts-bisdom verciert. geacht; want fy heeft altijdt het geweldt der Turcken kloeckelijck afgeftagen , gelijck oock P A R O S, en A N T I P A R I O. ^^f ^^^ Mycone ; en\'t is een toevlucht voor\'de Chriften ftaven, die van de Turcken uyt hare .\'Et eylant Paros, oock Paäkn en Minois elenden vlieden. De Venetianen fend^a hier ^^i^frlng.genaem^t, heeft in\'t gemeen, als fbm- alle twee jaren een Venetiaenfch Edelman, om&quot;mige feggen , d\'eerfte benaming; ofc dit eylant te beftieren. Daer is oock een Bif^die van

Pario, als andere meenen. fchop van de Latijnfche oft Roomfche kerck. Hetleght, nae\'t fchrij ven van Plinius, 2 8 mij- MYCO- 21 EYLANDEN Crmte. lant , en daer rontom , en byna even verre len van Delos, ofn, volgens\'t gevoelen van an-van eickander, en van gelijcke grootte ; want dere, 20 mijlen, als men de ftreeck recht znydenyder heeft ontrent 30 mijlen in \'t omgaen. neemt, en dicht by Nicfia, \'t welck feven mij-len van daer leght, als Plinius gevoelt. Het NAXOS ofc N I C S I A. ftreckt ftch uyt van\'t ooften naer\'t weften , vol-gens Niger ; oft, van \'t noorden naer \'t zuy-Axos wierdt eerft genaemt Strangik, fè- den, als Pinetus feght : het heeft ontrent 50 dert daer na om de vrucht- mijlen in fijn omring; en een ftadt , Parthic baerheyt van fijne wijnftocken; eenige geheeten , dat een Bisdom is : noch fijn daer noemden\'t oockoft twee andere plaetfèn, van welcke d\'eene Ke~ nu wort het ISJkfia oft Necßa geheeten. phalos oft Cephalm, en d\'andere Agofla oft Augußa, Het is achtien oft twintigh mijlen ten zuyden wort genaemt. van Delos gelegen, hebbende ten weften oft In dit eylant is een fonteyn, welckers water liever ten zuydweften \'t eylant Paros, en \'t on- verwt het linnen, oft het wit laken, geheel fwart, vruchtbare eylant Stenofa ten noordooften.Het als men het daer in fteeckt. Den gront van dit heeft ontrent ^o oft 8 j mijlen in fijn omring, landt wierdt oock feer geacht om fijnen witten Sijn haven is aen de weftfijde met de voor- marmer, fbnder eenige ader van anderever- naemfte ftadt, oock Nkfia genaemt. In defe we , die men Parien en Lychnit noemt, om de plaets is Bacchus, oft liionyfius, uyt Semele Lychnes, dat is, lampen, by welckers hcht die geboren, (gelijck de Poëten verfteren;) en door wordt uytgehouwen. de Nymphen Coronis en Cleïde opgevoedt: Ten weften van dit eylant ftet men een ander ^^f^p^rk. hier was \'t oock dat Thefeus (ich ophiel, als hy kleynder , Antipario geheeten, \'t welck maer vijf Ariadne uyt Creten voerde; en daer hy (als mijlen van\'t vorige is gelegen,hy Bacchus in fijn droom gefien hadt, die hem met ongeval dreyghde, foo hy niet fbnder haer G Y A R O S oft I E R O.vertrocK,) haèr verliet; toen nam haer Bacchusdes nachts, en verdween met haer, gelijckdefabelen vertellen.Dit eylant is vruchtbaer van terwe en andere M Namtn, Gelegen&quot;loej/t. I; Omving. Ii iii HEt eylant Gyaros wordt vande Schippers Name». Stopodia, en van anderen Jcro genaemt.1 JToedanig-hep. HEt eylant Tine oft Tini, eertijdts Tenos oft ^&quot;^^mn.Tems, als oock Hydruffa en Ophiujfa ge- Seden. Regeering\' Religie, Gtleun- heju



? IN DEN ARC MYCONEofcMYCOLE. Tcon ofc MycomSy een eylant, (waer on-der de Centauren , door Hercules ge-doot, leggen, als d\'oude Poëten ver-tellen,) wort oock voor een van de Cycladesgehouden, en nu Myconc oft Uycolc geheeten.Het leght i y mijlen van Delos, en lo van Tine:en heefc omtrent 30 mijlen in fijn omring. Hetis van een goede haven, raet lijn befchuttingoft hooft, en een fterckte, voorfien: en heeftten ooften S. Anna , en de haven van Pandera-mo , en ten zuyden S. Stephano. De Myco-niers waren eertijdts van nature meeft kael enfèer groote panlickers, die ten koften van an-dere trachten t\'eten en te drincken, fbo omhare gierigheyt , als om hare armoede. DeVenetiaenen beftieren het door een Reótor oftGouverneur, \'t welck een is van hare Edellie-den, op de felve wijfe als \'t voorgemelde ey-lant Tine. Celegen\'heyt. Oude fe-den. Regeering. O S. A D R Gelegen-heit. N It eylant Andros wierdt oock van d\'Oude\\Caurosy endaer na geheeten het hadt mede de namen van Lajia, Nonagria,Bydruja en Epagris doch heeft nu noch d\'oudebenaming van Andros,Andro.ok Andria behouden.Het leght een mijl van Tine, als Plinius fegt, HIPELAGVS. 23 doch veel wijder na \'t gevoelen van Pinetus, envan Negrepontus oft Eubea 25 mijlen , heb-bende recht tegen fich over de ftadt Carifte ;en eyndelijck ontrent 30 mijlen van Delos. Plinius vcrhaelt, dat het mijlen in fijnomring groot is , Niger feght po , en anderemeenen, wel 100 mijlen. Ten ooften heeft hetde ftadt Andros , die feer volckrijck is , dochfonder haven, van welcke men over een brughnaer \'t kafteel gaet, dat op een rots, daer de zee ~rontom vloeyt, isgeplaetft. Dit eylant heeft overvloedigh veel water,en eenige bergen , tuftchen welcke men feervruchtbare valleyen fiet. Het brengt feer goedewijnen voort, en voedt vele beeften, waer uytkomt dat hier een groote menighte van goedekafen gemaeckt worden. Men wint hier medevele fijde; en in \'t kort, dit eylant is rijck inallerley vruchten , en andere dingen , noodightot onderhout van\'t menfchelijck leven. Eeni-ge Ouden hebben gelooft, dat het water vande fonteyn Diotecnofta, \'t welck by den tem-pel van Bacchus in dit eylant was, altijdt opden vijfden lanuarii de fmaeck van wijn hadde. In dit eylant fijn vele Latijnfche Chriftenen, Codts-met de Grieckfche, en met Turcken vermengt;en den Biftchop van Andros heeft nu de ge-woonte, dat hy fich van de Paus laet beveftigen.De Roomfche Chrillenen doen haren godts-dienft in \'t latijn, maer d\'anderen in de Grieck-fche tale. EYLANDEN dicht by de kuften van GRIECKEN. E. N4men, Et eylant Egine was eérft OenotteP geheeten , federt kreeg het denaem Egine van de dochter vanAfopus, die daer in ballingfchapwas gefonden : en d\'inwoonderswierden Myrmidones genaemt, nietvan wegen de mieren , die in menfchen veran-dert waren , op \'t gebedt van

iEacus, na eengroote peft, die dit eylant woeft gemaeckt envan \'t volck ontbloot hadt , gelijck d\'oudePoëten fchreven : maer om dat defe eylandersals mieren in d\'aerde wroeten, om daer het faetin te werpen j en oock om datfe in graften enholen woonden, dewijl fy geen fteen haddenom huyfen te bouwen. Het wort hedensdaeghsLegina oft Engia, waer van de naem der golfafkomt, geheeten. Het leght in de zeeboefem Saronicus, oftGolf van Engia, tegen over de kuften van Mo-rea , en \'t vafte lant van Argien, waer tuffcheneen arm der zee vloeyt; en is niet wijder dan12 mijlen van Pyreus, de haven van Athenen ,afgefcheyden. Den omgang is ontrent 20 mij-len; en \'t heeft een ftadt van de felve naem,met een Sterckte van hout getimmert tegen\'taenloopen der zeeroovers,Xy/or^/ïro genaemt,waerom fbmmige dit eylandt felf fbo noemen.HoedamSr \'t Bovenfte van \'t aertrijck is hier fteenach-tigh , maer van binnen goet, en bequaem omGrkcken, G I N Gelegen\'heyt. Grootte* h)t veel gerft voort te brengen. De Argiven brach-ten hier de Dorifche tael en feden. Vele in-woonders der ftadt Egine aten alleen, langua oudeft^den oorlogh van Troyen, om het vei lies vande haren ; en daerom wierdenfe Monophages ^dat is , alleen-eters, genaemt. D\'Egineten wa-ren d\'eerfte die filvergeltfloegen , om over zeete handelen, dewijl fy een onvruchtbaer ey-lant bewoonden. Haer talent was foo veel alstien duyfènt Attifche drachmen , ofc 100 mi-nes, welcke ontrent 2000 guldens bedragen. Sy waren in oude tijden foo machtigh , datfefbmtijts \'t meefte vermogen ter zee hadden, enftercker te water fchenen dan d\'Atheners, jafèlfin den zeeflagh by Salamine hadden fy meerfchepen dan eenige van d\'andere Griecken , be-halven die van Athenen. Oock was haer eylantfeer moeyelijck om aen te komen, als fijnde feheel met rotfen omringt : en evenwel waset fomtijts den Athenienfers onderworpen,die het aen hare colonellen uy tdeelden , na dathet d\'Argiven, Cretenfers, Doriers en Epi-dauren hadden befèten : federt hebben \'t deLacedemoniers, die het den Atheners afna-men,aen d\'eerfte inwoonders wedergegeven,diede gedaente van een Repubhjck inftelden, inplaets van de Princen , waer van i£acus een was,die hen in \'t begin regeerden. Haren voornaemften tempel was die van Ve- enCodts-nus: doch nuisEgina een Aerts-bisdom,en ftaetonder den Patriarch van Conftantinopolen. dom* L SA- Regeeringe



? £ Y L A N D E N ke het met een brugh gevoegt is by\'t kafteel, L A M I S oft C O L V R L ftreckende over den arm der zee, die tuftchen beyden met ongeftuymheyt loopt. Dit is deEt Salamis y eertijts Sclras , Cychreky plaets , daer hch Ariftoteles , als fommige en Pytm[fa geoaemt, wort hedensdaeghs fchrij ven, in wierp, en verdronck. Eenige nieu-XoM geheeten. Het leght tegen over we Schrijvers , door de Griecken onderwefèn ,Eieuftne , en de lantpalen van Megaris en Atti- feggen , dat defe ftadt nu Euboïa wort geheeten,ca. De langte is 70ftadien, ofc, volgensan- en datfe foo groot is als Tubingen in \'tHar-dere , 80, welcke 10 mijlen uytmaken : de ftadt toghdom Wirtenberg. D\'andere fteden ftjn Roe-heeft een fèlve naem als \'t eylant en de rivier , co , eertijts Eretrïa geheeten ; Carefto , te vorenvoor defen Böc^iw oft genaemt, wort nu Caryflus i Ai\'mene, wel eer Amarimhm, Pattari, in Italiaenfch Bumna geheeten. Dit eylant was in oude tijden Caïeatte; Gereflo , voor defen G^-foo feer niet vermaert om Teucer , Telamon , teflosEl/opia, eertijts Ceryntiis ^ Valoni, te vo-Ajax, fijn fbon , en d\'yEacides die het befaten; ren Artemis; Lorco , wel eer Oreos; Limene , innoch om Salamis, de moeder van Afopus, die oude tijden en Lipfo , voor defen het haren naem gaf; nocht oock om Homerus, fan^a , ofte, volgens Niger , Talandi, tegen overdie fommigen een inboorling van Salamis ach- een eylant van de fèlve benaming,ten; als wel om d overwinning , diedeGriec- D\'andere fteden, dieper in\'t eylant gelegen, ^^^^^^ken dicht by dit eylant op Xerxes, Koning fijn , Polirka, Mandugo ^ Lilamto, Cupa, Ponri, pUetfen.van Perfen , verkregen , welcke terftont na en oft S^or^ , welcke Mahomet de Tweedefijne nederlaegh ter naeuwer noot ontvluchtte, plonderde en verbrande met Bafilka , en die, alsD\'Atheners ordonneerden in dit eylant god- fommige meenen, de felve is, welcke Strabodelijcke eerbewijfmgen aen Ajax , foon van Sfy[anGemt. De hoofden,oft uytftekende hoec-c^pw o/fTelamon, en aen Euryfacus, Ajax foon, die ken&quot;^, fijn de Caep Caphareus, nu Capo d\'oro ge-een langen tijdt van d\'inwoonders fijn gedaen. heeten, en van eenigen Eigera , waer Nauplius, de vader van Palamedes, (om fijn fbons dootH E L E N A ofc M A C R O N I X O. te wreken , en de Griecken na de wederkomft van Troyen te verderven,) in de nacht veleIt eylant is dus genaemt fèdert dat vuren ontftack , als fy een groot onweer had-fParis met fijn fchoone Helena hier aen- den, foo datfe meenden dat dit een haven was\'quam , en haer genoot, na dat hyfe ge- daer fy fich lochten voor de

ftorm te bevryen ,fchaeckt hadt; of om dat \'er Helena, nae \'t doch naerderende , hunne fchepen tegen deovergaen van Troyen, landde: doch te voren rotfen aen ftucken ftieten : het voorgeberghtewas het Cranaë , en nu Macromfo ofc Macronixo ge- Ceneus, nu Cap de Litar genaemt,. ftreckende weft-heeten. Het leght tegen over het lant der Oro- noord-weft; die van Leon , nu Capo Mantello; enpiers byde grenfen van Attica en Beotien. Sy- \'t Hooft Cher/onefus, hedensdaeghs de Punt vanne lengte is omtrent 60 ftadien oft feven mijlen Chimigeheeten. Name», Gelegen-heyt.Lengte, en een half: maer \'t eylant is woeft en onvrucht-baer. Namen, — ..^.-r- ^---j---- 7 ------04 f dat is, als of wy feyden Swarte brugh, welckebenaming fpruyt, als fbmmige meenen, vande brugge, die het aen \'t vafte lant hecht. Dit eylant was eertijts een deel van Beotien,en wierdt door \'t gewelt der zeebaren daer van Den Euripus van Eubea, oft Chalcidicus, is tmipui,d\'Engte oft hals tuftchen dit eylant en\'t vaftelandt van Griecken, waer de zee yder dagh enE V B OE A oft N E G R E P O N T. nacht zeven malen ebt en vloeyt, fonder dat men daer eenige reden van kan geven , alleenVhm,eexfkEellopkflche,Ahantis,end\'in^oon\'- datmen feght ,dat hetwater altijts beweegt is,dexsAhantes geheeten, hadt oock de naem en fchijnt door dat middel fich te verhefkn envanM^cm, om fijn langte, en van M^cr^, ^f te nemen, gelijck dezeevloet. DochPor-Chakodonth, Chakis en Afopis-, doch nu noemen cacchius feght, datfe maer tweemael des daeghshet de Turcken E^np05,een woort dat eenighfins vloeyt, maer met een groot geweldt van hetna Euripus gelijckt , en d\'Italianen Negrepome, ^^^ter. Dit eylant heeft warme wateren, dienftighom vele fieckten te genefen, foo dat Sylla felfdie gebruyckte; en het water van de rivierenCireus en Neleus heeft defe eygenfchap,\'datde fchapen, die van \'t eene drincken, wit wor- Gelegen-hejt. Grootte. Steden. afgefcheyden. Het leght tegen over de geheele ^en, en in tegendeel dat van d\'andere rivierkuft die fich uytftreckt van de Caep Sunium en maeckt de felve dieren fwart. Ditiandtis velede Caep Colonna tot aen Theftahen , en heeft aertbevingen en onder-aertfche winden onder-fijn uytficht naer Attica en Beotien , fijnde van worpen; maer\'t is overvloedigh in granen,de gemelde landen gefcheyden door een engte wijnen, oly , en hout om te bouwen. Mender zee, en begint fich van\'t eylant Helena af heeft de marmer van Caryftus veel geacht, envan \'t zuyden naer \\ noorden uyt teftrecken. een fteen van de felve plaets, die men, fooHet is lyo mijlen lang van\'t

zuyd-ooften naer d\'Oude fchrijven,^tot een draet kon maken, van\'t noordwèft , de breette is 40 , en op \'t fmalfte welcke men linnen maeckte, dat men, als \'t vuyl20 , en den omring ontrent 365 mijlen. was geworden, in \'t vuur wierp,om het te fuyve-De voornaemfte ftadt is Chakis, nu Negropont j-en en te bleycken. Hier wären eertijts vele ko-genaemt, gelegen op den Euripus oft Engte te- per- en yfer-mijnen ; maer ten tijde van Strabogen over Aulis, een plaets in Beotien , aen welc- kon men die niet meer vinden. D\'Oudea »4 s A Gelegen-heyt. Grootte» OtideGodtS\'



? \'IM D E , N Ä il C t>\'Ouden /eggen , dat de vrouwen van dit ey-landt feer fchoon waren wat de mannen be-langt, vele verdienden groote achting door haregeleerthey c, gelijck men befpeurde aen de genedie tot d\'Academie van Eretria , van welckeMenedemus het hooftwas, behoorden,- defewaren aenhangers van Ariiloteles, die te Chal-cis tot aen fijn afflerven woonde. D\'oude inwoonders gebruyckten fwaerden,pijlen, fchichten, piecken en ilingers. Sy voch-ten in\'t gemeen te voet ,• en men vintin eenigeopfchriften, dat d\'Eretriers in hare heerlijckefeeften 3000 gewapende mannen te voet, 600paerden, en 60 wagenen hadden. Sy onderhielden eenige feeften ter eeren vanDiana , Amaryfies genaemt : en hadden eenmarmeren tempel aen Apollo gewijdt, en eenanderen heerlijcken de zeegodtNeptunusgeey^gent. De Caryftiers deden godtlijcke eer aenden reus Briareus, en die van Chalcis aen denreus -^geon. Van Negropont haelt men fijde,was, honigh,kottoen , grove wol, droogh leer , en allerleyhuyden , tarwe, eenige iborten van boonen,vlas , en diergelijcke. Dit eylant ftont weleer onder de Republijckvan Venetien , infonderheytfedert datRabanusCarcerius, vreefênde dat hy \'t niet alleen foudekonnen befchermen, het aen dien Staet over-gaf : maer het quam eyndelijck in\'t jaer 1470 inhanden van Mahomet de Tweede , TurcksKeyfer, die daer van meefter wierdt, en totnu toe is gebleven:waer toe hy alle mansperfoo-nen , die twaelf jaeren en daer over oudt waren,liet ombrengen ; en deê alle kinderen , foo van\'t manlijck als vrouwelijck geflacht, met haremoeders, naer Conftantinopolen brengen. Indit overwinnen gebeurde defe gedenckwaerdi-ge daet: de dochter van Paulus Erizzus, eender Overheden van dit eylant, was verordi-neert, om. hare ongemeene fchoonheyt, aen degemelde Keyfer gefonden te worden maer fyhadt Hever te fterven, dan hare kuysheyt teverliefen. Mahomet de Tweede veranderde de kerckder Latijnfche Chriftenen in een Turckfchemefquite oft tempel ? en \'t eylant wordt federtdie tijdt van Griecken en Turcken bewoont,die yder na haren godtsdienft en byfonder ge-voelen leven. S C Y R O s. It eylant , onderfcheyden van hetgene ick onder de Cyclades geftelt heb,wordt ^ nu noch op d\'Italiaenfchewijfe genaemt. Het was eertijdts het Prinsdomvan Lycomedes j en de plaets waer Neoptole-mus, foon van Achilles, wierdt geboren enopgevoedt en de felve, waer Achilles oock,onder de maeghden van \'t huys desgemeldenLycomedes, was opgetrocken, hoewel hy daerna dit eylandt

verwoefte: doch in onfe tijden is\'t veel meer bekent door de wonderlijqkf Pafto-rale oft Harderinne van de Graef GiijdebaldohomteUijElIideScirOjOft dochter van Scyros,ge. Oud:fe-defi, ßerckte, en godtS\'dtenß. K<fopman\'fc happen. Regeering. GodtS&quot;dtfnß* ^amen. H i P E L A G naemt, dan door fijnen Achilles of Lycomedes. Dit eylant leght ten ooften van Eubea , datdaer niet wijdt af is, 130 mijlen van Delos,als men ten noordtweften aen feylt, en meerdan een hondert mijlen van Lemnos oft Stali-mene, (hoewel Bellonius maer 50 mijlen ftelt;, )gaende zuydweftwaerts aen. Het heeft ontrent80 mijlen in fijnomringjcn wierdt eertijdts welbewoont, om dat het verfcheyde feer bequaemehavens hadt: oock waren hier weleer vier frayekoopfteden^maer nu ftet men niet dan twee wey-nigh bewoonde, en byna verwoefte dorpen. Het is byna van een driehoeckige gedaente , Gedaem.behalven ten noorden , waer het fich infonder-heyt met een grooter punt dan de twee anderein zee uytftreckt, \\yaer van d\'eene leght tenweftzuydweften, en d\'andere ten zuydooften. Dit eylandt is feer bergh-achtigh en vol bof- f^^^f\'^tfchen. De fteenen van \'t felve drijven, alsfyheel fijn, op het Water, gelijck puymfteen;doch vermorfelt fijnde, gaen fy te gronde. Menhaelde hier\'eertijdts verfcheyde llaghvan uyt-nemende fteenen , daer men pilaren en ftatuétivan maeckte. Hier groeyt een menighte vangoede wijnen: en het wordt niet dan van Chri-ftenen bewoont. S C Y A T O én s C ö P V L O. En de noordfijde van Scyro fiet men d\'ey-^^\'»^^?ImdenSdatiohScmo, gelijck Sophianusdie noemt, eertijdts Sdam : en Scopdo ofc Scopuloy volgens de gemelde Sophianus, tevo-ren Scopelos geheeten, en feér dicht by elckan-«»Ä«^-der , welcke ten zuyden ontrent 20 mijlen van\'t eylant Negropont leggen, \'t Eylant Sciati isniet meer dan een mijl van de Caep Verlichi,eertijdts het Magneften van Macedonien, en^\'&quot;\'\'^^\'door de fcheepslieden de Caep van S. Joris ge-naemt. De grootfte defer twee eylanden heeftontrent 50 mijlen in \'t omgaen, en \'t andere30 : en yder is met fijn byfbnder kafted, 00een rotfe gelegen, gefterckt. DROMO, SERACHINÖ,S. E L I A S, en A L O N E S E. En ftet daema tenooftnoordooftende^^^^^^.twee eylanden Macrifo oft Dromo, en Se- rachino, van welcke\'t een 30 mijlen in\'crondegroot is, en\'tander4o. Het eylant Dro-mo heeft feer goede waterenmaer de haven isin dat van Seraehino. Tegen over Dromo, fey-lende recht naer\'t weften, fiet men een kleyneylant S. Elia oft Elias geheeten,\' waer op eeni- 5. Biauge

Grieckfche monicken woonen. Voorts, alsmen ooftnoordooft aen gaet , ontmoet mentimenePelagifi, eertijdts Alomß g^tiacmt, welc-^^^^^^^fce twee havens heeft, doch gevaerlijck, omhare engte oft nauwe inkomft , en 40 mijlen inhet omgaen. Het eylant Piperi, te voren Pepare^ ^^rLthus geheeten, is door Niger met de naem vanLimene, en door Vigenere met die vah Seraquinobekent , en onder die van Limem Pelagiß envan Iura gerekent. Het brengt veel wijnenen granen Orming.



? 16 E Y LA granen voort. Als men wijders de kullen vanMacedonien langs feylt, en ten noorden aengaet, wort men het eylant ge waer , door Niger genaemt, \'t welck geheel met bergen befet is, en gelijck woeft , hoewelhet I j mijlen in fijn omring heeft. LEMNOS oft STALIMENE. Ft eylant Lemnos, welckers inwoondersSinties geheeten wierden,is hedensdaeghsStaimni, oft Stalimini, oft liever Staümenegenaemt. Dit is\'t eylant, in\'t welcke Vulcanus(fbo de Poëten feggen) uyt den hemel wierdtgeworpen , door lupiter , ofc door fijn moederluno , om dathy (bo rnismaeckt was. \'t Is oockhet landt van de Philoftraten , auteuren van \'tleven van Apollonius Thyaneus, en van de So-phiften , gelijck oock van de platte fchilderyen.Het leght 20 mijlen van Santo-Strato , als Pi-netus leght, oft 18 , volgens Ferretti , tennoorden, tegen over den bergh Athos, en 250mijlen van \'t eylant Delos, fbo veel van \'t eylantTaffo , en 60 van Lesbos oft Meteline. Ptole-meus ftelt het onder d\'eylanden die onder Ma-cedonien behooren. Het heeft ontrent hon-dert mijlen in fijn omring. De twee voornaem-fte fteden waren Myrina en Heph^ßia, van welc-ke d\'eerfte noch geheel is, met oude murenbefloten, en met een kafteel gefterckt, waerin eenige foldaten , om de zeeroovers af te wee-ren , in befetting leggen. Bellonius geeft haerde nieuwe naem van Lemnos oft Stalimene ,maer Pinetus noemthaer Mudro.D\'oude Schrij-vers hebben aengeteekent, dat de fchaduw vanden bergh Athos fich tot de plaets van defeftadt uytftreckte, hoewel datfe 8(5 mijlen vandaer is gelegen. De tweede fbdt, Hepheftia ge-naemt , wordt van Pinetus voor Condea, en vananderen voov Coóm genomen. D\'andere plaet-fen van dit eylant fijn, Paleocaftro , dat is, \'t Ou-de kafteel : Elplatü ; en la Scala : wat Mandro be-langt, men gelooft dat het de felve is die vanPinetus Mudro wordt genaemt, dewijl Porcac-chius haervoor de grootfte van dit eylant houdt.Men fagh hier eertijdts een van de fchoonftedoolhoven der weerelt, met 140 colommenmaer daer is nu niets van overigh. In dit eylantfijn 75 dorpen, en eenige kafteelen ofte fterck-ten. Dit eylant heeft geen rivier, foo datfe geenvifch , die fich in fbete wateren onthoudt, heb-ben 5 maer de zee verfchaft hen andere in over-vloet. \'t Aertrijck geeft hier tarwe, erweten ,boonen , linfen, wijnen , vlas, en hennip ; hetfchenckt oock d\'inwoonders een groote me-nighte van wol , vlees, en kaes ; en draeghtnoten , amandelen, vijgen en olyf-boomen ;doch heeft gebreck van hout.Hier fijn veel geel-achtige oft rofte paerden, die van nature eenfachten tret oft pas hebben, en fijn evenwelfterck genoegh, hoewel het befte onder henniet meer dan tien ducaten waerdigh geachtwordt. D\'inwoonders waren eertijdts feer ge-plaegt van de fprinckhanen , waer door eenyder verplicht was een fekere maet vol van dit Santoflra-to.

Namen. Gelegen-kyt. Crootte. Steden. jéndereplaetfen. Hoedanig\'hep. N ongedierte, door hem gedoot, aen d\'Overheytte brengen : maer \'t gene van alle tijden , ge-hjck noch hedensdaeghs ,-dit eylant meeft ver-maert heeft gemaeckt, is de Lemnifche aerde, r-emmf he-in \'t gemeen Segel-aerde geheeten , om hareuytnemende kracht; want fy ftilt het bloeden , harekrachtiis dienftigh tegens \'t fenijn en het fteken derferpenten , en geneeft dequalen der milte , endie van de lendenen.De Heydenfche Priefterin-ne gebruyckte vele ceremonien als men de ge-melde fegel-aerde uythaelde , en daer wierdteen karre vol geladen, diefe dan naer de ftadtHepheftie dede voeren, Maer hedensdaeghs ^^^^^^^^komen jaerlijcks, op den fcften Augufti, devoornaemften van \'t eylant, fbo Turcken alsGriecken, Calogers oft monicken en Priefters ,by eickander in een kapelle, Sotire genaemt ende Liturgie oftMifte op de Grieckiche wijfège-daen fijnde , foo gaen iy allein ordre naer denheuvel waer de fegel-aerde wordt uytgetrocken,welcke ontrent drie boo^hfchoten van deo-e-feyde kapelle is gelegen : maer op de fèlve daghfendt men des morgens vroegh eenigh volckderwaerts , om te graven en d\'ader te vinden ,en van de gemelde aerde uyt te trecken ; ditverricht fijnde, foo doen de Calogers die inkleyne facken van vellen daer\'t hair noch aenfit , en geven \'t aen de byftaende Turcken ,maer infonderheyt aen den Soubaffi , die hetgrootftedeel daer af naerConftantinopolen aenden Turckfchen Keyfer fendt, en verkoopthet overige aen de kooplieden , oft bewaert hettot fijn gebruyck, oft om wegh te fchencken. De vrouwen van Lemnos doodden op fèkeren q^^ -.tijdt alle de mannen in haer eylant, behalvenHypfipyle, de dochter van Thoas, die haervader bevrijde : en als de Lemniers eertijdts devrouwen van Athenen ophec feeft van Dianate Brauro gefchaeckt hadden, wierden daer nahare kinderen door de fonen van de Atheenfèvrouwen veracht, welcke tot wraeck daer overontfteken, alle de moeders met hare kinderenombrachten : fbo dat defe twee boofe dadenveroorfaeckten,dat d\'Ouden de grootfte fchelm-ftucken, Lemnifche gruwelen noemden. De Lemniers aenbaden Vulcanus, als eenenCodts-befchermheer van haer eylant, in \'t welcke hy, &quot;^\'^ft-als de Poëten feggen , fich nederfette , dewijlhy dat boven alle andere landen beminde, omdat hy daer, na fijnen val uyt den hemel, gun-ftigh wierdt ontfangen. Sy aenbaden oock depapegayen , om datfè hen van de fprinckhanenkonden bevryden. D\'outfte inwoonders van dit eylant fijn naer- Heden-ftigh en arbeytfaem , begeven fich tot denlandtbouw , en fpreecken alle in \'t gemeen deGrieckfche tale, gelijck oock \'t volck van de na-burige eylanden. Sy raaken oock een vermen-geling van tarwe en wey, die fy eerft koken,en daer nain de zon droogen , en noemen

defetTamenvoeging Bobourt, welcke daer na doorheel Turckyen wordt verfonden, en van d\'in-woonders in hare maeltijden gebruyckt. De Turcken woonen in de beftote plaetfèn Regeering.en fterckten , en de Chriftenen in de dorpen;doch alle gehoorfamen fy den Soubafti oft Turck- D N



? ÏN DEN ARCHIPEL GVS. Z7 Turckfchen Gouverneur , diefe Waywode noe-men. Dit eylant wierdt den Chriftenen af-genomen door Mahomet de Tweede, TurcksKeyfer 5 federt heeft Lodewijck , PatriarchvanAquitea, door\'t bevel van Paus Calixtus deDerde, hier ieftien galeyen tegen de Turckenaengevoert, cn \\ felve voor de Chriftenen ge-wonnen: doch weynigh na ftjn vertreck hebbenfy \'t weder vermeeftert, en federt alcijdt be-houden. Van 75 dorpen, die dit eylandt heeft, ftjn \'ermaer twee oft drie met Turcken, en alle d\'an-dere door Grieckfche Chriftenen bewoont. THALASSIEN oft THASSOS. Dit eylant, dat Ptolemeus Thalaßa, Pli-nius Thajfos, Mela en Stïabo Tbajos noe^men , heeft oock fomtijdts den naem vanErkn oft Ethrien , en hedensdaeghs die van Tajfo,Ptolemeus ftelt het ooder d\'eylanden van Thra-cien. Het leght vijf mijlen van de mont der ri-viere Nefto in den Archipelagus, 40 mijlen vanden bergh Athos, die het ten zuydweften heeft,en 60 mijlen van \'t eylant Samothracien oft Sa-mandrachi , dat ten zuydooften is gelegen.Den omring is ontrent 40 mijlen. Hetisvolck-rijck, en met drie ftercke plaetfen voorfien,infbnderheyt met een ftadt, die defelvenaemheeft als^t eylant, welcke een feer bequame ha-Heedamg- vcn heeft. De mijnen van dit eylant, die jaerlijcks aenKoning Philippus, cn federt aen fijn foon denGrooten Alexander, 80 talenten moeften geven,vint men nu niet meer,oft ten minften fijnfe ver-laten. D\'ouden maeckten méde veel wercks van de marmer van dit eylant; oock vont men daer den edelen fteen, die men opale noemt. Dcwijnen van dit landt waren oock feer geacht,welcke men van tweederley flagh vondt; wantd\'eene deé flapen , en d\'ander waken ; cn felfwierdt haren wijn en druyven voor een hulp-nvddel tegen de beten der ferpenten gehouden. CodtS\'ditnß. Namen. Gelegen-\'hejt. Cr99tte» SAMOTHRACIEN, oft S A M A N D R A C H I, en I M B R O S oft L E M B R O. SAmthraden wierdt oock Dardanien genaemt, Namn,na Dardanus die fich hier ncderfètte , dochdaer na te Troyen fijn wooning nam ; hetwierdt mede Leucoßeny cn hedensdaeghs Saman-drachi geheeten. Het is 60 mijlen van Taffo Ceiege»^naer \'t zuydooften, en ontrent 40 mijlen vanLcmnos oft Stalimene gelegen: en heeft maer20 mijlen in \'t omgaen; doch is feer wel be-woont en voickrijck. In dit eylant waren eertijdts eenige verbot- ^^^^gentheden , oft liever afgodendienften , tot godts-welcke d\'inwoonders gingen, om fommige ge-vacrlijckheden t\'ontgaen. De gehcymeniftender Corybanten wierden daer mede als die vanHecatca gedaen j oock fagh men daer een an-dere Zerinthe, waer aen men honden opoffer-de: ende gene die de duy velen in\'t grootftegevaer aenbaden, na datfe in \'t getal der Sa-mothraciers aengenomen waren , geloofdenvry te fullen fijn van

alle ongevallen. Defe ver-borge godtsdienften waren door Jupiter, tereere van een fijner fonen, ingeftelt; maer \'t wasoiemandt, dan alleen d\'eedtgenooten van de-fen dienft, geoorloft eenige befbnderheden vande felve te leeren. Men doet hier grooten koophandel met ho- Koopman\'nigh en droogh Ieder, dcwij hier vele geytengevonden worden. Wat het eylant Jmhros belangt, het wort nu j^y^sojtLambro genaemt,- en leght tien mijlen van de Lemko.ftadt -^leus in Thracien, en fbo veel van \'t ey-lant Samothracien. Plinius feght, dat het 72mijlen in \'tomgaen groot is; maer de nieuweSchrijvers ftellen alleen twintigh. Sywas eer-tijdts gewijdt aen de Cabires, goden der Thra-ciers, en aen Mercurius. IV. D E. N ; I Griechen- M
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