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S  P  a n " J  E N

P O R T U G A L ;
*

Waar in>

Op het: naamvkeurigfte, alhctgcene? dat, zoo ten opzigte 
van hunnen oiiden? als tegenwoordigen ftaat, aanmer- 

kens-waardig, noodig en vermaakelijk om te weeten 
is, verhaald en door künftige Print-verbeeldingen 

en Land-kaarten aangeweezen werd;
Dienende daar-en-boven, vom een kort begrijp der voornaamfte Geßhiedcnißen,

Staats-gevallen, Regten, Zeden en Geivooutens deezer 
magtige Komngrijken ,

Kn eyndelijk , tot een duydelijke Weg-wijzer, om alle
der zelver Landichappen, Grens-paalen, Steeden, Vlekken en Dörpen, 

opheckortfte, veyligfte en gemakkelijkfte, te bereyzen.

T E  L E  T B  E
By P I E T E R  V  A N D E R A .¡v Boekverkoperj
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woonten, deezer Volkeren van andere; mitsgaaders huniie voor- 
regren en veranderingen in de ze ive ; naar de tijden, wijsheyd, 
goedheyd, geftrengheyd, o f  fagtheyd der Vorften en gebiedende 
menfchen , ten fijnen nutte en voordeel kunnen gebruyken ; een- 
Genees- en Heel-meefter, hier in een fchat van gences-ftonen en daar 
by de wijze, om dezelve wel te gebruyken, vinden; een Natuur- 
kundige, ook hy> die alleen de wonder-aaadige werkingen > als een 
onbegrijpelijke zaak aanziet en nu de natuur; dan de kunft en der 
menfchen vernuft en arb,eyd in agtinge en tot Vermäak > neemt» 
zig oneyndelijk by deeze.leezing, kunrtert vergenoegen; een $taatr 
een Krijgs-kundig man zalalom alitier fijn beeldenis pntptoeten.;jaa 
jk geloof nietj.dat’er een burger- länd- vremdeling-ftäat uytgedogt 
kan werden, die zig in dit werk niet op-doet, in het goede beve- 
ftigd en in wat nieuws, o f  beeters onderrigt zal vinden. Een Zee- 
inan, een Handelaar, een Kunftenaar, een Arbeyds-man, een Heer* 
een Knegt,ecnZlaaf, een Jongeling, een Bejaärde, kortom* alles 
wat tot onderrigting, nuttigheyd en noodfaakclijk te wceten die
nen kan, vertrouwe ik yeder naar fijn ftaat (bet zy met eerbiedig* 
heyd gefegt) in dit W erk met vermaak te zullelt kunnen vinden;

Zijnde wijders dit Gefchrift vol aanmetkens-waardige voorbeel- 
den, gefchiedenilfen, verhaalen, aan-teekeningen en teekeriingert 
van voornaame piaatfen , gebouwen, dragten ; mitfgaders Land
karten , waar in alle de gemeene weegen afgeteekend zijn;kunnen- 
de der zelver befchouwing het zelveeenopg-fehijnelijk vermaak en 
nut byzetten; als zijnde volkoomen , naar den waaren ftand der 
zaaken en de wetten van de Schilder-kunft,opgenoomen en geree-

tenfehap haäte en voor de zulke wierd nooyt pen op bet papier 
gezet) iijnen lull en drift , in reedelijkheyd > kunnen voldoen. • Een 
God-geleerde zal geen fto f, van aangelegenheyd , om. fijn verftand 
te wetten en fijn oordeel fchrift-maatig te tttoogen veilen yöntbree- 
ken; een Regts-geleerde, de verfcheydenheyd der wetten en ge-

deeze bladeren (ten waare hy alle wijsheyd.en wee-

Neder-



ttijEßl > hebben. * _ . i n  • j* i*
Dat het zelve uyt het Franfih vertaald i s , zal elk zien , die dit

W erk, onderhetOpfchrift van Les Delices de PEfpagne & du Por
tugal, par D. Juan Alvarez de Colmenar, in handen heeft gehad; 
maar ook met een, dat het niets van fijn eerfte fchoonheyd ver
lo ren  heeft en mag ik , met verlof des Schrijvers, het zeggen, 
veele menfchen zullen twijffelen,of de Opfteller, o f wel de Vertaa- 
ler, den meeften lo f verdiende; hebbende de laatfte , op den voet 
van den eerften voortgaande, deeze bladeren veele; tog geenover- 
laftige ̂ ieraaden 'by-gezet;Jaa’er zoo veel aanmerkens-waardige ftuk- 
ken in- en by-gevoegd; dat yemand,bcyde de taalen magtig, ye- 
der ftuk, in deezer voegen,als verfcheyden, zal kunnen leezen.

Al wat ’e r , tot nog toe van Spanjen en Portugal is gefchreeven 
geweeft, bevind men, als ter loops , by een geraapt en meerder 
een verhaal van eenig Reyziger en fijn byzondere voorvallen, als 
wel een befchryving acezer Ryken te zijn ; om welken te maaken 
deSchrijver zig eerftelijk van fijn eygene weetenfehap en bevinding 
en daar naa ook van die der ouder- ennieuwer tijden,aanzienelijke 
Mannen bediend heeft; als zijn JA N  BISSCHOP v a n  G E R U N - 
D A , M A R IA N A , M ARIN  ASUS, LU D . N O N N IU S, JÜ A N  
VA SA iU S, G O M EZIU S, A N D R . R E S E N D U S , M E R U L A , 
B O C H A R T  en veele andere; tog uyt al deeze fchriften is niets; 
dan met oordeel en veel voorzigtigheyd, getrokken; werdende in 
zommige der zelven, hand-taftelijke mis-flagen gevonden.

De fchikking, in het geheele werk gehouden, is ; dat de befchry
ving begonnen werd, met die der Landfehappen, in het Noorden 
gelegen en aldus Ooft-waards, naar het Weilen voortgefet en van 
daar het midden des Lands befigtigd werd ; wendende fig van hier 
ten Zuyden en des Rijks uyt-eynden ; beginnende derhalven we- 
derom, ten Wellen en eyndigende ten Ooften ; door welke fchik
king men, met gemak, de geheele moogenheyd der gemelde rijken 
doorzien en begrijpen kan. Dat wijders Portugal, eertijds een ge- 
deelte van Spanjen, nu afzonderlijk befchreeven is , zal de Leezer 
bevinden, fijne noodzaakelijkheyd en goede reden gehad te hebben.

W at de taal, in deezen gehouden, belangd, de felve is een Ne- 
derduytfcbe; tog niet fonder eenige, foo genaamde baftaard woor- 
den; meenende deVertaaler het eerfte, dat in alle fchriften vereyft 
werd, der feiver klaarheyd en verftaanbaarheyd te zijn , wijl nu 
fommige woorden duydelijker, gebaftaard; dan naar hun eygen- 
fchap vertaald, verftaanbaar zijn , heeft hy niet gefchroomd, in 
zulk een geval, het voorbeeld van alle Volkeren te volgenr want 
dusm engdendeLATYNEN hetGRIEKSCH ,de lT A L IA A N E N  
het L A T Y N  en foo voorts alle Volkeren , van andere ontleende 
woorden, in hun eygen taal: ten voorbeelde diene; dat men bee-

B E  R I C  H T  .
¡Sieclerlanden) zeer groot belang in het kennen van Spanjen en Por-



A A N  D E N  L E E Z E R .
ter by hot Woord Proponenten, lieden verftaat, die ter leeringe eil 
bedieninge van den Gods-dienft bequaam gevonden zijn; dan met 
de zelve Voorßelders te noernen : want fchoon ook de Heer P. G. 
H O O F T , dat doorlugtig hoofd , der Ne derduytßhe Schrijvers een 
Ingenieur, een Vernufteling noemd; J .  O U D A Ä N  liever geinfler; 
dan Qonk zegt en yeder fchrijver fijne woorde-poppen heeft en 
voör groote zaaken fchijnd te houden , wil de Vertaaler hen wel 
de vryheyd geeven, van zig daär mede te Vermaaken; geevendö egter 
liever verftaanbaare en uyt andere taaten geleende , o f voottkoo1- 
mende; dan duyftere woorden; tog hy is ’erzoo mild nietvan, o f 
voegd’er , daar het noodig fchijnd , de Nederduytfcbe b y , ora al- 
zoo de beminnaars van fiin heerelijke Vaderlandlche taal en ook 
hen , die den zelven in aen grond niet kennen, te vergeiioegen; 
wenfchende dentijdtezien; dat de zelve van het vuyl der onegte> 
o f baftaard-en by-woorden, naar dereeden en de taal-kunde, mag 
gezuyverd werden.

Aangaande de fpcllir.g, letter-voeging en der zeiver verdeeling, 
ook die der woorden en zin-fcheydingen, weete, de Leezer; dat 
daar in - en omtrent meerder de gemeene gewoonte, dan juyft fijn 
verkiezing en goed-keuring is gehouden; maar dat dit denzin des 
gefchrifts , niet zal benaaaeelen : wantyemand, die bevind (by 
voorbeeld) dat gezfcbt, o f ge zigt een zelve zaak beduyd; fchoon de 
laatfte fpelling, als koomende van zien, den aart des woords eyge- 
ner fchijnd en nogtans de beyde fpellingen voor de beduydenis van 
een zelve zaak neemd, zal omtrent de andere fpellingen, zig hier 
naar wel willen en kunnen fchikken. Eyndelijk; dat de C  nu voor 
een Z ,  dan voor een S en dus onderhaaldgeenby-klankmaakende* 
gebruykt w efd , is zomtijds noodig, alzoo deuyrfpraak als dan met 
degewoone wijze van fpreeken ben:over-een-koomendeis, op dien 
voet zijn ook de gebruykelijkfte eygene naamen van Landen,Stee
den, Havenenen zoo voorts, ter neder gefteld; maar waar toe meer
der onderregting ?

E E N  K LIM O PK R A N S Q.UAM N O O Y T  T E  P A S i 
D A A R  G O E D E W Y N  T E  V IN D E N  W A S.

Evenwel is hier nog yets te feggen, wegens den Bläd-wijzer ag- 
ter aan gebragt, dat namelijk het felve foo volkomen z y , dat ’er 
niet een Plaats» Naam , o f by-naam in öntbreekt, zijnde van zoo- 
danige nuttigheyd ; dat den befchouwer daar döör in fijn binne- 
kamer in eenen opilag alles, wat in die Rijkeii Voorvald, ontrent 
de Leger-togten, enz. kan befien; kunnehde deeze Bläd-wijzer te 
gelijk voor eert Woorden-boekvanS/wwfV//en Portugalverftrekken.

Voorbedagtelijk is dit Formaat verkoofen, op dat dit W erk in 
de Boekeryen , by de Ooft- en Weft-Indißhe Beichrijvingen door 
tyacob van Meurs uyrgevoerd , mitsgaders nevens andere Neder- 
dmtfe Gefchiedenis-Boeken foude kunnen werden geplaarft.

J  * * 2 T A F E L
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P R I V I L E G I E.

, E Statcn’van Holland en Weft-Vriefland , doen te weeten, Alfoo ons vertoont is by 
\ Pieter vander Aa, Burger en Boekverkooper tot Leyden, dat hy Suppliant beeiigwas 
8 te Drukken , les Délités de VEftagnc , du Portugal &  de la Grandn Bretagne , &  dis 
i  lieux Circanvotfins, nooyt voor deefen gedrukt, avec figures, in eemge deeltjes inD uo
decim o , ende bevreeft zijnde, dat baatfugtige menfchcn *t felve, in tgeheel, of te ten 

deelen mosten komen te Drukken, of na te OrukkerT, ’Waar door hy S up pit: van alle 
fiine onkoften en arbeyd foudezijn verftceken, foo keerdehy Supplt : fig töt Onsj vcrfoekende Ons Octroy 
en Privilégié voor den tijd van vijftien eerft agter een volgcnde Jaaren, ommedc voorn: Deltces, &c. 
alleen inet Seelüfte van alle anderen te mögen Drukken , doen Drukken, uytgeeven en yerkoopen, in 
’foodanige Talen en Formaten, als den Supplt: befinden zoiide, belt met fijn intereft over een te komeö® » i .1 II _  J   1 .b kam Ciirmlf* ArVö A IP 1(1 /lAt* fl in tlir

ofteten deelen te Drukken, na te Drukken, te doen na Drukken, uyt te geeven, te verhandeln, öftere 
verkoopen, ofte biivten defen Lande gedrukt,- of nagedrukt niec te mögen inbrengen, te verhandelen, 
ofteteverkoopen, alles op de verbeurte van alle de gedrukte, nagedrukte, ingebragte, verhandelde, of
te verkogce Exemplaren , en daar en bòven op feekere grootc Poe ne door Ons tegens de Comraven- 
teurs te ftellen ; SOO IST : dat wy de fake ende Jt verfoek voorfz, overgemerkt hebbende, ende ge
negen wefende ter bede van den Suppl: uyt Onfe regte wetenfehap , Souveraine Magt ende Authofi- 
tey t, den felven Suppl: Geconfenteert, Geaccordeert, ende GeoCtroyeert hebben, Confenteeren, Ac- 
cordeeren en Octroyeeren hem mits defen, dat hy, ftjne Erven , offe a&ie Verkrijgende , geduurende 
tlen tijd van vijftien eerft agter een volgende Jaren , de voorfz. Delice s de PEfpagne\ du Portugal, &  
de la Grand Bretagne, des lieux Circonvoißns » nooyt voor defen gedrukt, avee figures , binnen de» 
voorfz Onfeh Laude, alleen fai mögen Drukken, doen Drukken, uytgeeven eh verkopen in foodanige 
Talen en Formaten, als den Supplt: bevindeh fai» bell met fijn intereft over een te komen, verbiedendc 
daarom allen ende een yegelijken defelve Boeken in ’ t géheel, ófte ten deelen, nog in geenderhande tale» 
offormatennaar te drukken, te doen naar-drukken, uyt te geeven, te verhandelen, ofte te .verkopen ̂  
ofteeldèrs geürukt, ofte naar-gedrukt, binnen den felven Onfen Lande te brengen , op verbeurte van al
le de naar-gedrukte, ingebragte, verhandele , ofte verkogte Exemplaren , ende een Boere van driè 
hondert guldeps daar en boven te verbeuren, te appliceereti een derde part voor den Officicr, die de Ca- 
langie doen fai, een derde päft Vòór den Armen der piaatfe, daar het Cafus voòr-vallen fai, ende hefc 
llefterencie.dCrde part voor den Supplt: alles in dien verftande, dat Wy den Supplt; met defen Onfe» 
Oftroye alleen willende Gratificeren-,totverhoediuge van fijne fchade, door het drukken, of na-dnik- 
ken van de voorfz. Boeken , daar door in geehigen deele verftaan den inhoude vah dien te Authorifec- 
ren ofte te advoueren , ende veel min de ielve onder Onfe prote&ie ende befcherminge èenig meerder 
’Credit, Aanfien, ofte Reputatie te geeven, neen maar den Supplt: in Cas daar inne yets onbehoorlijks 
foude influeren, alle het fei ve tot fijnen laften fai gehouden weefen te verantVoorden , tot dien eynde 
wcl Expreflelijk begeerende, dat by aldien hy defen Onfen Oilroye , voor de felve Boeken fa! willen 
Hellen, daar vangeen gcabrevieerde,oftegecontraheerde mentie fai mögen makeii, neen maar gehou
den fai wefen het félve O&roy in 5t geheel, ende fónder eenige Omi/fie daar voor te drukken, ofte doen 
drukken , Ende dat hy gehouden fai zijn een Exemplaar van de felve Boeken gebonden ende wel gc- 
conditioneert te brengen m de Bibliotheecq yan Onfe Univerfiteyt tot Leyden, ende daar van behoor- 
lijkte'doenblijken. Alles op poene van het Effeft van dien te verliefen ; Ende ten eynde de Supplt: 
defen Onfen Coniente ende O&roye möge gerieten, alsriäarbehooren, Laften wy allen ende eenen ye- 
gelijkerr, dien ’taatigaan mag, dat fy den Supplt: van den inhoude van defen doen laten ende gedoge» 
ruftelijk, vredelijk, ende volkomentlijk gebieten ende gebruyken, Ceffeerende alle beleth ter contrarie. 
Gedaan in den Hage onder Onfen groten Zegele hier aan doen hangen, op den agt cn twiütigftenNo- 
Vember in ’tjaaronfes Heeren en Zaligmakers Seventien hondert vijf, "

1 _ ■' A. HEINSIUS vt. ■ 1-

•. ; Ter Ordonmntic van de Statin i

1 SIMON van BEAÜMÖNT.

BESCHRY.
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K A A R T  V4» S P A N I E N  cn PORTUGAL.

V a n  S p a n j e n  i n  h e t
A L G E M E E N. ■

Panjen 1 is znlk een 
aanzienelijk gedeelte 
van onze Wefterfe 
Wereld en het oog 
van gants Europa 
zoo fcherp op alle 
het geene , als nu, in 

dir geweft omgaat , geveftigd j dat 
men zig , ter reedelijker wijze , met 
het vertrouwen vleyen mag , dat de 
befchrijving van het zelve van yeder

I Of HisPa n ii , H ispani*N, waar oi;dcr men al
liier tbr^antfchc, als ook her Kouuikrijk van Portu- 
oXt vctlUat,

gunftiglijk zal ontfangen werden j 
zijnde het zeer waarfchijnlijk ; dat 
menfchen, gewoon zaaken en hunne 
omflandigheeden naa te gaan en te 
onderzoeken, vermaak zullen fchep- 
pen , in dit , zoo verrc van ons iw -  
derland afgeleegene oord (nu onlangs 
het fchouw-toonecl des Europeefchen 
oorlogs geworden )  als in fijn binnen- 
fle te kennen en zonder uyt hun ka- 
mer te treedcn, de derwaards gezon- 
dene krijgs- en andere hulp-benden, 
in het oog te houdenj maar o f fchoon 
ook dit byzonder geval en deczes tijds 
todland van Zaaken , geene beweeg- 
reeden toebragten, om dufdaanig een 
gefchrift te leezen , zoo is het nog- 

J. Deel A  tans
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U Y T S T R E K K I N G ,  G E L E G E N H E Y D  E N
tans en buyten alle tegenfpraak, zeer 
noodig, dat men weete hoc weynigge^ 
vrigts Spanjen, wanneer het zelve quaa- 
lijk beftierd werd, in den balan£e deral- 
gemeene Staats- en Rijks-belangen by- 
brengt en hoe veel dat magtige R ijk , 
wel behandeld werdende , kan toe- 
brengen, als bezittende en in fijn ey- 
gen boezem duyzenden nutte aange- 
naamheeden, hier van de natuur, daar 
door de kunft toevloeyendc en wel
ke alle het oog en oordeet van een 
verftandig menfeh waardig zijn, be- 
zlooten houdende : gelijk ik dan ten 
deezen inzigte en ter voldoeninge 
van opmerkende Leezcrs fchrijf, zoo 
geloof ik ook 3 dat mijn arbeyd hen 
niet mishaagen zal en te minder 3 w'ijl 
ik het fpoor van veele Schrijvers, die 
deezen heyrbaan (naamentlijk, het be- 
fchrij ven en bereedenkaavelen van ver- 
fcheydene geweften en hunne Staats
belangen) niet ongelukkiglijk heb- 
ben betreeden, tracht te volgen.

UvTSTKHKKING EN G eLEGENHEY D 
VAN SpANJEN.

SPanjen is zoo wel geleegen , als 
men zou kunnen weniTen , zoo 
ten opzigte van de gemaatigdheyd 

des lu gts, als den overvloed van al
les ) dat men ten leven noodig heeft.* 
Jict legt bynaar in het midden van 
önzen Hemel-kringi tuiTen de 36 en i 
44 graaden Noorder-breedte 3 ilrek- j 
kende zig van de negende (reekenen- 
de van de Kaap Fmiflerre in Galicien) I 
tot de vier en twintigfte graad , naar 1 
de lengte , uyt 3 hebbende aldus de 
lengte van 260 groote mijlen van het 
Zuyd-weiten > tot het Noord-ooilen, 1 
meetende het zelve van de Kaap St. 
Fincent > op het eynde van Algarve% 
tot aan Callimre ; zijnde de grens- 
paal van Catalonien: des zelfs breed
te is 170  mijlen , van de Kaap Fi~ 
nißerre, tot die van Palos in Mur- 
cien, o f gelijk het zommige meeten, 
van het Naauw van de Straat en Gu 
braltar, tot de Kaap de Las Pennas in 
Aflurien ;  zulks het in fijn omtrek, 
omtrent 6 20 Spaanfe , o f volgens 
andere Schrijvers, 1890 > ltaliaanje 
mijlen, waar van "er drie een maaken,

1 groot is. D it Geweft zou men niet 
i  voordceliger kunnen plaatzen , dan 

het geleegen is , tot de Koopmanfchap, 
welke het meefte tot den rijkdom, 
magt en nuttigheyd van alle Landen 
.by-brengt: het is3 om zoo te fpreeken, 
aan het uyt-eynde, o f wel in en aan den 
boezem van de Middelandfe Z e e ,  
die des zelfs boorden ten Zuyden en 
Ooften befpoeld en van het Zu yd-we
ilen > Noord-ooft aanloopt > gefchikti 
werdende door den Oceaan van drie 
zijden omarmd, diewijders ten Noor
den en Weilen voortgaande en Zuyd- 
waards aan zommige landen indrin
gende # zig eene gemeenfehap met 
de Middelandfe Zee > . by Gibraltar 
en hier door (m en laatc my toe al
dus te fpreeken / )  voor Spanjen een 
weg en middel baand en m aakt, om 
tot en met alle Geweften des W e- 
relds toe- en om-gang te hebben: al
dus van vier zijden döor Zee-wateren 

I omtrokken, zou Spanjen een volkoo- 
men Eyland zijn-, ten waare het aan 
ons vafte Land , door de Pyreneefe 
Bergen , gevoegt was j deeze hoo- 
ge Berg-Landen , welke , ten opzig
te van het voorgenoemde rijk , in het 
Noord-ooften, leggen , ftrekken zig 
van de eene, tot de andere Zee uyt; 
maakeride , als eenen langen fchaa- 
k e l, welke dit Landfchap aan Frank. 
rijk h eg t, dienen zy ter zelver tijd 
en gelegenheyd Spanjen tot een borft- 
weering, tegen iijne zoo laftige vyan- 
den.

OüDE NAAMEN VAN SpANjEN.

E Ertijds was deeze Land-ftreek, 
onder de benaamingen van Iberten 
en Hefperi'en , bekend. De oude en 

zommige hedendaagfe Schrijvers, de 
eerfte volgende, tragten o n s , als 
was het een zeekere waarheyd, dierz 
te maaken, dat deeze naamen van des 
zelfs twee eerfte Köningen , Iberus 
en Hefperus , hunnen oorfprong heb
ben genoomen en wijders 3 dat zec
ket ander Kbning , genoemd Hifpa- 
m s , daar aan den naam van Hifpania, 
Spanjen , heeft gegeeven> maar, om 
eerbiediglijk 3 toch ook openhertig- 
iijk* de waarheyd te zeggen* deeze

. . . . .  Ko



O U D E  N A A M E N  
Köningen zijn ’er nooyc K dan in de 
dw’aalende herifenen van dufdaanige 
Schrijvers , geweeit: Onderden naam 
van de oude Schrijvers, daar lk van 
fpreek, veritaa ik voornaamemlijk de 
Griekfe •, hebbende die Landaard de 
gemakkelijke wijze in gebruyk ge
bragt, om , wanneer zy ten eynde van 
weeten en waarheyd was , toevlugt 
tot fiennelijk bedogte vertellingcjens 
te neemen* : want zijnde onweetend 
en hoogmocdig (hoedaanigheeden die 
gewoondijk te zaamen gaan} vondcn 
z y ,  om niet als itom te ftaan, in den 
onuytputtelijken bron van hun ver- 
beelding , zoo draa zy de herkomft 
van een naam niet kenden , ligte- 
lijk eenige beroemde beginzelen, daar 
in dikmaals met een letter te ver
änderen , by-, o f af* te doen, veel waar- 
fchijnlijkheyd kan gebragt werden j 
maar het was beeter geweeit , dat zy 
den naakoomelingen niets; dan zulke 
verwarde en met droomen bekladde 
papieren hadden naagelaaten: was hier 
door egter niets , dan het papLervcr- 
looren , de fchaade zou haaft en lig- 
telijk te vergoeden zijrf * maar het 
ergfte is f dac zy door dufdaanige 
fprookjens, zoodiep de oude tijds-ge- 
fchiedcniffen verduyiterd hebben, dat 
men hedendaags veel Werks heefc, om 
'er de waarheyd (waar van men zom- 
tijds naauwelijks een ftip vind) van 
te ontdekken en dat noch dit quaad 
vermeerderd heeft, is * * dat zommige 
Schrijvers van laater tijden hen blin- 
delings volgende, hunne’ verzonne- 
ne vertellingtjens , voor waarelijk ge- 
beurde gefchiedenifien hebben aange- 
noome.n.

Het is zeer gelooffelijk, dat de eer- 
ite ontdekkcrs van Spanjen geen Land 
vorder ziende , als zijnde dit gewcit 
van drie zijden door den Oceaan be- 
paald en dus vertrouwende , aan het 
eynde des Werelds gekoomen te zijn 
zig Ibertanen , naar de beteekening 
van een woord, dat met deezen zin 
wat over een komt , by gevolge dit 
hun landfchap, Iberi'en en den groot-

* leder men ich by rtaar kein her zeggco, dac als een 
fpreekwoord geworden i i :

— — —  Q̂ udquid Gr Mia mendax t ' i :

■ f^iudet in hißoria, r

DeGrif^durfr ook inii|nverhaa! i ;*;
• , .. Stoucmengenallcloogenraal. >■ ’

'i

ften vloed, ^ die zy zagen, Iberus ge- 
noemd hebben. De Grieben noctn- 
dert dit geweit Hefpericn -, beteekc- 
nende in hun taal i Weit-waards en 
waarelijk het legt , ten hunnen aan- 
zien, in het Weiten > maar ,om dat zy 
00k aan Italien den zelven naam ga^- 
ven, voegden z y ’er een b y - ,o f naam 
van cygenfchap aan , om her alzoo van 
Spanjen te doen onderkennen s noe- f 
mende het zelve, het Hefpericn y dat 
aan het uyt-eynde van de Wcreld ge
kegen is -, doch de meelt-aangenoome- 
ne en bekende naam, was Spania, die 
00k Hifpama, gevonden werd , waar 
uyt dan de Spanjaards t by wijze van ' 
verkorting, Efpana en de Iranjfen, 
Efpagm , hebben gemaakt. Zceker 
geleerd man heeft beweezen * dac dee
zen naam aan dit Landfchap is gegee- 
ven , door die van Phénicien, ter ooc- 
zaake van de meenigvuldige konij- 
nen,die daar eertijds gevonden wier- 
den j beteekenende Sepan, o f Sepanay 
inhunne taal een Komjn; men zal zig 1 
meerder van deeze waarfchijnlijk- 
heyd overtuygd vinden, wanneer men, 
op den voet van deezen beroemden * 
bchrij ver, zig te binnen brenge, dat al
le oude geheug-boeken eenftemmelijk 
beveftigen, dat de konijnen in Span
jen en des zelfs gebuur- landen zeer 
overvloediglijk gevonden werden, 
welk geflaut van kleyne dieren, de 
Grieben , nog Romeynen gekend heb
ben, voor dac zy de Landen, waar in 
die Jeeven, aangedaan haddenjm aar, 
het geene deeze waarheyd nog aan- 
neemelijker maakt , is } dat een zoo 
groote meenigte konijnen in Spanjen 
was,dat zydaar ongelooiFelijke fwaa- 
re verwoeitingen maakten *, bederven- 
deniet alleen kruyden , boomen en al
le aard- en veld-gewaflen > maar 00k, 
ten tijde van Keyzer %̂ /ivgttftusy ver- 
mits hun fchaadelijke voortteeling, 
een itad, onder en door delvende en 
al wroetende voortgaande, het gehee- 
le aardrijk daar omtrent het onderitc * 
boven en overhoop wierpen : als men 
nu 00k , eenige koppelen , op de 
Balearifi Eylauden (  Majorque en 
Minorque j  hadde geplant, nam dit 

; J. Deel. A 2 V.i fchaa-

 ̂ De Spdjaardf uoemeu dreze ylocd heden ten da* 
ge, Ebro* ‘
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a l o u d e  i n w o o n d e r e n

ichaadelijke gebroed zoodaanig toc 
cn deed aldaar zoo veel naadeel 3 dat 
des zelfs inwoonderen, kunnende hen 
nu niec langer * tegen de zel v e , verwee- 
ren /z ig  gedwongen hebben gevon- 
den, van den voor-gemelden Vorffc by- 
iland, om de konijnen uyt te rooijen, 
te verzoeken > by welkers ontftentenif- 
fe, zy gedwongen zouden geweeftzijn, 
H o f en huys verlaatende , een ander 
verblijf te zoeken: men doe hier by 3 
dat men zommige Eere-munten van 
den Keyzer Adriaan vind , waar op 
cen konijn het Zinnebeeid > van Span- 
jen , uytdrukt; al het welke beveftigdj 
dat dit gezlacht van beeilen, van ouds, 
als byzonderlijk eygen aan dit Ge- 
weil, erkend is geweefli Ja  ze lf men 
zegt , dat in gants Spanjen geen 
fchaadelijk beeil 3 dan het konijn, ge- 
vonden. werd.

- V an de aloude  I n w o on d eren  
■ van Span jen . -

H Et is (behoudens de waarheyd) 
niet wel te zeggen, wie deeerfte 

•bewoonderen van Spanjen zijn geweeil 
en in welke eeuw zy daar gekoomen 
zijn. Z y ,  die voor deezen werk ge- 
maakt hebben, om deezc en diergeLij- 
ke oorfprongelijkheeden naarte ipoo- 
ren, hebben ons, gelijk ik reeds aan- 
geweezen heb, niets 3 dan verfierzelen 
naagelaaten, zoo dat men zig op hun 
zeggen geenzints vertrouwen mag: 
het meeft waarfchijnnelijke gevoelen 
is } dat de Gelten , afkomftig van 
Japhet , oudfle Zoon van Noacb, 
Gäulen , de Eylanden , nu Enge- 
¡and en Spanjen bevolkt hebben en 
dat dit begonnen is , omtrent 200 jaa- 
ren naa de Zond-vloed 3 zulks dat on- 
der de verfcheydene Volkeren, welke 
deeze laatfte aangeleyd hebben, twee 
zijn , die noch eenige overeenkomft 
van htm begintzel behouden hebben 3 
wier eene zig Celten en de andere 
Cehibericrs- noemen.

De tweede, die Spanjen ontdekt heb
ben , waaren de Phtniciers, o f de Cana- 
mterst dat een en het zclve Volk is , ge
dwongen hun land den Ifra eilten, ilrij. 
dende onder het beleyd van hun onver- 
winlijk Hoofd , Jofua , in te ruymen 
en alzoo zig längs de kuileu van

de Middelandfe Zee , neder te flaan > 
wijl nu de nooddruft hen fcherpzin- 
nig maakte» begaaven zy zig tot de 
Scheepvaart 3 trekkende over Land en 
Zeeom  zig te verrijken, doormiddel 
van de Koopmanfchap* naa dan 00k 
de kuiten van Africa alom bezogt 
te hebben, zijn zy in Sfanjen gekoo
men, fteekende voorts, omtrent eene 
eeuw naa de dood van Jofua over en 
door , naar het Eyland van Cadix; 
maar zy wierden daar niet, dan naa veel 
moeyte, meefter van 3 hebbende, lan
ge jaaren, tegen de oude inwoonderen 
van Spanjen , die daar ‘ niet gaarn 
zig zagen nederzlaan , moeten oor- 
logen, waarfchijnlijk uyt vreeze, dat 
deeze nieuwe gailen hen ter eeniger 
tijd zelf van daar mogten doen ver- 
huyzen : want alwaar zy quaamen, 
fprongen zy met de oude inwoonde
ren , eveneens , als eeril fommige 
Europeers , met de wilde meniTen in 
Ooß- en IVeß-Indicn , om. Eyndc- 
lijk zig te Cadix , in fpijt van de 
Spaanßen verfterkt hebbende , bouw- 
den zy aldaar een flad, welke zy Ga* 
dir (beteekenende in hun taal een Hey- 
ning y o f verweerplaatsj noemden, mif- 
fchien , om dat zy  voor hadden, de 
zelve als tot een borft-weering, o f  waa- 
pen-plaats tegen hunne vyanden te 
maaken 3 andere meenen, dat deeze be- 
naaming aan de plaats door hen gegee* 
ven wierd 3 om dat dit Eyland , als 
een weer- en wijk-plaats tegen Spanjen 
en het geweld van denOceaan, di en
de cn verflrekken kon. W at hier van 
z y , o f niet: immers dit Volk maakte 
zig , in körten rijd , aangenaam aan 
deeze woeile menflen 3 ja  vreede en 
vrindfehap mec de zelve 3 toog naar 
het vafle land en deed daar 00k hun 
dingen , bequam ongemeene groote 
winften en rijkdommen, als zijnde het; 
Landfchap vrugtbaar in en van alles. 
Hier op kon het niet miflen, zig by 
duyzenden alom te verfpreyen, volk- 
plantingente doen en eenige ileeden, 
als zijn Malaga, Audera en andere, aan 
te lc£f,cn*> Z e lf  ilak dit aangroeyen- 
de V olk naar de Balearife Eylanden 3 
in hun naabuurichap leggende, over 3 
zijnde zy het , die deeze gants woe
ile menffen en inwoonderen deezer 
Eylanden , de kunll geleerd hebben

van
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van zig met flingers te behelpeh; 
waar in de zelve zoo wel bedrecvsn 
vierden, dat zy in hec kort voor de 
behendigfte ilinger-werpers des \Ve- 
relds moeften gehouden werden.
- Tenvijl na de Pheniciers aan het ee
ne eynd van Spanjen arbeydden, fton- 
den de Marfikanen , naa verloop van 
eenige eeuwen , zincs de eerfte over 
gekoomen waaren , aan het andere, 
niet fill. Die Volk $ zijnde een Volk- 
planting vznPbocenfen > had nn al een 
lead’ in Gale, op de knit van de Mid- 
delandfe Zee i 15 o f 20 mijlen van 
den mond , des vlocds , de Rhone , 
gebouwd, en z ig , gelijk Pheniciers, 
door de Scheepvaart en Koopman- 
fchap verrijkt en gehandhaafe * [eg
gende van tijd rot tijd ,-in Spanjen, 
bevolk-plaatzen en fteeden aan ygelijk 
tuflen de Pjm/er/e .Gcbergtens en den 
vloed Ebro , Rhodes (heeden Rofes ge- 
nocm d} Emporia en andere m toder; 
doende d it , om hun ftad van een over- 
tollige meenigte van inwoonderen fe 
ontheiFen en zeekerlijk 00k ,om altijd 
een voet in Spanjentc hebben , als waar 
doorzy altijd een verzeekerde toe- en 
af-gang, mitfgaders eenen vryen han- 
d e l, met die Land-aard konden heb
ben ; welk voorbeeld zincs fommige 
Grieken gevolgd hebben.

Men zegt * dat de K o n ing Nebttco- 
donofor , naa Judea, E g y p te n en een 
gedeelte van Africa onder zijn juk ge
fragt te hebben , iijne overwinnende 
Leger-benden 00k in Spanjen heeft ge- 
voerd ; maar men mag met rceden, 
aan de waarheyd van d it , men zegt, 
o f liever fpinrokken praatje , twijffe- 
len j ja het zelve veylig verwerpen.
. Die van Carthago, door hun fcheeps- 
snagt zig alom gevreeft en meefter van 
de Volkcn, längs de boorden van de 
Middelandfe Zee woonende, gemaakt 
liebbende-, leyden 00k dikmads to e , 
om eenig gedeelte van Spanjen in hun 
geweld te krijgenj de eerfte Vloot, wel
ke zy ten deezen eynde irytrufteden, 
zette op het «Lylandje (Tviffdj  Tvica 
voet aan land, bouwende aidaar, om* 
trent i6ojaar naadegrond-legging van 
Carthago, een ftad, dien zy Ereze noem- 
den j van daar ftaken zy naar de Ba- 
learife Kylanden over en door, ftigten- 
de zoo op het Eyland Majorque ,  als
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Minorque , twee fteeden : a Id us zig 
rnaSt^  gemaakt hebbende, overmce- 
fterden zy allcngs al de Zuydelijke gc- 
leegene Landfchappen van Spanjen $ 
zendende derwaards, zulk een over- 
magt van menffen dat zy , ten tijde 
van hunnen eerften oorlog, tegen de 
Romeynen ("die omtrent 260 jaar voor 
de geboorce van Jefiis Chnflns voor- 
v ie l} alle dc fteeden in het Zuyden, 
tu (Ten het Naanw van de Straat en de 
Pyreneefi gebergten gelccgen , in- en 
weg-naamen * zulk ’er 00k geen zoo 
gering een Stad w as, van welken zy 
zig geen meefter maakren, nu onder 
den naam van Inwoonderen , dan on
der die van Verwinnaaren bouwende, 
behalven de fteeden , die zy als nu ge
maakt vonden en met volk bezetteden, 
eenige andere , als Terragona , Car- 
thagena en Bar ze Ion a.

Al die Land bezaten zy geruftelijk, 
ruym den tijd van twee heuwen en 
zouden het langer bezeeten hebben > 
ten waare de Romeynen hen zoo draa 
zy zig magtig en’er hebbelijke gelee- 
genheyd toe zagen, den Oorlog had- 
den aangedaan * werdende nijdig, we- 
gens het aanwaftende vermoogen van 
deeze Africantn, zijnde daar en boven 
dit weclige geweft zeer nut en noodig, 
vond,om het zelve te verkrijgenhun 
heers-zugt en onverzaadelijke begeer- 
te wel haaft regt-fehijnende voorwend- 
zelenuytjom  hun voorneemen werk- 
ftellig re maaken , en dit volk uyt 
Spanjen te jaagen; gelijk het hen dan 
00k gelukte , naa twee zeer bloedige 
oorlogen , waar van de eerftc 24. en 
de tweede 17  jaaren duurde,tot hun 
oogwit re geraaken : door dit eerftc 
krijgS'geweld wierden, die van Car
thago , gedwongen, met de Romeynen 
al de Landen te declen, welke zy in 
Spanjen bezaaten , omtrent het v ijf 
honderd en dertiende jaar , naa het 
bouwen van Romen;  maar die vreede 
duurde niet langer, dan omtrent 2 2 ,  
o f  23 jaaren en voorwaar , het was 
niet wel moogelijk, dat de zelve, tuf- 
fen tweeeeven heers-zugtige en inha^- 
lende Volkeren , langer konde ftand 
houden, als elkander het gezag tc wa
ter en te lande bet wiftende.

Hannibal was de eerfte, die de vree
de brak met veel vyandelijkheeden, op

A 3 den
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den Romeynfeu bodem te pleegen , ver- 
woeftende de zelve alom , zonder veel 
tegenitand te vinden ; naardien het 
volk , zig op het gemaakte verbond 
van vreVde verlaatcnde , geene voor* 
zorge tegen hunnen vyand hadde ge- 
noomen, die tegen hun verwägting > 
Saguntus.%\ng bdeegeren: deeze Stad , 
welke om haar ltand-vaftigheyd en 
trouwe, een beeter lot verdiende > ging 
egter ellendiglijk verlooren , in her jaar 
536,  naa den bouw van Romcn , ter- 
wijt de Romeynen den tijd met twiden, 
wegens haare behoudenis, aan welken 
hen veel gcleegen was, in plaatze van 
haar fchielijk byftand te doen, door- 
bragten ¡zulks, tot ecn fpreekwoord, 
wanneer men lang met overleggen bee- 
zig is , en zig met twiften ophoud> 
geworden is : dum Roma dcliberatur, 
peril Saguntus. Dat is : volgens den 
zin en ons Dtiytfe fpreekwoord j daar 
'er twee kijven om een been, gaafer ligt 
een der de mee* been: dit volk was den 
Romeynen zoo tromv , dat her I ¡ever 
goed cn bloed wilde verliezen ; dan 
hun verbond met de zelve breeken > 
heeden ten dage werd Saguntus , Mor
re are genoemd , en legt aan den vloed 
Iberm , nil Ebro. Maar zy vergoeden 
die fchaadeeer-lang ; ja 00k met wind 
door het wijs beleyd en de dapperheyd 
der twee Scipioos $ zijnde Vader en 
Zoon derwaards, met eene wel-geoef- 
fende krijgs-magt , gezonden gewor
den ; deeze, de ftoutfte en geluk- 
kigde V eld-Overdens, die Romen ooyt 
geh ad heeft; vielen den Cart hageren, 
met zoo een geweld, op hun lijf,dat 
zy ze eyndelijk, binnen 13 jaaren uyt 
Spanjen dreeven; zoo verre 00k hun- 
ne zeege-rijke waapenen voort-zet
tende s dat zy de Carthageren, in het 
jaar 553,  naa den bouw van Romen, 
dwongen vreede te verzoeken* maar 
fchoon deeze vreede den Romeynen 
meeiler van Spanjen maakre, zoo be
raten  zy dog het zelve in alien deelen 
niet: want de Cantaberen*> een Volk, 
heet op oorlog, het Noorder gedeelte 
en minit gekende, deezer Landfchap-

* Dit gedeelte noemd menmi evgentlijk Gafcanje, 
waarvan dcOudc getuygen, dat zy" het Ieven, zonder 
coriog> laf agren: zünde wreed cn hard, zegc 'er S. It*, 
luirz n$ dat zy door kouw, herte, nog honger, ted win- 
gen waaren, als zijnde uiet gewoon zjg onder yeroands 
juk tc buygen,

pen bewoonende, wilde zig onder heil 
niet. buygen i maar verdeedigde, tegen 
hunne m agt, hnnne vryheyd, 170  jaar. 
Augußus , blijvende hardnekkig by 
fijn voorneemen, van dit Volk , in 
het jaar 725 , naa het itigren van de 
btad Romen *J%het juk van zijn al-dwin- 
gende vermoogen op den hals te log
gen , moeft zien en hjden, dat zy al- 
leen, geduurende dat Romen nogtans 
al-om in vreede w as, hem, een tijd- 
lang tegen ftonden, en de handen voi 
Werks gaaven. Ja  men heeft hen niet$ 
dan met groote m oeyte, kunnen ten 
onder brengen, om dat zy het voor- 
deel van de gelegenheyd hunner Land- 
fchaps wijflelijk wißen te gebruyken * 
want als zy zig op het uyterfte gebragt 
zagen, naamen zy den vlugt en wijk- 
plaats* naar en in hunne gebergtens en 
rotzen , die hen voor veftingen 5 ja  00k 
ontoegankelijke fchuyl-hoeken , ver- 
ftrekten ; mäar eyndelijk moeften zy  
den nek,gelijk hunne gebuuren, buygen 
•en dus wierd gcheel Spanjen een win- 
geweit van de&öw^/eM oogentheydj 
welke omtrent 4,30 jaaren het zelve 
geruftelijk heefr bezeeten i uytgezon- 
derd, dat die wijd-uyt-gcftrekte heer- 
fchappy zig van tijd , tot tijd , door 
oproeren, die het ze lve , nu door hun 
meefters, dan het volk (daar in zig de 
Spanjaards meenigmaalen , en wel tot 
hun naadeel , o f 00k wel , huns on- 
danks , inwikkelden) overquaamen, 
ontruft zag.

Omtrent het begin der vijfdeEeu* 
w e , wierd Spanjen de buyt en roof van 
verfcheyde woefte Volkeren,het zel
ve uyt den Noorden op het h jf val- 
lende, als de IVmdaalen, Sueven, Vi- 

fgölten , Silingiers, Alaanen j: en an
dere > de Romeynen, bynaar van hun 
oude krijgs-deugd vervallen, wel eer 
zoo gevreeft en geagt, moeften nu hun
ne veroverde Landen,gedwongen door 
deezer Volkeren woede en overmagt, 
verlaaten. T o g  wy moeten van de 
beurt-wifleling deezer groote aan- en 
uyt-ilagen in het vervolg fpreeken, zul
lende als nu den leezer eene befchrij-

ving"
1 Wanneer’er dit niet hy ftaar, geliere de ieezer ,.fn 

pcvolge enover al in deeze bclchrijvingtc verftaan »dat 
de tijoreekening gelte Id werd, naar de ueboorte van ?e- 
fttfCbnßus. 1 V

4- deeze Volkeren vind men in Iiet breede be- 
Kiueevcn byP/ww;? $17*^91 Jt4un[ier7 Cranscti andere.



E N  D E  S E S  V O O R N A A M S T E
fin g  van Oud Spanjen en den ftaat waar 
in hct zelve , ten tijde van dé Romey
nen , was 3 geeven * beginnende de zel- 
ve van deszelfs Vloeden.

B e SCHRY VING VAN DE SES VOOK-
w a m s t e  V lo ed en  3 die men 

i n  S p a n j e n  v i n d .

D It Land werd door honderd en 
vijftig wateren befpoeld; waar 
van ’er 6 den naam van Vloeden, Ri- 

Vieren , o f  Stroomen , om l\un groot- 
heyd en rijkdom van water , voeren 
m oogen; van deezc loopt’er een Zuyd- 
waards en ontlaft zig in de Middelandfe 
Zee * de v ijf andere werpen hen in den 
boezem van den Oceaan 3 twee Zuyd- 
ooitelijk en drie Weft-waards aan, de 
eerfte is de Ebro» de tweede Guadal
quivir , de derde de Guadiane, de vier
tle de Taag, de vijfde de Dovere, de 
fefde de Mtnje, Migne, zijnde deeze 
laatile zeer kleyn en de eerfte 5 tweede 
en vierde zeer groot , ook defwegen 
de vermaardfte.

D e eerfte, in het Spaansy Ebro, noem- 
dén de Romeynen, Iberas enneemt zijn 
begin in het gebergte van SantiUaney in 
Oud Caßdt'én, op de grenzen van Aßu- 
tien y uyt twee fprongcn 5 wier voor- 
naamfte by een bürgt, dien de land-zaa* 
ten Fuentibre, dat is * Sprang o f  Fonteyn 
Van de Ebro noemen, gevonden werd; 
loopende van het Noord-weft naar 
het Zuyd-ooften , eene lengte van 
460 mijlen , ontfangende in fijnen 
loop over de dertig Rievieren, waar 
van de Arragon.y in het Koningrijk 
van dien naam, en de Säger 5 in Ca- 
tdoni'ény door dien Land-aard Agua- 
naval genoemd, de voornaamfte zjjn* 
dwers door het Oude Caßihen en een 
gedeelte van Bifiayeny voorts längs den 
Berg Idubeda , die de Spaanfen , Sierra 
tPOcca noemen, loopende werd h y , 
door den zelven, belet Ooft-waards, 
gelijk de andere ftroomen in Spanjen, 
aan te gaan: in het Oude Ca fl then v 1 o e y d 
hy längs en door Miranda de Ebro, 
Logrogno en Calahorra;  van daar in 
Navarre koomende 5 verdeeld hy dat 
R ijk  en Caßilien ;  gaande wijders door 
'Tíldele, daar hy beging bevaarbaar te 
werden. Ten  tijde van de Romeynen 
natn hy fijn begin veel hooger , te
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weeten te Varia, dat nu Alfaro ge
noemd werd * verlaatende Navarre 
ftroomd hv ih Arragon, loopt geheel 
en al dit Koningrijk door , en fnijd 
het zelve by naar intwee gelijkedee- 
len, bewaterende de Munren van Sa- 
ragojja ;  vorderende iijnen loop door 
Catalomen tot Tortofa en wcrpt zig ee- 
nige mijlen wat laager van daar, mct 
zulk een fnelheyd en geweld in de 
Mtddelandje Zee , dat hyde zoetheyd 
van iijn water wel vijftig ichreeclen 
ver in Zee behoud * maakende in dee- 
zcn uytgang en aan des zelfs mond de 
Eylandetjens van Aifachs > alzoo naar 
een Bürgt genoemd ,leggende aan den 
Oevervan de Zeeten Weften van fijn 
ftroom* zijnde wel de eenigfte by-naar, 
die in Caßilten bevaaren kan werden > 
Kunnende ter lengte van 250 mijlen 
kleyne vaar-tuygen voeren* maarzwaa- 
re fcheepen kunnen niet hooger, dan 
tot To?'tofi koomen. Het water is zeer 
goed om te drinken , en van groot 
gebruyk in het wallen* maakende de 
handen w it , verzagtende het v e l, gee- 
vende en frifle verf aan het aangezigt 
en veel nuts ter gezondheyd * weshal- 
ven het zelve ook in tonnen naar ver- 
re en alle gebuur-Ianden werd gezon- 
den. Deeze ftroom diende eertijds tot 
een fcheydzel, tulien de Romeynen en 
Carthageren, volgens de voorwaarden 
van de vreede , tuften hen f naa den 
eerften O orlog, waar van hier vooren 
gefprooken is , gemaakt * hier door 
w ierd, ter dier tijd , Spanjen in twee 
zeer ongelijke deelen gefcheyden ; het 
eene, ten opzigte van Romen, boven 
en het andere beneeden den Ebro ge- 
leegen zijnde, neemende de Romeynen 
het kleynfte, en houdende de Cartha
geren het grootfte aan zig.

DeStroom Guadalquivir wierd eer
tijds Brftis en Tarteffus en door de 
Spanjaarden, eer nog de Romeynen daar 
te lande quaamen, Ferca, genoemd* 
Wanneer de Mooren zig meefter van 
Spanjen gemaakt hadden, gaaven zy 
daar den naam van Vadalcabir aan * 
waar uyt men naamaals Guadalquivir, 
heeft gefmeed , beteekenende in het 
Arabis, een grootm Vloed ;  gelijk hy 
waarlijk ook eene der grootfte van 
geheel Spanjen is * begin neemende aan 
het Qoft-eynde van Anddaußen, boven

Sa~
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Safot'la, naar de grenzen van Granaden 
en Manien, met een bron-ader by den 
Berg Orofpeda, heden ge-
noemd ; aan wiens voet veel Kreeken- 
bronnen en Water-fprongen tezamen 
vloeyende, een kleyn Meertjc maaken, 
waar uyt deeze ftroom eygentlijk 
voortkomt; loopende van het (Soften 
naar het Zuyden , door de gantfe leng- 
te van Andalonßen; doende Bae$a An- 
dttxar , Cor da a , Sevtlien cn S. Lucarde- 
Barrameda aan ; ontlaftende iijne wate- 
ren, tien mijlen van Sivdien in den 
Bogt van Cadix: des zelfs ftroom gaat 
langzaam voort, waarom hy ook zon- 
der gevaar, te bevaaren is, dat niet 
weezen zou, indien hy zneller liep , 
als zijnde vol droogtens, zanden en 
rotzen , waar tegen en op zomtijds 
de fcheepen blijven, welke naar Sivi- 
lien moeten ; tot hier toe kan men cg- 
ter met groor vaartuyg koomen; maar 
van Sevtlien naar Cordua, is hy niet; 
dan voor kleyne fcheepen, gebruyk- 
baar; togdaarboven gants onbevaar- 
haar, als zijnde allerweegen met ber
gen en rotzen omzet; voor deezen 
liorte deeze ftroom ter regter en .lin- 
kerzijde, alvoorensin den Oceaante 
koomen, eenige mijlen beneeden Sevi
lien , fijn water uyt ; maakende een 
Meyr ( Lacus Libyßinus)  waar uyt, 
als uyt een nieuwen fprong, opwel- 
lende, deelde hy zig in twee armen, 
door welke hy zig in de Zee ont- 
lafte: deeze twee armen ftrekten zig 
zoo ver van den anderen , dat’er tu£ 
fen hunne monden, eene wijdte van 
4. groote mijlen wierd gevonden; die, 
ten Weften , befpoelde den flad Ono- 
bar , die ten O often gekegen, twee 
fteeden , Aßa en Nebrijja; in het mid
den van her Eyland, het welk deeze 
twee ftroomen uytmaakte, vond men 
de ftad Tarteßd,  zeer vermaard by de 
Oude.

De tijd , die alles verwoeft, heeft 
den mond Ooft-waards geleegen, ver
band en geftopt, zeeker geleerd Span- 

jaard heeft tegen de heedendaagfe 
Schrijvers beweerd ; dat, omtrent de 
voor-befchreevene ftroom, geene aan- 
merkens-waardige verandering is ge- 
fchied, als behoudende, nu ter rijd 
nog, fijne twee armen, zig beneeden 
Sevilien uytftortende cn drie, o f vier

Eylanden maakende , waar van het 
grooefter agt en twintig en het twee- 
de feftien mijlen lang i s ; voorts dat 
deeze ftroom zig in tween verdeelen
de, om deeze Eylanden te omvatten, 
iijne twee armen benede-waards wede- 
rom te zaamen voegd en zig aldusin 
Zee werpt; maardegoede man heeft 
de zaak niet wel begreepen: de twec 
armen, daar hy van fpreekt, zijndie 
niet, waar van hier gehandeld werdj 
tog het is waar, dat de Oofterlijke ver- 
deeling van de Guadalquivir verftopt 
is i ja ook zoodaanig, dat daar niet» 
dan kleyne ftreekjens van opengeblee- 
ven zijn ; zulks de twee fteeden, wel
ke eertijds aan des zelfs boordlagen, 
Nebrißa , tegenwoordig Lebrixa ge- 
noemd en Afta , als nu flegts een 
puyn-hoop, onder de naam van Me- 
Ja de AJla bekend, de ecrfte agt en 
de tweede 15 mijlen van deezen 
ftroom leggen , die zig te binnen 
brengc, wat veranderingen, aardbevin- 
gen en verloop van tijden, den Rhijn 
en den Donau hebben toegebragt, zal 
zig niet verwonderen, over het geene 
omtrent den Guadalquivir is gefchiet: 
om een eynde te maaken van alles, 
dat’er nog van deezen vloed te zeg- 
gen is ; zoo weete men, dat dezelve 
aan fijnen mond een mijl breed is en 
des zelfs vloed tot aan de voor-genoem- 
de Eylanden oploopt; hebbende des- 
zelfs water, zoo men zegt, de kragt 
en eygenfehap van fchaape-wol rood 
te ver wen; maar deeze en diergelijke 
kragt en werkingen verteld men ook 
van den Aim ho, den Bat is en andere 
vloeden, van welke laatfte Martialis 
zingt;

Bat is olivifera, ennem redimite coronay 
Aurea qui nitidis veilera Ungis a- 

quis.
dat i s :

Gy Bactis, om wiens hayr olijve- kreo- 
nen paßen,

Die V fihaape-vel goud-geel ziet door 
fchoon water wajfen.

De Guadiana , in het latijn Anas > 
o f Ana , begind in Nieuw-Cafiilien, 
by Cagnamarez, in het Landfchap, , 
dat men Campo de Montiel noemd, uyt 
zeekere meyren , o f water-wellen , 
welke de Spanjaards de naam van La
gunas de Guadiana , geeven; neemen

al-



V A N  S P  
. alhier vooft den naam van Rio Röide- 

ra aan ; loopende van het Weilen , 
naar het G ölten , gants Caßilien door; 
doende Calatrava , voorts Medelin , 
Merida en Badajos in den Land-ltrcck 
van het Spaanfe Eßramadoura, aan en 
loopende daar op door dertig boogen 
van een zeer heerelijk uyt fteen ge« 
bouwde brug : wijders Ahnte jo , een 
gedeelte van Porta gal met fijne wate- 
ren voorzien hebbende, fcheyd hy het 
kleyne Koningrijk Algarve van het 
grootc Andaloußen en itort zig aldus 
in den bogt van Cadix , digt by Aya- 
tnonte: voor deezen liep hy metrwee 
takken in Zee ; maar deeze vloed heeft 
het zel ve lor, als de Guadalquivir gehadi 
zijndeeene fijner uytwateringcn, door 
de tijd verftopt, o f om beeter te zeggen, 
door de Z ee, die ter deezer plaatze, 
lande-waards in is gebrooken, inge- 
flokt ; egter maakt hy tw eeof drie h.y- 
landen;zijnde in iijn mond zoo ondiep, 
dat ’er zelden meerder ; dan twee, o f 
drie voet waters gevonden werd.

De oude en heedendaagfe Schrijvers, 
verznymen niet ("om hun Land-be- 
ichrijvingenop te fchikken) een hoop 
beuzelingen van deezen ftroom te ver
teilen 5 verhaalende dat de zelve , om- 
trent Medelin, tien mijlen weegs , on- 
der de aarde, loopt en dit de reeden 
is , om welke de Latijnen, daar aan 
de naam van Anas befeekenende End
vogel , gegeeven hebben , als daar door 
tragtende te beduyden , dat hy met 
den aart van ditgedierte, dat duyken 
en wederom boven koomen, bemind, 
over-een-quam ; op deezen voet, heeft 
zeeker geleerd man geloofd de waare 
herkomft van des zelfs naam gevon
den te hebben , in een Arabis woord, 
JJanaJa ;  beteekenende *, zig verber
gen , om kort daar naa wederom le voor- 
fchijn te koomen. De Spanjaards, die 
ook toeleyden om hun Land eer aan 
te doen, zeggen,dat men by heneen 
Brug v in d , op welken wel tien duy- 
zend Schaapen lovervloedelijk wey- 
den kunnen ;  maar de heedendaagfe 
Land-befchrij vers, beeter van de waar- 
heyd onderregt, verzeekeren ons ; dat 
dit alles vals is en het Landfchap, 
door getrouwe oog-getuygen : want 
eenige naauw op alles lettende Rey- 
zigers> ter plaatze zelve, zigomtrent

dewaarheyd van deeze zaak willende 
voidoen, de herders vraagende ; waar 
zig de Guadiana onder het aartrijk ver- 
bergde ? kreegen niecs; dan een herte- 
lijkenlach tot antwoord, waar uyt zy 
wel begreepen ; dat men den fpoc met 
hen dreef. Onder tu (Ten is het gevoe- 
len, waar door men zoo veel eeuwen 
is ingenoomen geweeft , niet geheel 
en ai zonder fchijn van waarheyd en 
eenige reeden; tog de zaak zelve is 
deeze: de Guadiana ontwijkt een wey- 
nig beneeden van daar hy begind, het 
oog de lengte van een mijl weegs en 
het geene ook van andere Keyzigers 
getuygdwerd is> dat de zelve aldaar 
tuifen hooge bergen, welke het gezige 
beneemen een uur gaans heen loopt, 
waar naa men hem wederom uyt de 
Meyren , die men Ojos de Guadiana 
noemd, ziet opkoomen. In het ver- 
volg van iijn loop en wel voornaa- 
mentlijk in de naabuurfchap van Mala* 
gon, boven Calatrava is de zelve zoo- 
daanig van liezen, biezen en rotzen 
over- en om-groeyt en bezet, dat hy 
zelve geen ftroom gelijkt en van Me- 
rida y tot aan Mertola> leggende omtrent 
drie en dertig mijlen van elkander, 
is hy ter weder-fijden met z waare ftec« 
nen en rotzen gevult, die alle de door- 
vaart beletten j maakende den door- 
gang moeyelijk en ook gevaarelijk en 
wel byzonderlijk, wanneer men daar 
met haaft door moet: des Zomers is hy 
by naar droog en het weynige water, 
dat mennog vind, fchijndeerdertuf- 
fen en onder de rotzen tekruypen en 
zijperen; dan te loopen, zulks men 
dit niet beeter vergelijken kan; dan 
by de poelen cn wellen, waar in de plas- 
reegenen en afftortingen der wateren 
de fteenen werpen, die zy van het ge- 
bergte met zig zleepen : zulks men 
zig zoo bijfter niet moet verwonderen, 
dat eenige gelooft hebben j dat deeze 
ftroom zig op deeze plaats onder de 
aarde verfchool; naardien men de zel
ve ter plaatze, daar hy dus droog i s , 
niet ziet en van rots tot rots droogs 
voets kan over- en door-gaan: hier uyc 
kan men afneemen, wat van zeeker 
aardigen geeft , deezes tijds en fijne 
fnelle gedagten, re oordeelenzy; ten 
opzigte van de vlöeden en ftroomen, 
welke, men in Spanjen vind ; te wee- 

I  Peel B  teni
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ten*, dat de Ebro lo f verdiend, om 
fijn naam* de Dovera, om fijn kragt; 
de 7dag, om fijn vermaardheyd; de 
Gmäadalqnivir , om fijn rijkdom en 
dat de Guadiana, als niets hebbende, 
waarom en door hy gelijk met de an
dere kan ftaan, zig uyt fchaamte on- 
der de aarde verbergt.

De Taagt door de Spaanfen Tajo en de 
P&rtugeezen Tejo genoemd,, is de groot- 
fte en aangelecgentte van alledc ftroo- 
incn en vlocden» die men in Spanjen 
vind ; zuiks dc zelve by de Portugee- 

'Zm  de eer-naam van o Rei dosRws >de 
Komng der Stroomtn, voerd; fijn lengte 
is omtrent honderd en tien mijlen; 
necmcnde fijn oorfprong in Nteu-w- 
Caflilien> op de grenzen van Arragon, 
drie, o f viermijlen van de ftad Alba- 
razin , uyt een berg waar uyt nog 
nvee andere al taamelijke vloeden de 
Xu car en de Guaddaviar , hun be 
gin neemen * zoo digt ook eynden , 
dat zyniet meerder; dan eenmijlden 
een van den ander zijn. D e Z ^ lo o p t  
van het Ooften naar bet W eften, door 
geheel Cafiilien en naa Toledo te hebben 
aangedaan, gaat hy door Almaraz en 
Alcantara , in het Spaanfe en van 
daar in het Portugeefe Efiramadonra, 
daar hy Santarem van water voorziet 
en kort daar naa een kleyne golfen in
ham van een .mijl breed j die Lijfe- 
bon tot een Haaven diend, gemaakt heb
bende , werpt hy fig , twee mijlen laa
ger , in de iJPtlantife Oceaan , van waar 
de v loed, tot voor Lijfebon, gewoone- 
lijk , twaalf voeten waters brengt en 
wel tien mijlen opwaards loopt: dee- 
ze ftroom was eertijds vermaard > door 
het goud, dat onder des zelfs zand ge
lijk in den PaBolus, gevonden wierd; 
maar,men zegCidac daar van tegemvoor- 
dig nicts te vinden en den Wei verftopt 
en uytgedroogd is ; hoewel andere 
voorgeeven, dat’er zomtijds nog yets 
van vernoomen ; niaar verzuymd werd* 
daar op gaade tezlaan , ja zelf; dat het 
verbooden is, daar naar te zocken. " 

De Douera, in het Latijn > Darius> 
het Spaans , Duero en het Portngees, 
Deuro , begind in Oud-Caßilien naar 
de kant van Navarra en t^Arragon, 
in het gebergre Idubeda , aan dien j 
oord, alwaar men het den naam van j 
Sierra de C&gollo, geefc* zijnde digt I

V L O E D E N  V A N  S P A N JE N . 
by de Bürgt , ^Aguilar del Campo;.  ̂
vloeyende door drie Komngrijken* 
naamentlijk, het Oud-Cafiihen, waar 
in hy Sona en Aranda de Diiéro  ̂ be- 
fpoeldj Leon% daar in hy Tordeßllas, 
Toro en Ramora water by-zet en Por- 
tugal, door weiks midden fpoeyende, 
hy Miranda de Douro, Lamego en Por
to aandoed en aldus zig eyndehjk 
in den Atlantijen Oceaan, omtrent een 
mijl weegs ,beneeden de laatfte plaats, 
van fijn water ontlail : des zelfs mond 
en inkoomen is zeer gevaarlijk aan te 
doen ; zijnde aloni met blinde K lip
pen > Rotzen > Zanden cn Banken, 
dwers voor des zelfs uytwatering, in 
den Oceaan leggende , bezet-, zuiks 
defeheepen, tot Porto y niet kunnen 
opzeylen ; dan met ecu vollen vloed 
en hoog water *, des zelfs lengte is om- 
trerit honderd niijlen -, maar niet be- 
vaarbaar en de Portugeezen zeggen ; 
dat het onmoogelijk is > deeze ftroom, 
ter fcheeps-vaart, bequaam re maken, 
ter oorzaake van eenige water-vallen, 
dien hy m aakt, als mede van de wel- 
lingen, o f  draay-ftroomen , die men 
tu lien des zelfs verfchrikkelijke hooge 
R otzen , ontmoet.

Zommige oude Schrijvers melden; 
dat de Donerà fijn naam van de Do
riers , een volk, het welk, met Her
cules , in dien land-ftreek gekoomen ea 
zig daar neder'zloeg, ondeend heeft; 
de verftandigcSchrijver, wiens gevoe- 
len ik nu , al eenige maalen, heb by- 
gebragt, getoofd ; dat deeze Doriers 
cen volk was, door de Phenictèrs ('ge
koomen van de ftad Dor in Paleflmaj 
aldaar, ter voort-teelinge geplant* maar 
ik wil liever vertrouwen > dat deeze 
vloed fijnen naam van een oud Cel- 
tis w oord, Dour ; beteekenende ¡Voter,  
gekreegen heeft. • , .

De Mmho, aldus door de Portugeezen 
en Minius, door de Laiijnen genoemd, 
is de kleynfte van de ics voorgeftelde* 
hebbende fijn oorfprong in GalicUn by 
den Bürgt Caflro del key ;  loopende 
van het Noord-ooften, naar het Zuyd- 
weften en zuiks tegen den loop van 
den Ebro : hy doorvloeyd het Koning- 
ri]k Galicien (zommige fellrijvenGaL 
Itemi) en gaande door cn längs Lugo> 
Orenfa en Tuy, ftort hy aldus in den 
Atlantifen Oceaan aan de grens-paalen

van
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Van Portugal, welk Koningrijk h y , 
aan dien kant, tor een fcheyd-teeken 
cliend. Met is niet onwaarfchijnelijkj 
dat iijn naam Mmitts , afkomfttg is 
van Minium, het Fermilioen 3 ofce de 
xoode verf, welke meadaar omtrent, 
in overvloed, vind.

lk  zal van geen andere minder aan- 
dagt-wanrdige , ftroomen , of vloe- 
den fprecken ; maar alleenlijk hier 
nog by voegen, dat zy alle, een ge- 
tal van 150  uytmaakende, van 700 
bruggen voorzien zijn ; wier zommi- 
ge (magmen zig op het verhaal en 
het teilen van Keyzigers verlaaten) 
om hunne oudheyd en andere , om 
him gebouw en kunft aanmerkens- 
waardig zijn ; maar ik ilelle het ver- 
der berigt; aangaande deeze ilroomen 
en der zelverbruggen u yt,to t ik mec 
mijne befchr.yving in elks bezondcr 
Landfchap en een groote ftad, waar 
door o f längs welken hy loopt , zal 
gekoomen zijn. . -j ... ; V] ,-.v

K ö r t e  e n  k l a a r e  B e s c h r y v i n g

DER VOORNAAMSTE B E R G E N  ü b  
■ " ' VAN S p a n  JEN.  . .-vr;

N
Aauwkeuriglijk al de bergen te 
willen befchrijven, die in Span
ien  zijn , is omtrent zoo moogelijk, 

als dat wijd-uytgeftrekteGeweff, naar 
fijn even groote en maat, op een pa- 
piertje van een fpan ’s otntrek, te bren- 
gen en a f te beeiden: want daar is geen 
Land-ftrcek in Europe (ik zondere ze lf 
Switzerland niet uyt) welke zoo vcel 
bergen en heuvel-hoogtens, als Span- 

jen  , heeft > om alles kort te zeggen; 
waar men het 00g wend , men ziet, 
van het eene tot het andere eynd, de- 
zes Koningrijks niet, dan bergen * des 
niet tegenftaande, vindmen egter, tuf- 
fen de zelve vlaktens en velden $ tog 
van dier lengte en breedte , als in 
Duytsland en andere geweden, niet* 
maar laat ons, als in haaft, de voor- 
naamfte van deze bergen eens door-en 
over-loopen. Van aller menfchen ge- 
heugenis a f , zijndePyreneefe> dever- 
maardfte bergen van Spanjen, geweeit 
en voorwaar niet zonder reeden: want 
zy  wijken de t r̂ilpes waar van men, 
ten allen tijden , zoo veel gerugts ge- 
maakt heeft, in hoogte, nog uytge-

ftrektheyd; zy fcheyden Spanjen van 
Frankrijk , zig van de Mtddelandj'e 
Z ee, tot den Oceaan toe, uytlfrekken- 
d e } zijnde een lengte van 85 mijlen* 
hun breedte is zcer verfcheydelijk , 
naar de plaats > waar van men de zelve 
meeten w il; to g , op hun breedfte, zijn 
zy rußen de 40 en 50 mijlen ; begin 
neemende van de Haaven, die men Cen
dres noemd aan de Middelandfe Zee, in 
het Landfchap Ronßillon en St. Jean de 
L u z , in het Franjé Bifeayen, aan den 
Oceaan gekegen j van waar zy zig tot 
aan St. Sebaßiaan, een zeer befaamde 
Zee-haaven, in het Spaanfe Bifeayen, 
uytftrekken en zoo voorts tot Pampe- 
lona ;  in Navarra ;  tot Vtnafca, in 
Arragon en tot Lérida en Tortofa, in 
Cat alomen. Ten ópzigte van Frank- 
rijk , teldmen  ̂ kleyne Landfchap- 
pen längs dit gebergte > Bifcaayen, het 
Prinfdom van Bearn en de Uraaffchap- 
pen van Bigorre, Cominges en Roußil- 
Ion;  tog ten aanzien van Spanjen 4  
van meerder uytftrekking, te weeten 
Bfcaayen, Arragon, Navarra en Ca
tatóme n , welke alle verfcheyde naa- 
men, volgens de verfcheyde plaatzen, 
waar aan zy geleegen zijn , gegeeven 
werden. Dit gebergte deeld zig naar 
de kant van Roußillon , in 2 drec
ken , waar van dat geene, het welk 
het Graaffchap Languedok , de Anti- 
pyrenem, (Foor-pyreneen) en dat, het 
welk Catalonién hier van affcheyd, Col 
de Pertuis, Hals van Pertuis, genoemd 
werd j fchoon onder dit woord Colt 
eygcntlijk de enge doorgangen , die 
men in het gebergte vind, beteekend 
en verítaan werden. Aan de zelve 
kant leggen, Monte Canigo, Sierra de 
Guara, Col de ¡a Prexa , Col de V A r
gentara en Porto da Fiella; Ieggende 
de Bergen Jacta  en St. Chriflina, tuf- 
íen Gafionien en Arragon en in Na
varra de Aldula en de Roncevaux tuf- 
fen Pampelona en St. Jean Pié de Port. 
De Oude meenden dat de Pyreneén 
zig door geheel Spanjen tot de Atlan- 
tifeTiQt toe, uytftrekten en zeekerzy 
hadden daar toe al eenige reeden ¡ ais 
zijnde alle de andere niet ¿ dan tak- 
ken van dit gebergte , te agten j zy 
zijn veríchrikkelijk hoog en. zoo 
digt aan een > dat men naauwehjk f  
zcer enge weegen, om uyt Frankrijk» 

I. Deel. B  2 ¿n
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in Spanjen te koomen, vind * ja zelf 
kan men deezen nog niet j dan te voet 
bereyzen, o f welmet muyl-czels, ge- 
woon deeze hoogtens en fpitzen waar 
op en van een onbedreeve ruyter , 
duyzend-maal in gevaar zou zijn,van 
met zijn paard den hals te breeken , 
te beklauwteren : in , op en tuflen al 
ditgebergte, vind men zeer veeldaa- 
len en een meenigte pijnboom-bof- 
fen : een oud Schryver zegt> dat de 
zelve, naar de zijde van Spanjen , al- 
om met boomen begroeyd zijnen naar 
die van Vrankcijk geene gezien wer
den > maar tegenwoordig bevind men 
her tegendeel j * - ■ ■
1 De Sierra d’Occa, eertijds Idubeda ge- 

noemd, is een andere berg van Spanjen; 
die van de Pyreneefe, koomende , zig 
tot aan de Mtddelandfe Z ee, digt by 
Tortofa , ten Weiten van den Ebro, 
uytftrekc en deeze zelve berg maakt, 
daar hy begint, een tak , die van het 
( )often , tot het W eiten, door geheel 
Spanjen , gelijk een ribbe , naar de 
Kaap de Finißerre, waar op zy ftuyt 
en als ten eynde loopt, tot den Atlantik 
fen Oceaan toe , geftrookt legt j door- 
znijdende Bifeaayen, een gedeelte van 
'Otid-Caßilien en de 2 Land-ftreeken 
van Leon en Galicien.
: Deeze voorgenoemde borg fchiet 

nog een andere tak , die de naam van 
de berg Orofpeda voerd , in het Zuyden 
van Spanjen > beneden Moncayo (de 
berg Camus van ouds genoemd} uyt; 
zig allengskens yerhoogende, neemt 
hy de naam van Molina aan *, waarom- 
trent de fprong-ader van den Taag ge- 
vonden werd: wijderszig Zuyd-waarts 
uytftrekkende , erlangd hy den naam 
van Sierra d’Alearaz 5 al waar de Gua
dalquivir-ft. room te voorfchijn komt; 
daar naa zig Zuyd-weftelijken wen
dende, doorloopt hy het Koningrijk 
Granaaden en daar u y t , in de engte 
va^Gibraltar en alhieris die zoo zeer 
befaamde berg Calpe y tegenover den 
berg î Abila , geleegen in %yifriea ;  
men noemd hen 00k de Pylaaren van 
Hercules. 1k zal nog byzonderlijk van 
¡die deeze bergen fpreeken, wanncer ik 
het verhaal en vertoog der Landfchap- 
pen , Waar in de zelveleggen, zal doen.

B e s c h k y v in g  der  drie  D e e l e n  
. VAN O ud-SpANJEN . MlTSGAA- • . 

deks der  V o l k e r e n  , die  '
DE ZELVE BEWOONEN. , >

X T  A  dat de Romynen Spanjen on- 
der hun geweld hadden gebragt, 

verdeelden zy het zelve in drie groo- 
te Landfehappen , het Terragoneefe, 
Batife en Lnßtaanfe.

Het Batife gedeelte, welks naam, 
van den Stroom Batis , heeden ten da- 
ge de Guadalquivir genoemd , afge- 
leyd fchijnt te weezen , ftrekte z ig , 
van het in Zee uytfteekende Land, 
Charidema , het welk men , als nu, 
de Kaap van Gates, noemd in het 
Koningrijk Granaaden, tot den mond 
van de Guadiana , uyt en beftond al- 
dus in Gran ;aden, Andaloußen en een 
groot gedeelte van Nieuw-Caßilien. '

De Lußtaanfe Landen ftrekten van 
den mond des Guadiaans tot aan de 
Doueracn onder de naam van het Ter- . 
ragoneefe geweft, begreep men al wat 
verder Spanjen genoemd w ierd, znlks 
dit eene gedeelte, zoo groot, als de 
twee andere te zaamen , was : dee
ze drie Oorden van Spanjen waaren 
in 14, Regt-banken onderdeeld ; van 
welke 5 onder Lußtanien, 4  onder B a
tten (Batis) en 7 onder Terroconien, 
behoorden. ” „

Batten wierd, ten Zuyden , door 
een V olk , dat men den naam vaa 
Baftulers gaf en Carthageren van a£- 
konift waaren, bewoond 5 bezlaande 
al de Zee-kuften van het Naauw des 
Straats a f , tot Carthagena toe , de 
lurdetaaners bezaaten het land , dat 
tu Hen de Guadalquivir- en Guadiana- 

ßroom leyd  ̂ wat hooger vond men de 
Gelten omtrent Emerita , heeden Men- 
da genoemd. De voornaamfte fteeden 
van Batien längs den Oever, waaren 
Ju lia , aan den Oofterlijken arm van 
de Guadiana; Tartejßa, tuflen de twee 
armen, die een Eyland van den Batis 
maakten; voorts Onoba, Nebrißfden A- 

ßa y waar van ik reeds gefprooken heb. 
Julia Tradnfta , Calpe aan den voet 
des bergs van den zelven naam, Suety 
Sexi , Munda ;  het welk de Hoofd- 
ftad w as, Malaca en Baria op de gren
zen van Terragona. ln het midden vah 
het Landen längs den Batis, zag men
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Caftnlon f  Clafion > lUirgis , Cordm, 
lhpa, Italien en Htfpaiis, regen woor- 
dig Sevilien genoemd en nog een groot 
getal andere zoo iteeden, als markt- 
houdende vlekken * zulks men 165 
Steeden telde, zonderdaar onder Bürgt 
ten, ot Dörpen, die een groote mee- 
nigte uytmaakten, teftellen.

Lnßtnnien wrerd , in hec Zuyden , 
door de Oßidanters en Cyneßers, ren 
woon-fteede genoomen ; in welker mid
den, tufien den Tang en den Guadia
na > flg de Ju r dull er s , Lußtnmers en 
Gelten , ncder-zloegcn. Hec overi- 
ge gedeelte, dar zig Noord-waards 
van den Jang a f ,  itrekt, trokken de 
Lußtamers zelf en die van Bitten 
in j men reckende , in deezen Land- 
ftreek, het getal der iteeden, te zijn 
45 i waar van de voornaamite waa- 
ren , längs de kulten ; Lacobtiga , 

* digt leigende , by zecker Lands-hoek, 
in Zee initeekende , het Heylige eer- 
tijdsi maar nu de Kaap van S. Vin
cent genoemd ; voorts Salacia, Oly- 
ßppo ( Lifj'ebon) Talabrica en Vacceia. 
in het midden van het Landfchap zag 
men Emerita, dat 00k de Hoofd-ft ad 
was , Fax Ju lia  , Libernlitas Ju lia , 
Arcobriga alle ten Zuyden van den 
7dag en ten Noorden van de zelve 
Scalabis , Concordia , o f Bocchoris en 
Tacttbis naar de kanc van den Doucra, 
boven deeecn was het voor-zeyde Land 
van veele Dörpen,Gehngren en Woon- 
plaatzen voorzien en mer inwoonders 
bezet. ; 'v

Het Terragoneefe gedeelte was van 
het Zuyden a f , door de Baßitaniers, 
Deitaniers, Seditamers, Eier earners aan 
geene zijde van den Ebro en aan dee
ze kant door de Jaccataniers, Cofeta
mers, Lnktaniers en veele andere Volke
ren , in bezitting gegeeven: längs de 
Pyreneefe bergen wierd het zelve be- 
woond, by de Endigeeten, Cerretamers, 
Sneßitaniers, Vaßconim, o f  Gafconiers 
cn de Varduliers: ten Noorden en längs 
de boorden van den Oceaan, erneer- 
den zig de Cant aber en , Aßttrters en 
Gelten, ten Weiten de Callaiciers > zijn- 
de decze Volkeren wijders nog , door 
verfcheydene naamen , onderdeeld ; in 
hrt midden van deeze Landen, längs 
de grenzen van Lnßtnnien bevonden 
z ig  de Vettonners, de Lanciers en Tu?'-

*3
dahers enbyMeezen de Orctanitrsca 
Laminitani&n , ter weder-zijde van de 
Guadiana-Itroom ; maar ter eener en an
dere zijde van den Taag, haddenzig 
de Carpetamérs en (.icadiers en zy  
dien men Pelendoniérs en Arevaquicrs 
noemd , omtrent den oorfprong van 
den Douera neder gezet ; bewoonende 
de Antrigom&s cn Surdaoniét s het Land 
längs den Ebro: de Celfweriers, ten 
Weiten , den Berg Idubeda j maar, 
om den Leezer, met veel en meerder 
naamen, deeze, onder hen zelve ver- 
deelde Volkeren, niec laftig te vallen, 
weete hy ; dat by naar yeder gezlacht, 
o f te za amen ge rotte hoop , zig een 
naam van onderfcheyd heeft gegee
ven. De voornaamfte iteeden van hec 
Land, onder Terragona begreepen, waa- 
ren,längs de Kuften van de Middelandje 
Z ee, Murgis, Cari hago N ova , Dia- 
mum> Saguntus, Dertoja, Terraco, Bar- 
chino, Aphrodifium ; längs het Pyreneefe 
gebergte, Jugum Cerretanorum, Julia  
Ltbyca , Orgella , P 0mpciopohs ;  längs 
den Oceaan , Menofca , Flaviobriga, 
Pelontium Luctis Afinrum en andere * 
ten Weiten , Juhobriga ; loopende 
längs de Donéra, OÜodurnm, Septiman- 
ca¡ Pintia> Uxama en Numancta, dat aan 
het begin van de gemelde Vloed lag * 
längs den Taag , vond men Norba 
Cß/drea , Ltbora, Toledo cn nog ande
re j längs de Guadiana, Salaria, Ore- 
tum, Caßao. Längs den Ebro, Cama- 
rica , Calaguris, Jhunafo, Saldaba en 
een weynig van daar, Bilbilis, de ge- 
boorte-ítad van den Digter Martiahs ;  
zulks men reekende,dat in deezen Oord 
294* bteeden waaren : Pompeas roem- 
de; dat hy zigalhier mecíter van 84,6 
zoo Steeden» Bürgten, als Dörpen had- 
de gemaakt en naar deeze reekening 
bevond men in Spanjen 5 14  groote 
iteeden: zeeker Land-befchrijver teld 
daar in omtrent de 1000. maar hy (teld 
by en onder de groote 00k de kleyne 
iteeden. Naa de dood van Augußus> 
is Spanjen, door andere Keyzers ver- 
fcheydelijken onderdeeld geworden; 
maar, ik agte het der moeyte niet waar- 
d ig , metditverhaalden Leezer, nog 
my zelve op te houden; meenende ge* 
noegtedoen, met te zeggen; dat de 
Romeynen\ hebbende dit Land eerft, 
door Onder-Burgemeeßeren en daar naa,

B 1  door
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door Schonten,ttn tijden der Burgemee- andea , maar beleeft jegen& vremde-
fterlijke Hecrfchappye»doen beftierenj 
maar toen men, onder den voor-ge mel
den Keyzer, dit Land, als een win-ge- 
weft handelde*, verdeelde men geheel 
Spanjen in 2 deelen en wierd het Batife 
aan het Rootnfe Volkgegeeven; behou- 
dende de Keyzer het Terragoneefe en 
Lufitaanfeoasi zig zel ve ;  zijndeby naar 
een verdeeling, als de Leemv (in de 
fabulen van e^Aifopus)  deed; maar 
wat konden de onvermoogende en 
overheerde doen? ■■

La ratfon du plus fort eß toujours la 
meilleure, ■ .

v dat is:
- Dereeden, welke eenßerker geeft, ; 
* Altijd den meefien ingang heeft;  • 
Laat ons egter de waarheyd zeggen : 
het Roomfe Volk was zoo qualijkniet 
bedeeld , als men zig miflchien in- 
beelden zoukunnen; hebbende het be- 
fte en de Keyzer het grootfte gedeel- 
te van Spanjen, bekoomen.

’ W y z e  v a n  L e e v e n  d e r  
O u D E  S PANJ  AAHDE Mi

DE  oude inwoonderen van Span
jen waaren lang * regt op gewaf- 
zen en olijf-verwig van coleur j groot 

van gemoed , ftandvaftig ; tog wat 
fterk opgeevende van hen zelve 3 van 
welk gebrek hen de tijd, totnu toe5 
nog niet verloit, of verbeeterd heeft * 
zijnde minne-yverig, ongeruft van 
geeft, onvergenoegd en altijd begeerig 
naar nieuwigheeden, de felve greetig 
op-en aan-neemende j wijl zy nu on
der het juk 3 met ongeduld, geboo- 
gen laagen, hadden de Romeynen Werks 
genoeg, om hen onder hun gevveld te 
houden > zy können vaardig loopen 
en hadden meerder kragten en leeven- 
agtigheyd , dan hunne meeiters > lij- 
dcnde gemakkelijk honger en dorft * 
arbeyd en andere ongemakken van het 
leeven; veragtende den dood 5 ja de 
zelve, als in den mond loopende, als 
de nood aan den man quam : wijl zy 
nu geen leedig leeven beminden, naa- 
men z y , zoo draa hen de ouderdom 
der wereld onnut maakte, voort toe- 
vlngr tot itaal en vergif, om het zel
ve a f te breeken: in het algemeen be
yond men hen wreed fegen hunne vy-

lingen de zelve met veel minnelijkhee* 
der* ontfangende j twiitende onder 
malkanderen 3 om hen 3die hunne lan
den bereyiden, te moogen onthaalen* 
maar hier omtrent zijn z y , zederddien 
tijd j byiter veranderd: zygaavenzig 
geheel enal, gelijk eertijdsde Soldaa- 
ten der GauUers 3 aan hunne Köningen 
ovcr ; zijnde hen ftandvaftiglijk en 
tot verwondering toe 5 getrouw j doo- 
dende zig veele» om dezelve niette 
overleeven: zy beminden den Oorlog 
meerder > da 11 ruft en V reede en wan- 
neer zy zelf geen vyanden te beveg- 
ten hadden, gingen zy die in vreemde 
Landen opzoeken. Z y  begonnen hun
ne ftrijden al zingende en als hun ruy- 
tery de overhand had, trad de zelve 
van de paarden,om het voet-volkte 
hulp te koomen.Hunne waapenen waa
ren 2 körte en ligte deegens, bequaam, 
om digt bv een te vegten* de Celtiberiers 
in tegen-deel, bedienden hen > met 2 
handen de zelve voerende, van groo- 
re en breede zlag-zwaarden: zy ftree- 
den 00k met een zoort van Landen, 
waar van zy het gebruyk de Romey- 
nen geleerd hebben ■, hebbende de Span- 
jaards dat van de Carthageren ont- 
leend; 00k vogten zy met pijlen en 
zlingers, hebbende een kleynehelmop 
het hoofd, laarzen, tog meeft maar 
ten halven beenen aan en keerden hun 
vyands zlag , met een kleyn kooper 
fchildcjc. Oie in den Oorlog quaa- 
men te zneuvclen» liefen z y , den Gie
ren en andere roof Vogefen (en die 
was eenbyzondere eer die men hen aan- 
deedj) ten buyte ;  maar wanneer ye- 
mana door ziekte, quam te fterven, 
verbrande men fijn lijk en indien at 
zulk een in den Oorlog een, o f  meer
der vyanden had gedood, zoo plaat- 
fle men om iijn graf zoo veel pylaa- 
ren , als hy mannen had verzlaagen: 
zy gingen nooyt ten Oorloge, zon- 
der opgeblaaze veilen , o f blaazen met 
zig te neemen, om des noodig, ftroo- 
men en waferen te kunnen over-zwem- 
men; wanneer dejonge manfehap voor 
de eerfte-maal optrok , fpraaken de 
moeders hen een hart in het lijfv ver
teilende wat braave daaden en heldert- 
ftukken , hunne vaders hadden ge- 
daan en uyrgevoerd.

Dit
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Dit Volk leefdeopeene zeerbyzon- j kortom al de Volkeren 3 die längs den

dere w jife; drinkende nooyt wijii; ja 
zelf geen wijngaarden plantende voor 
de Kcyzer Prohns hen den bouw daar 
van roeliet : dat aan den Oever van 
de Middelandfe Zee woonde en hier 
doorommegangen koopmanfehap meC 
vremde Volkeren had en zoo koffen zy 
zomtijds wel een weynig Wijn : de 
Lnßtamers alleen perften W ijn jn m r 
liefen de zelve in ku yp , nog kruyk 
verfchaalen ; drinkende z ig , met hun 
vrinden voort daar door dronken en 
hidden niet o p , voor de lefte binnen 
geflaagen was. De algemeenc drank 
deezer menfehen was een zoort van 
Bier , gemaakc van geweckt koorn, 
met een weynig honing doormengd 
en dit noemden zy Courmi -y kunnen- 
de deezen drank lang goed gehouden 
Werden: in het algemeen was her een 
zuynig votk, ze lf tot giertgheyd toe: 
zy  aten altijd alleen en hidden nooyt, 
ze lf op hunne feeften , geen maalrij- 
den , o f gafterycn; maar hadden groot 
vermaak in koftelijk gekleed te zijn j 
him Brood w as, een gebak vaneekel- 
meel en hun bed, het aardrijk* zijn- 
de in alles zeer zindelijk 5 maar de 
Cantabers en Celtiberiers t die niet veel 
onderfcheyd van zaaken maakten , 
ftelden hun meefte welluft, in zigdik- 
maals te wallen en de fanden met pis

Oceaan tot aan het Pyreneefe geberg- 
te toe, woonen, leeven op de zelve 
w ijie , als de Lnßtaniers; uytgezon- 
derd, datzy zig tot de jagt begeeven 
en hun leeven in bolTen en wouden 
verilijten; boven al/e andere nioeyen 
zig de Cdlaiciers nergens mede; dan 
met oorlogen en jagen ; doende hun 
vrouwen het geene verder teil leeven 
vereyftt werd ; bouwende het land j 
zaayende/ maayende en voorts de huys- 
houding VMarneemende. * Gy £mijn 
leczer) zult miiTchien zeggen ; dat 
men u een befchryving van de wilde 
JFefi-Indtamm, o f Americaanen doed: 
want de zelve doen heeden ten daage 
zoo en hebben miiTchien al voor veel 
eeuwen zoo geleeft , als men van de 
oude Callaiciers leeft. Deeze over- 
een-kooming van zeeden en gewoon- 
tens, onder de W ilden, is aanmerkens- 
waardig; naardien het niet tc geloo- 
ven is , dat de eene uyc de andere ge- 
iprooten zijn. iVlen doe hier by;dat 
de oude 'Callaiciers, gelijk zommige 
Wilden in America , zig pleegen tc 
bed te begeeven en van hen te doen 
dienen, wanneer hunne vrouwen ge- 
baard hadden;kan men grooterover- 
een-kooming van leevens-wijs vinden? 
om hunne vrouwen nu , tot den ar- 
beyd , aan te moedigen ftelden z y ,

te vrijven; zig inbeeidende dat duf- ' alle jaaren , een by-een-komft, aan, 
daanige baaden zeer gezond waaren; ! waar in zy  het w erk, dat zy gemaakt
vergaaderende en bewaarende de zel
ve ten deezen eynde in bakken, om 
daar altijd voorraad van te hebben> 
tog de Romeynen leerden hen naamaals 
z ig  in warm water baaden.

in  den beginne hadden de Lußta- 
niers booten en fcheepen van leeder , 
maar de vreemdelingen weezen hen de 
wijze van de zelve uyt hout te maa- 
ken. : Het was een ftrijdbaar volk i 
maar zeer gehaat , om fijn meenig- 
vuldige rooveryen 5 pleegende de zel-

hadden , hunne mannen aanbooden? 
doende men groote eere aan haar, 
welke , volgens het oordeel van de 
vergaadering , het meefte had gear- 
beyd. Hunne huyzen waaren van ftroo, 
riet en ftoppelen, o f  dubbelde plan- 
ken, van binnen met aarde gevuld, 
gemaakt.

De Turdetankrs , die in het Z uy- 
den woonden , waaren war bedreeve- 
ner en zeede-kundiger; dan de andere 
menfehen van hun zoort * ter oorzaa-

v e , als hun ambagt, te luy zijnde, , ke van hunnen ommegang, dien zy 
om land te bouwen , o f  diergelijken j met vreemdelingen en wel inzonder- 
arbeyd te doen : ondertuflen "waaren j heyd met de Pheniciers hadden : zy 
zy groote liefhebbers van de zang-en j waaren meerder verligt ; dan dê  an- 
fpeebkunft; ja men zegt,dat zy den dere * begeevende zig tot hetoeftenen
Viool hebben uytgevonden en hunne 
nakoomelingen zijn nog op dat ver
maak gezet. : '

De Callaiciers, Aßtiriei's cnCantaberSy

van een goede taa l; hebbende 00k 
oude gefchiedenis-boeken en wetten, 
in verzen gefchreeven. De Callaiciers 
konden niet fehrijven > maar hadden

zee-
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zeekere oude gezangen, welke zy van 
kinds-been aan van buyten leerden > 
beheizende de heerelijke daaden van 
hunne voor-ouderen , o f den lo f van 
hunne Goden.

Men verhaald van de Vettern o f Vet- 
tmiers , Fetonen , Vefronen ;  (hoe- 
wei zy hec kruyd Beteunie gevonden 
hebben) dat zy zoo onnoozel waaren, 
datzy> ziende eenige Romeynfe Over
mens heen en weder wandelen, meen- 
den,dat liechen in hec hoofd fcheel- 
de; kunnende zig niet inbeeiden , dac 
in deeze oeiFening eenige verpoozing 
van geeft , o f lichaam ftak en derhal- 
ven zeer beleefdelijk henonder dear- 
men vatceden , om hen wederom naar 
hunne cencen te geleyen; men zegej 
dat de inwoonderen van Madagafcar; 
ziende de Franjfen ook dus heen en 
weder gaan, het zelfde geloofden: maar 
om de laatfte hand aan die gedeelte 
mijnes werks te leggen; is noodig te 
doen weeten; dat de oude Spanjaar- 
den de deugd van getrouwheyd in 
hooge waarde hieldenj verfoeyende 
alle bedrogen ontrouw ; blijvendeon- 
affcheydelijk hen aanhangen, dien fy 
eenmaal him woord hadden gegeeven ;  
ze lf al was het met gevaar van him 
leeven. Men heeft gezien * dat zom- 
mige van hen ter pijn-bank , gebragt, 
liever wilden fterven ;  dan het geheym, 
henbecrouwd, uyebrengen, ofverraa- 
den, die hen als meelter van hun zaa- 
ken hadden gemaakc veragtende hun 
leeven, wanneer zy het niet; dan door 
een laffe daad , konden bewaaren ; 
zijnde het zelvehen minder waardig; 
dan de vrijheyd en men heeft in den 
Oorlog , die men met de Cantabers 
had, gezienj dat de moeders geen 
zwaarigheyd maakten, om haare kin- 
deren te dooden, ten eynde de zelve 
niet in handen van hunne vyanden 
mogten vallen.

R ykdommen  en V r u g t b a a r - 
h ey d  van O ud-Sp a n j e n . :

M En kan niet fchoonders ,  niecs 
behaagelijkers leezen 5 dan de 

befchrijving, welke ons de oude van 
Spanjen hebben naagelaaren: alle ge- 
tuygen en fpreeken zy , als uyt een 
niond, dal die Land alle welluil en vol-

maaktheyd bezit,die men door degant- 
fe wereld, zoti wenfehen te vinden, o f 
moogen zoeken j ja  al waaren zy ge- 
ko ft, o f  gehuurd geweeit , om den 
lo f van dir geweft op te ftellen, zy 
hadden het zelve niet meerder kunnen 
verheerlijken : om alles te zeggenj 
zy hebben ’er een Paradijs en de Ely» 
zeefe (gezaaligde)  Velden der ouden 
van gemaakt. Spanjen (zegt een van 
hen) is gekegen, taffen Africa en Gäu
len ;  zijnde veel Üeynder, dan deeze 
twee geweßen; maar veel vrugtbaar- 
der , dan een van hen beyde;  het werd, 
door de overmaatige bitte van de Zon , 
niet geroofterd en gehr and , gelijk Afri
c a ; noggeplaagd , door fiorm-winden, 
als Gäulen .* maar werdende door eene 
bequaame wärmte en zagten reegen 
vrugtbaar gem aakt, brengt het alles 
voort , dat men ten weliufte, lekkerny 
en noodzakelijkheyd kan wenfehen 5 
zulks het zelve met het befte ge
deelte des werelds kan gelijk itaan* 
het zy men op den overvloed van 
K oorn, W ijn-druyf ,o f  andere vrug- 
ten z ie : de Olijf-boomen verdienen, 
onder en boven anderen, eerft genoemd 
te werden en hunne Wijngaarden, wij- 
ken voor geene van wat Landfchap zy  
ook moogen voortgebragt weezen j hec 
aard-rijk, dat hier , o f daar niet be- 
quaam is , om koorn op te teelen, is 
goed , tot wcy-land en het geen de 
menfehen immers zoo hoog agten, 
het Metaal en alle berg-ftofrenzijn*er 
in over-maat j in veele der bergen vind 
men Gouden Zilver cn het eerfteook 
in het zand, daar hun ftroomen over- 
vloeyen. H et was eertijds zoo vrugt
baar j dat de inwoonderen niet alleen 
genoeg hadden aan het geene zy ver- 
zaamelden maar nog over, om Ro- 
men  ̂ ja  gants Italien, waar van het, 
als de koorn-fchuur, was, onderhoud 
te befchikken; maar, om eenvoudig- 
lijk en zonder lof-tuytery , met on- 
derfcheyd en naar waarheyd, van al 
deeze dingen te fpreeken , ftaat te 
weeten 3 dat Spanjen over-al nieteven- 
veel gaf en voortbragt j zijnde nog- 
tans in het algemeen genoomen, zeer 
vrugtbaar , gelijk ik reeds verhaald 
heb 5 maar zommige plaatzen waaren, 
daar in , die geen vrugten voortbrag- 
ten en byzondere eygenfehappen had-
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den> als van fteen, o f moeraLagrig en zigte ; als hebbende men zomtijds, in
zoo voorts, te z ijn : ook was het o- 
.ver-al niet even gemakkelijk te be- 
woonen, ter oorzaake van de bergen 
en boflen, die in het zelve gevonden 
wierden j aan zommige land-ilreeken 
ontbrak water; gelijk Carpetamen, het 
Landfchap omtrent Madrit;  Celtibe- 
rien ,

die land-ilreeken , llukken Gouds van 
een half pond, opgedolven : om eyn- 
delijk alles met een woord te zeg- 
gen j Spanjen was certijds het Peru van 
de oude wereld j derwaards zonden 
de oude vlooten , om dac koftelijkc 
Meraal op te zoeken j eeven als de

dat een gedeelte van Arrägon | Europeers en wel voornaamentlijk de 
wasen voorts eenige NoorderUjkeoor- Spanjaards eerft en nog, naar de In* 
den: deeze laatfte waaren byzonder- dies, om dir voordeel, vaaren. De 
lijk en het alder-onbequaa mite tot in- j eerfte Phemciers , die hier quaamen > 
wooning ,om hun ruuwheyd, koude, vonden het Z ilver zoo gemeen, on* 
lugt en onvrugtbaarheyd ; zelf ook der de Turdetoniers; dat ook hunne ab
geen Koorn voortbrengende; maardit 
geweft was ook van weynig aangele- 
genheyd, in vergelijking' van het ver- 
dere gedeelte van Spanien;  de Lan
den, welke in des zelfs midden en längs 
de Middelandfe Zeeleggen, zijnover- 
vloedig vanV ijge- Olijve- en alle ande
re zoorten van V rugt-boomen , voorts 
van Koorn, W ijnen Honing, voorzien: 
tog B/eticn was egter het beite en vrugt- 
baarfte van allen; zijnde de weyen daar 
zoo v e t; dac men zorg moeil draa- 
gen ; dat de beeilen niet at te veel 
graafden: want zonder d ie , aten zy zig 
te berilen ; de Z e e , vloeden en wate- 
ren waaren vol goede vis en by- 
zonderlijk Thonijnen , mec welke te 
vangen, de ingezeetene groore win- 
ilen deeden *, zoutende en alom de zel
ve verzendende; maar, ditalles,w as 
van geener waarde, te reekenen, by 
denfehat, dien hetaardrijk in Hg ver
borgen had s zijnde vol Goud- Zilver- 
Y fer-, Tin- en Lood-mijnen; alleen 
in Cantabrien vond men eenberg ,d ie 
by-naar geheel en al van Yzer was* 
de Goud-groeven waaren voornaa- 
mentlijk in het hert van het Land, bin
nen Baßetanien en Oretanien tufTen de 
llroomen Haitis en Anas : de berg, 
waar uyt de ecrile fijn oorfprong 
neemd, wierd Orofpeda j beteekenende 
Ftdda, in .de Arabife taal, Zilver, ge- 
noemd; als zeyde men Berg van ZiL  
Ver, om dat 'er zoo veel van dit Me- 
taal in den zelven gevonden wierd. 
Galicien was zoo vol G ou d , als me- 
de Kooper en Lood ; dat de akker- 
lieden zomtijds kluyten van Goud met 
hunne ploegen opwierpenenbruaken; 
zijnde Lu fit  amen en Aßurien van ge- 
lijke vrugtbaarheyd , ten deezen op-

der-geringlle huys-gereedfchappen ; jaa 
krebben en tonnen van die ftoiFc ge
rn aakt waaren. Z y  gaaven hen din
gen van yzer> ileen en andere Hegte 
waarde * welke deeze woeile nien- 
fchen meerder agten > dan hun ko ile- 
lijk Metaal j zy kreegen in ruyling, 
zoo veel Zilver ; dat hunne fcheepen 
niet groot genoeg waaren om den lall 
daar van over- en te rüg te voeren* 
zulk zy 'er om het ovcrfchot niet te 
verliezen , ankers möeilen van fmee- 
den : men verhaald j dac deeze ver- 
wondcrens-Waardigemagt van Zilver, 
door een brand der Pyrenteje bergen* 
een weynig tijds voor de komile der 
Pbenicièrs in Spanjen derwaards ge- 
vloeyd was en dat ; hebbende eenige 
Herders den b ran i, in eenbofehdee- 
zer bergen, geflooken; de zelve met 
zoodanig een geweld alomme voort- 
zloeg ; dat ook de wortelen der boo
men wierden verbrand ; waar op dan 
deGoud- en Zilver-aderen > in hetaard
rijk verborgen , zoo rijkelijk hunne 
fchatten op-en uyt-wierpen, dat men, 
längs de velden, beeken van dien kolle- 
lijken Hof zag vloeyen. De Phenu 
der Sy vrindfehap, met de Hebreers, 
ten, tijde van Htram, Koning van Ty- 
rus , vrind van David en Salomon, 
gemaakt hebbende, ontdekten hen de 
fchatten van Spanjen, werwaards de 
Köningen van Ifirael en Juda  zints, 
van tijd tot tijd, vlooten zonden : Want 
(dit zy in het voor-by gaan gezegt) 
Spanjen is dat Tarßs, waar van in de 
H ; Schriften* als van een plaats van 
overvloedige rijkdom , in Metaalen en 
alwaar de Hebreèrs en Pheniciers, als 
in eene M aatfchappy, arbeyden, ge- 
fprooken werd. De H : Schrift noemd

I. Deel ' C  die
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dit Geweft Parfis y naar den naam van 
cen groote Stad , in dit Landfchap 
geleegenj te weeten Parfis , o f Par* 
te (fa, dat digt aan Zee lag (gelijkik 
hier vooren verhaald hefr) en tuflen 
de twee armen van den Stroom Ba* 
tis : hier qnam , van al de werelds 
oorden, de vreemdeüng aan en by ge- 
volge was hier groote' handeling. De 
rijkïte Zilver-mijn was een uurtjevan 
C art ht gêna, alwaar door veert ig duy- 
zend berg-werkers , die men daar deed 
arbeyden, dag voor dag aan de Rô- 
meynen v ijf en twintigduyiend drag- 
maas, wierd opgebragt ; leverende hen 
Afturiën , GalUcien en Lufitaniên aile 
jaaren rwinrig duyzend ponden Z il- 
ver. Digt aan de Pyreneefe bergen, 
was een Mijn , die aan Hanrnbalyedct 
dag , drie honderd pond befchikta. 
Ten tijde als Scipio> de Africaner ge- 
noerad, Carthagena in nani j her welk 
in den nveeden en reeds gcmelden 
Oorlog der Romeynen met de Cartha* 
geren , voor viel , vond men aldaar 
twee honderd fes en zevenrig goude 
Drink-vaaten , alle van omtrent een 
ponds zwaarte* agtien duyzend drie 
honderd ponden gemimt Zilver * een 
ontelbaare meenigte van zilvere Por
ten en ander huys-raad en tien duyzend 
mudden gerft » voorts bequam men, 
in de haaven , honderd en dertien laft- 
draagende fcheepen : hier uyt mag men 
van de rijkdom , deezes Stads en die 
van geheel Spanjen oordeelen. ik z a !, 
als tot een laatfte bewijs vandenrijk- 
dom en overvloeddeezes Lands,hier 
by-doen, war fchatten van hier, naar 
Romen y in drie maalen , dat de Ro- 
meynettj o verdit vo lk , hebben geze- 
ge-praald, zij n gevoerd geworden. Hel* 
vins, die hen het eerft overwon, bragt, 
in ftjn fchat-kift, veertien duyzend, 
zeven honderd, twee en dartig, in baa- 
ren en in munte, zeventien duyzend, 
drie en twintig pond, Zilver. Offen* 
fns, trok uyt dit geweft feftig duy
zend , vier honderd , agt en dertig 
pond Z ilver} Cornelias Lentulus, die 
*er daar naa quam , zleepte vijftien 
honderd en vijftien ponden Gouds > 
rwintig duyzend , in haaren Zilver 
en vier en dertig duyzend, v ijf hon
derd en vijftig ponden , in munte, 
met zig weg* maar dé zaaken ziju,

zederd dien tijd ,zeer veranderd; tog 
de Spanjaards hebben , indeeze laatfte 
eeuwen elders hunne geleedene fchaa- 
de wel weeten teboetenen te vergoe- 
den 5 handelende die van America, ge- 
lijk men hen, voor deezen, gehandeld 
heeft 5 beroovende die onervaarene 
menfehen van hun Goud en Z ilv e r , 
door hen wat prulleryen, daar vo or, 
in de hand te ftceken * o f in de Mij- 
nen tedoen werken , gelijk men hunne 
voor-Ouders gedwongen heeft tedoen* 
maar zoo gaat het in de Wereld>*elk 
heeft’er fijn beurt:togkrijgen de Indi* 
aanen eens de hunne, op de Spanjaards, 
zoo zal de kans keeren en zy het byfter 
quaad hebben * dan men verzweere beft 
niets, volgens het Latijnfe versje. ^

, Onima jam fiunt, fieri qua pojfe ne*
■ gabam, '• 1

- E t nihil efl de qm non fit  haben- 
da fides;  •• '•

" < m •' ' dat is : v  ;!V' ;
; Men twijfiele aan*t gebeurlijk niet;

Wijl 't geen onmoogltyk ficheen , ge* 
' ' fichied* ; • ! - * ' : •' • v  -

Maar om wederom tot Spanjen te kee- 
ren; naa dan deeze overgroote vrugt- 
baarheyd eu rijkdom van berg-ftof be- 
fchouwdte hebben * moetmen en met 
reeden vraagen * waar heeden al die 
zegen te vinden is ? wat tog alle deeze 
Mijnen overgekoomen is ? o f de zel- 
ve uytgeput zijn ? naardien men , 
zints meerder 5 dan twee eeuwen, daar 
niets uytgehaald heeft: op het laatfte 
antwoorde ik , neen * maar * dat de 
voorzigeigheyd van de Spanjaards , 
zoo groot i s ; dat z y , op het tegen- 
woordige, minder * dan het toekoo- 
mende , agt zlaan en deeze hen niet 
toelaat, de handen aan hun eygen te 
werk leggen, zo lang de Indien yets 
kunnen op- en toe-voeren : zy Da
ten hun Goud en Zilver geruftelijk 
rijp worden, om’er z ig , in tijd van 
nood, van te bedienen, o f Peru ten 
eenigen daagemogt uytgeput werden: 
wat dunkt u (  Leezer) houd deeze 
Spaanfie wijsheyd geen proef ? en be- 
gind het niet al tijd te werden * dat zy  
den houweel, in hunner eygener lan
den Mijnen zlaan ? maar het metaal 
maakt, al den rijkdom van Spanjen, 
niet * hebbende nog andere berg-ftof. 
fen : Want, voor eerft, is’er geenland,

daar
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daar zoo veel Vernuiioen vak en digc 
by den Ebro, was eertijds een berg van 
zuyver Z o u t, waar aan t’ elkens zig 
zoo veel wederom zette , als men daar 
a f nam. ln Lufitanien vond men een 
heuvel van Purpur-verf en doorgaans 
Aluyn , Couchenilje, Ertz > Calamin- 
aarde o f keen genoemd, Goud-gelit, 
Glaz» Azuur-lieen , t^ker en andere 
Verf-iloffen; K rifta l, Zeylfleen, A- 
methyilen en andere zoorten van ko- 
flelijke gefleenten; zijnde P ik, Was 
en Honing by naarover al te vinden 
en nergens gebrek aan Vlas en Spar- 
fum-kruyd j werdende het laatfte by- 
zonderlijk veel , omtrent Carthage- 
na , gevonden in een Land-ilreek, die 
eertijds Campus Spartarius , genoemd 
was j het was een zoort van wie , 
droog liez > waflende zonder water en 
by naar over-al goedtoe » het liet zig 
fpinnen en men maakte daarkoorden 
voor waagens , touwen voor ankers 
en fcheepen, bulfters, netten, fchoe- 
nen en kleederen , voor arme men- 
fchen , van en eyndelijk verilrekte 
het voor brand-hout. De ( >lij ven waa- 
ren alhieruytmuntende goed>als ook 
de Vijgen ; tog boven alle andere , 
waaren, die van het Eyland Tvica, 
o f Ibijjd (Ebujus) te Romen too  veel 
en beeter als die van Africa en Aßen, 
geagt. AVat de Pyreneefe bergen be- 
langd ,  de zelve waaren met eyke- 
pijn- en kurk-boomen bedekr.

Niet minder was dit Land vaneet- 
baare beeilen voorzien * hebbende ik 
voor a f al gezegt; dat men geen fchaa- 
delijk beeil; dan het Konijn , in Span- 
jen vind. Men verteld wonderen van 
het vet en reuzel der Verkens , die 
men aldaar mefte; werdende, onder 
de zelve, zommige gevonden, d ie, 
tuffen het zwoord en gebeente, daar 
van eendikte van vijftienduym breed 
hadden : de hammen der Cantabers en 
Cerretaniers waaren toen , gelijk n a , 
de IVfifaalße by ons en die van Mtntss 
by de Fr außen , geagt > maar yets, 
daar Span jen mögt en mag op roe- 
m en, is de deugd en fchoonheyd van 
fijne Paarden; wier znelheyd zoo groot 
was; dat het, als een fpreek-woord, 
geworden was * een Spaanfe Merry 
word , door de wind , gedekt en met 
veulen: jaa , daar z ijn , onder de ou-
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d e, veele deftigeSchrijvers, die dir, 
in aller e rn il, hebben beveftigd : 
men vond daar ook kleyne Paar- 
dekens, wel niet ten Oorloge $ maar 
zeer bequaam, om waagens en koet- 
zen te trekken > gaande een zagten tcl 
en gezaadeld zijnde, zeer znel loopen
de, deeze oeffendemen in Ry-fchoo- 
len j jaa leerde hen op de klank van 
fpeel-ruygen hippelen , trippelen en 
maat houdenj gelijk de Romeynen die 
der Sybariten , dat welluftige v o lk , 
in Italien deeden men noemde de 
zelve ^Aßnriers, om dat zy byzon- 
derlijk veel en goed in Afiurien ge- 
wurpen wierden. De Schaape-wol 
bragt hen ook geen kleyne voordee- 
Ientoe; zijnde veel waardig, om iijn 
fijnheyd en coleur * de eene was fchoon 
zwart en de andere hoog rood; ja het 
Tyrife Purper, in gloed cn glans ge
lijk : nogtans was die rood natuurlijk 
en geloofde men * dat dit ten deele 
door het gras, dat deeze beeilen aa- 
ten en ten deele door het Waffen van 
de zelve in den iW/>-ilroom , waar 
van hier vooren gehandeld is , ge- 
fchiede; deeze roode Schaapen wier
den nergens; dan in Bitten, gevon
den j maar de zwarte zag men o vet 
a l , door geheel Spanjen ;  tog meeil in 
de landen, omtrent de Ebro, geke
gen. *

Gelijk de aarde zoo bragt ook het 
water fijne Cchatcen en yoordeelen ops 
hebbende bereyds van de vis-rijkheyd 
der Stroomen en Zeen gefprooken, 
zal ik van de zelve alleenelijk nog 
zeggen *, dat men omtrent Tartejfa, 
onder andere viffen, ook Prikken en 
Zee-aalen , van tagc/g pond, vong * 
zijnde nograns meerder, om hun lek- 
kere zmaak* dan groote, den Romey
nen aangenaam i jaa de eer en eerfte 
fchootel van hun tafel; hier van komt 
waarfchijnelijk ons Hollands zeggen, 
wanneer men een lekker-bek wil af- 
fchildereni hy en laß niet, als gebraa- 
de Prikken : dat deeze viffen die in 
Zeen en flroomeu leeven, geen man
ne-kunne, onder hen, hebben, isvals* 
maar dat zy by ons nooyc van zulle 
een gewigt gevonden werden, waar.

Laat ons nog eenige verwonde- 
rens-waardige dingen , van Oud-Span- 
jen , ophaalen: in de Land-ftreek Ca- 

I. Deel C  2 rin*
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rima y nu Cnrdma genocmd > xag men 
twee bronnen, waar van de eene al
les inzwolg , dat men daar in wurp 
en den andere alles uytdreef : in het 
7x 1 ve Land was een andere, daar in 
merial de viflen goud-verwig en buy- 
ten het water , van coleur gelijk die 
van him gezlagt,over-al,bevond. ln 
het geweft van de Cant aber s waaren 
drie Fonteynen , die twaalf- jaa zom 
tijds, twingtig-maal daags, drooglie- 
pen en dit nog meerder verwonde- 
rens-waardig isj was; dat men digt 
by de zelvc eene vierde zag , die nooyt 
nytdroogde : in het zelve oord was 
een Meyr , waar in de Blixem eens 
gevallen zijnde, men naamaals twaalf 
tu] len vond; in de bergen van Gali
cien ontfprong ’er een , die geheyligd 
w as, zulks het niet geoorloft was , de 
zelvc met yzer aan te ranken; maar 
wanncer de Blixem het Aard-rijk daar 
omtrent open de; dat al dikmnal gc- 
bcurde, bmgt zyGoud te voorfchijn, 
her welk de inwoonderen des Lands 
als een gifte van de Goden, inzaamel- 
dcn. Men fpreekt van een andere 
ftroom, wiens water een zoer-luydend 
geruys maakte en als de znaaren van 
een V iool, klonk, wanneerde Weile of 
een andere zagte w ind, hcc zelve be- 
woog ; maar al wonderen genoeg! laat 
ons, dir Hoofd-iluk , met yets dat 
grond 1 van volkoomene waarhevd 
heeft befluyten.
' De lugt was in Spanjen zeer zuy- 
ver en goed , als zijnde aldaar geen 
Hinkende dampen , opgeevende moe- 
raflen , o f poelen , nog ongezonde 
mifben en nevelen; maar in tegendeel, 
door zagte Zee-winden doorhelderd 
engeznyverd, zeer voordeelig aan de 
gezondheyd $ hier door Teetden de 
menfehen lang, ten tninften z y , die 
van zig verkrijgen konden, te willen 
oud werden; zulks Spanjen der maa- 
ten van alle wenfcbeiijke gaaven des 
narunrs , voorzien Was ; dat zeeker 
oud Römern geloofde des zelfs Lof niet 
beeter tekunnen melden; dan m ette 
zeggen : dat dit Land ‘het naafie van 
alle landenin  fchoonkeyd , mar I ta
lien geleek. Ai hier zou het wel de 
plaatze zijn, om van de Baleartfe Hy- 
landcn en dat van Cadix , te fpree- 
ken> maar, om dat men in de zelve

weynig zaaken vind > welke hen vaii 
het Spaanfe vaile Land merkelijkdoeit 
verfchiüen> zal ik dit verhaal nu uyt- 
ftellen en de zelve befchr/jiven, wan- 
neer my in gevolge van dit werk om 
ook van andere Lylanden te handelen, 
gelegenheyd zal voorkoomen. 1 ,

V an de  örtf. g r o o t e  v e r a n d e - 
' r i n g e n , die  S p a n j e n , t e n '.,

O P S I G T E  VAN DES Z F  LES  
S t  A \ T S - B E S T I  F R. , Z Y N 

■'  ‘ OVE R G E K O O M E N .  r ...

Z Ynde Spanjen een zoo gezeegend 
Land , als ik het nu befchree- 

ven heb , moet men zig niet verwon- 
deren , dat het , gelijk een fchoone 
Vrouw veele vryers gehad heeft r 
want zy kon niet gezien , niet gekend 
werden , zonder haar voort te doen 
beminnen. De Carthageren veiligden 
zig in dit R i jk , op de puyn-hoopen 
en overbl jfzelen , welke de Pheniciers, 
daar in gemaakt en gelaaten badden, 
de Rotneynen ontweldigden het zel
ve den Carthageren : maar het wierd 
hen wederom ontzet , na dat zy het 
omtrent fes honderd jaarcn bezeeten 
hadden.

l  en tijde dat de zwakke Honorius 
het gebied in het Weilen bezat,viel, 
omtrent het begin van de vijfdeeeuw, 
een zwerm van woefte en zede-looze 
menfehen; vindende zig miffchiente 
veei by een en arm ; verdatende hua 
elendig koud Vaderland ,dat het diep- 
ile Noorder-gedeelte des Werelds was, 
in het befte Land , dat onder het 
Romeynfe juk la g : onder andere quaa- 
men de Wmdaakn, Steven , Silingiefs 
en ^Alaanen; trekkende door Gatt len in 
het jaul* vier honderd en tien in Spanjen 
en wierden van een gedeelte des zelfs, 
naa verfcheyde Velä-zlaagen enStrij- 
den, meefter; Verdeelende het zelve 
onder malkander. De Wandaden viel 
Batten ten deel ; het welk zy  den 
naam, van fVtndalitien , gaaven, waar 
uyt men naamaals Anddmßen heeft 
gemaakt. De Alaantn beqnaamen Ln- 
ßtamen en de Samen, Galicien ;  maar 
als naamaals deeze woeile Volkeren on
der hen zelven begonden te oorloo- 
gen , Fragten de Stteven de Ahmten 
en Sdingten, onder hun gew eld; reg-

ten- .
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tende een Koningrijk o p , dar hondcrd 
Vier en feitig jaaren, onder tien K cn 
ningen; waar van Bermannk de eer- 
île  was, in flaat bieefj te weeren van 
het jaar veertien honderd en tien tot 
het jaar v ijf  honderd vier en fevenrig 
jaa zy zou den gants Spanjen bemagtigd 
hebben ; zijnde alleen het woellc ge

het geene omtrent het Naauw van de 
Stt aat legt en aan de Gotthen behoor* 
de beeftelijk verkragt : de vader , 
yertoornd zijnde, zogt z ig , op de zdU 
ve wijfe, waar op men iijn huys ge* 
fchonden had, fe wreeken en met nie
mand } dan üjn woede te raade gaan- 
d e , riep de Sarazenen ten hulpe hen

deelte, het welk de Cantabers bewoon- [ aanmoedigende, om in Spanjen te val- 
den , nog onder de Rormynen ; ten zy 
de IVi- o f gatten hen gefluyr cn 
in het hert van htin Koningrijk Ga- 
licien hadden koomen be-oor losen. De 
Keyzer Honorius , die niet beeter doen 
kon ; dan overgeeven her geene hy 
niet behouden kon , Îlond dus geperlt

len i beloovende, hen, met allemagt, 
hy te zullen fpringen ; zy  trokken 
derwaarts op cn verzloegen in ver* 
fcheyde gevegten , de légers , die 
Rodçrtk tegen hen fe velde bragt, in 
het jaar ieven honderd en dertien 
kort hier naa, verzaamelde deefe on*

Spanjen enGaulen aan de Vißgoiten a f gelukkige Koning in aller haaft , 
en quaamen deeze zig in her Zuyden j zoo veel manfehap, als hy will by
van Gäulen ncderzlaan ; regrende, den 
Zetel hunnes Koningrijks, xcNarbon- 
na , op ; van waar zy naamaals den 
ze-lven, tot Toulonfe, overbragten: van 
Gäulen trokken zy Spanjen al verder 
sin j ftrijdcnde regem de Svevenen 1¥an- 
4aalen en hebbende deeze o ver Won
nen en ten lande uytgedreeven, ver- 
grooten zy hier door hun geb-ed ln

een te raapen > maakende een leger 
van omtrent honderd duyzend man 
uytj  hier mede leverde hy den Sara
zenen zlag j maar verloor de ze lve ; 
laarende daar in zelf fijn leeven > door 
deezen ruwen floot, wierd het Ko* 
ningnjkdcr Gotthen ten eenenml ver* 
deigd pn uytgeroeyd •, vollends Spanjen 
in de handen van deeze ongeloovige,

het jaar v ijf  honderd tweeen feventig ■! die hun overwinning welgebruyktenj 
joegen deeze Gotthen de Romeynen uyt beloovende den Chrtßenen, hen tezuU 
geheel Spanjen ; uyrgenoomen ,dat zy , j len , volgens hunbegrip en geweeten, 
in een,by-naar met noemens-waardi- : îaatenleeven , vergenoegdzijnde, met
gen hoek, tot het jaar fes honderd fes 
on twintig nog wat neltelden$ maar 
*1 s nu ook , in het jaar v ijf honderd 
drie en tagtig het Koningrijk van de 
Sueven , door de Gotthen, was ten 
onder gebragt , bleeven zy volkoo
men medler van dat geheele fchoon? 
Land ; bezittendc bet zelve honderd 
<en dertig jaaren i na dat zy ; van te 
vooren, daar van by-naar de helft, 
honderd en fevenrig jaaren, hadden be- 
magtigd en in bezit genoomen j zulks 
hun 'Koningrijk, al den tijd by een 
gereekend zijnde, vier honderd j.ia- 
ren , onder drie en dertig Köningen, 
waar van Sigerik de eerfte en Rüder ik 
de laatfle w as, geftaan heeft. !

"Deeze laatfte verloor iijn kroonen 
leeven 5 zleepende zelf o o k , hier me
d e , den ondergnng van iijn voTk -en 
K ijk , door fijn fchandelijk welluftig 
leeven, naa zig cn ten v a l: hy had 
een jong-vrouw van fijn •Hof genanmd 
Cava dogter van Jtdtaan G raa f, o f 
Heer van dat gcdeelt« van Ä ff iw?

onder hun magt en fchatting gebragt 
te hebben en deeze, geen hoofd nog 
vermoogen hebbende, om hen tegen 
te gaan, vonden zig gedwongen, aen 
hals oncfer hun juk re buygen* De 
groote fteeden vielen de eene naa de 
andere eenige door geweld, andere by 
verdrag, in hunne handen en dus za
gen zig de Mooren naa drie jaaren 
Oorlogs vreedzaamebezitters van dee
ze by hen veroverdc Landen * regrende 
den Îloei en ilandaard van hun ge- 
gebied te Seiihlh  o p , van waar zy de 
Z e lv e , kort daar naa , m ix Cor dm  
voerdem bl ij vende den Ckrtßenen niets 
over j dan een gedeelte van dßurien, 
Btfcaayon en het Jand, dat aan den 
voer van het Pyreneefe gebergte leyd > 
werwaards zy zig ,  naa hun voor-ge- 
melde nederlaag , begeevert hadden.

De Ghrtßthen , eenige jaaren daar 
naa, zig ten weynig berileld hebben
de , van den fchrik en algemeene vree- 
ze , welke hen hadden bevangen 5 
ziende den cßckrgaqg - van hun

C  5 fchep-
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fchepren moed en naamen voor, de 
Mooren wederom ten Rijke uyt te 
2laan: zy koozen dan Pdagius, tot 
hun Koning, die 3 zoo men verhaald , 
van Gottifch en Koningtijken bloede 
was j deeze Pelagius, zelfs ook ver- 
gramd tegen de Mooren , om dat hy 
cen diergelijken hoon, als Roderik Ju - 
Haan had aangedaan, van hen gelee- 
den had , voorts opgeblaazetf, door 
deeze nieuwe eer, ftelde zig aan het 
hoofd van deeze verfpreyde Chrifle- 
nen ; bezettende aanltonds Oviedo, 
Hoofd-ftad van Aflurten, joeg de 
Mooren ten deezen Lande uyt 5 nam 
hen , daar-en-boven , de Stad Leon, 
nevens nog veele andere a f en ley al- 
zoo den grond-zlag van het Koning- 
rijk van dien naam ; behaalende daar 
by eene heerlijke overwinning op fij- 
ne vyanden.

Ter zelver tijd , maakte een ande
re bende Chriflenen, die zig in het 
Pyreneefe gebergte en Navarra had 
onthouden , Gar das Ximenex, ook 
onder den eer-naam van Koning, hun 
Opper-hoofd > zijnde deeze ook van 
beroemden Gottifehen huyze en die de 
begindzelen des Koningrijks Sobrar- 
va  heeft ontworpen; doende de Moo
ren alom, voor fijne zegen-rijke waa- 
penen, de vlugt neemen. De naakoo- 
melingen nu van deeze twee Prinzen, 
hun voordeel, uyt de oneenigheeden 
hunner vyanden , wel waarneemende 
wonnen, van tijt tot tijd veld op de 
zelve en ftrekkende hunne land-paalen 
allengskens verder uyt 3 naamen zy nu 
de eene, dan de andere ftadw egjjaazy 
zouden hunne vyanden geheel uyt 
Spanjen gedreeven hebben ; indien de 

• byzondere oneenigheden der Chriflenen, 
hen niet in den weg waaren geweeft ; 
maar deeze dikmaals onder malkan- 
der twiftende; willen de Mooren zig 
van deeze hunner vyanden zwakheyd, 
kunftelijk te bedienen ; gaande die 
zelf 5 zoo ver 5 dat een der Chriflenen 
van de Mooren, byftand verzogt,om  
alzoo den Koning uyt Oviedo en van 
den Troon te drijvcn; om dit iijn 
oogwit te bereyken, bdoofde hy aan 
de Mooren alle jaaren vijftig jonge 
Ledele en vijftig dogters van minder 
geboorte ,  te zullen leveren ; maar 
Alphmfus ,  by-genaamd, de Kuyfihe;

zijnde de wettige erfgenaam van den 
K ro o n , wederom geroepen en her- 
fteld zijnde; onthefte iijn volk van 
dien fchandelijken lijf-tol en wilde de 
zelve nooyt betaalen. Pelagius en iij- 
ne opvolgers in het rijk, hidden alleen- 
lijk den eer-naam van Köningen van 
Oviedo aan z ig ; geduurende den tijd 
van omtrent twee honderd jaaren en 
tot de regeering van Orduinus, o f Or- 
donius de 1 1  > die zig* Koning van 
Leon deed noemenen in hetjaarnegeii 
honderd drie en twintig llurf.

ln het jaar agt honderd eneen nam 
Karel de Groote de Stad Barcelona in* 
geevende de zelve aan een Frans H eer, 
genaamd Bernard, Wiens naa-zaaten 
Catalomen, onder den eer-naam van 
Graaven bezeeten hebben; zijnde om- 
trenc tagtig jaaren lang leen-mannen 
der Köningen van Vranknyk; geweeft, 
Wifredus zig van de zwakheyd enhet 
onvermoogen van Karel by-genaamd 
de Dikke ;  bedienende, maakte zig in 
het jaar agt honderd vier en tagtig 
Heeren onafhangelijk meefter van Ca
talomen en het Landfchap tot een Op- 
per-magt > blijvende afgefcheyden van 
andere Staaten van Spanjen, tot om
trent het midden van het jaar twaalf 
honderd.

Het Oud-Caßilien is den Mooren,  
omtrent op den zelven tijd , als zy uyt 
Afturien, Btfcaayen en Navarra ge
dreeven wierden, afgenoomen: het 
zelve is , twee honderd jaaren door 
Graaven; afhangende van de Könin
gen van Oviedo, beftierd geworden ; 
maar de Koning Or donius de I I , van 
wie ik zoo even gefprooken heb , 
deed hen, onmenfehelijk wreed, om 
hals brengen. De Staaten van Cafti- 
lien door deeze ongehoorde wreed- 
heyd vertoornd en wijders door den 
woeften aard van iijn bloed-dorfti- 
gen Zoon Froila de II , verbitterd, 
ichudden het juk van hunne halzen* 
ftellende twee bevelhebbers aan, aan 
Wien zy de opper-magt gaaven, on
der den naam van Reglers ; maar dee
ze wijze van regeeren kon niet lang 
ftaande blijven.

Het Kotiingrijk N avarra, is, in 
het jaar negen honderd door het muy- 
tineeren der Gafiomers , zig de onder- 
hoorigheyd van den Keyzer Lodewijk,
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gezegt, de Goedaardige; ontrrekkende, 
opgeregt: deezer Volkeren eerfte Ko
ning was Eneco , by-genaamd, harizta: 
des zelfs naakoomelingen hebben die 
Koningrijk, tot het jaar twaalf hon- 
derd vier en dertig en de dood van 
Sanche de V II. die zonder hinderen 
haa te laaten ftierf > bezeeten: aldus 
Zag men in het jaar negen honderd in 
Spanjen> twee Chrißen Kon ingrijkenj 
dar van Oviedo, o f Leon en dat van 
Navarr'a ; mitsgaaders twee kleyne 
ftaars-gewijs beitierd werdende land- 
ft recken , Sobrarva en Cat ahmen.

In den jaare negen honderd v ijf en 
feftfg en zulks in de tfende eeuw, 
verhief San ff ins, o f (haar de dies tijds 
wijze van fpreeken^) Sanche, den toe- 
naam van de Groove, o f Zwaarlijvi- 
gt vocrende, het Gtid-CaflUFn tot een 
alleen Heerfchappy , ten voordeele 
van den Graave Ferdinandns Gonjal- 
ve%; hebbende hem , zoo tegens de 
Mooren, als de Köningen van Navar
ra groote dienft gedaan: deeze K o 
ning s erkennende zig verpligt: want 
Sanche, had hem den Kroon , die wag- 
gelde, op het Hoofd gehouden , maak- 
te met hem een verbond, het welk be- 
helfde ; dat van toen a f fijn Graaf- 
fchap vmCaftilien een niet afhangen- 
de ftaat van het Koningrijk Leon , 
zou zijn. Des zelfs erfgenaamen heb
ben het zelve ook aldus , tot den jaare 
duyzend en dertig bezeeten ; koomen- 
de nti de GraafGarfias 2onder kinde- 
ren ce fterven , liet hy deeze opper- 
m agt, aan fijne zutter, Ntmha , naa; 
hebbende Sanche, dt Groote, Koning 
van Navarra in huuwelijk, die Cafli- 
lien, tot een Koningrijk, verhief en 
dus zag men drie ; Koningrijken in 
Spanjen. > " l: ^  ' '

Sanche 3 de Groote, zig meefter van 
zoo fchoone landen ziende, geloofde, 
dat hy met gemak fijne Rijks-paalen 
zou kunnen uytzetten en deed, der- 
fcalven , fVertmondus de U l. , K o 
ning van Leon , den Oorlog aan jdie* 
hebbende geen magt , ora hem weder- 
ftand te bieden en wijders zonder kin* 
deren zijnde , met hem een verdrag 
ingong i dat fijn zoon Ferdinandns , 
met Sanflia, zufter van JVtremondwy 
zou trouwen en naa de dood van fijn 
broeder, het Koningrijk erven. San*
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che de Groote ftierf in het jaar duyzend 
v ijf cn dertig en verdeelde fijne ftaa- 
ten,onder fijne vier zbonen; geeven- 
de aan Garfias , den oudften, Navar*

1 ra en Bifcaayen; aan Ferdinand, Cafii- 
; Iten ; aan Gonfalvez Sopf'arba en Rtpa~
; gorfa ; voorts aan fijn baltaard-zoon 

Ramires, c f  Ramira, A r ragen; rog 
deeze alle , met de hoog-waardige 
naam van Koning; opfchikkende.

Arragon is ook een byzonder K o
ningrijk , tot den jaare veertien hon
derd negen en feventig , geweeft }

| wanneer Ferdinand de V. , by-ge- 
naamd , de Cat holtjke; hebbende ge- 

j trouwd , Ifabella , erfgenaame van Ca- 
ftilten, deeze twee Koningrijken ver- 
eenigde en in een zelve huys bragt. 
De Köningen van Arragon bragteri f 
met’er tijd de Baleärife Eylanden, den 
ilaat van Valencien en ook Cataionien,

! aan hun Kroon; maar, dit laatit-ge- 
j noemde geweil > heeft fijne byzonde- 
j re Graaven gehad , tot het jaar elf 
| honderd zeven en dertig toe , als wan-, 
! neer de Graaf Raymnndus Berenga- 
1 rins y de V , , Pctronella, eenige dog- 

ter van Ramires de I I . ,  by-genaamd, 
de Mennik > Koning van Anagon , 
rrouwde. ; ; - ';,:
■ N u aan de andere zijde bragt Fer- 

dinandus de I. , Koning van Cafii- 
lien in den jaare duyzend agr en der- 

| tig , het Koningrijk van Leon; het zel
ve geerft hebbende, door het fterven 
vhn FFeremondus, fijn fchoon-broe- 
d er, aan dat van Caftilien ;  ontweldi- 
gende verder den Mooren een groot 
gedeeltc van Portugal; deeze V orft 
ftierf in het jaar duyzend v ijf cn feftig 
en verdeelde fijne landen onder fijne 
drie zoonen ; Sanche, de oudfte, kreeg 
Caflilten ; Alpbonfits het Koningrijk 
Leon en Gmfias Galicien cn een ge- 
deelte van Portugal: deeze verdee- 
lin g , zoo zeer ftrijdigmet gen goede 
ftaar-kunde, zou het belang der Chru 

fienen, in Spanjen zeer benviadeeld heb
ben ; ten waare de Mooren hunoe vyan- 
den, o o k r onder hen zelven, byfter 
verdeeld waaren geweeft * ik zal my, 
in den onuytputtelijken welle der ge- 
fchiedenifien, omtrent deeze verdeeld- 
heeden voorgevallen en van andere 
befchreeven , niet werpen; als zijnde 
een klotrwen zoo verward, dat het door

geen
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geen fchikkingte ontwinden isjm aar 
my zelven en ook (zoo ik vertrouw} 
mijnen Leezer meerder vergencreging 
geeven, met hier van een eynde te maa- 
kenj nogtans,onaangemerkt, nice voor- 
by gaande, dat Ftrdtnand , de II. Ko- 
ning van Leon ;  erfgenaatn van *fijn 

, naa-neef Henrik , Koning van Caftilim, 
deeze twee Koningrijken, in fijn Per- 
zoon 3 in het jaar twaalf honderd en 
ieventien, te zaamen voegde.

Degronden van her Koningrijk Tor- 
tvgaaly zijn in de twaalfde eeuw,ge- 
leyd ; geevende Alphonfus, de V I. 
Koning van Cafliliin, fijne dogter The- 
refia aan Henrik van Bourgonjen, ten 
huuwelijk en haar, tot een bruyd-fehar, 
alle het geene hy in Portugal bezat > 
mitsgaaders het land engoed, dachy 
van de Mooren kon bekoomen en 
deeze Prins haalde groote voordeelen 
nythunne klaauwen; veroverende nog 
een goet gedeelte van Portugal: hy 
had , tot dien tijd toe alleenhjk den 
naam van Graaf gevoerd j maar fijn 

* zoon, Alfhonfus de I , by-genaamd> 
Hendrikzen, wierd Koning uytgeroe- 
pen, naa een voortreffelijke overwin
ning op v ijf kleyne Moorfe Könin
gen , in het jaar elf honderd negen en 
dertig , bevogten te hebben : dit K o
ningrijk hield , vier honderd en veer- 
tig jaaren, onder feftien Köningen, 
ftand en eyndigde in het jaar vijftien 
hondert age en zeventig, door de be- 
treurens-waardige dood van den on- 
gelukkigen Don Sebaftiaan ;  bhjvende 
in een veld-zlag tegen de Mooren in 
Africa.

Alle de verfeheydene Chrißen Staaten 
van Spanjen, in den jaare twaalfhon- 
derd en zeventien nu tot drie hoofd- 
verdeelingen te zaamen gebragt zijn- 
de j te weeten, in die van Caftilien, 
daar Leon, Galicien en Afiurien on
der begreepen waaren, ten dienfte van 
Portugal en ten derden, die van Ar~ 
r agony waar by Bifcaayen.Soby'arva, Ca- 
talonien en het Koningrijk Palenden 
behoorde; bleeven de zelve, in dien 
itand, omtrent twee honderd en fes
tig jaaren ; vereenigende Ferdinand dc 
V . Koning van Arragon en Caßilim, 
alle deeze en bragtfein fijnhuysover, 
uytgezonderd Portugal, door het be- 
inagrigen van het Koningrijk Grama*

dm , dat hy den Mooren , in het jaar 
veertien honderd tweeen negentig ont- 
weldigde en dat van Navarra, waar 
van hy in het jaar vijftien honderd en 
tw a a lf, Jand'A lbret beroofde: hier 
naa is ,  dit laat ft-gemelde Koningrijk * 
in en toe verfeheydene huyzen, vag 
t ijd , tot tijd , overgegaan en zelfs door 
huuwelijkenen naalaatenfchappen van 
dogters, omtrent het jaar twaalf hon
derd vier en dertig.

Naa de dood van Ferdinanden 1f t - 
bella ging hun Koningrijk in het Huys 
van Ooßenrijk over, door het trouwen 
van Philips van Bourgonjen, zoon van 
Keyzer Maxmiliaan met hun dogter 
Anna, by-genaam'd, de Zotte ;  deeze 
Annay hoe zot zy ook'mogt weezen, 
is nogtans moeder van twee groote 
Mannen Karel de V . en Ferdinand ge- 
weeft; zijnde deeerfte Keyzer en K o - 
ning van Spanjen en de tweede K ey
zer , naa fijn broeder, op des zelfs vry- 
willige afftand, geworden.

Philips de I I ,  zoon van Keyzer 
Karel de V . maakte zig mcefter van 
Portugal; brengende het wederom aan 
de Spaanfe K roon, in het jaar vijftien 
honderd en tagtig; zijnde de eerfte, die 
naa de Gotthife Köningen, den roem 
heeft gehad , van geheel Spanjen on
der fijn Scepter te zien , naa om- 
omtrent agt honderd jaar, verfehey- 
dentlijk gedeeld en beftierd te zijn 
geweeft 5 lijne naazaaten , hebben, naa 
hem in deezen (land het zelve, toe 
het jaar feftien honderd en veertig be- 
zecten; wanneer de Portugeexen, by 
een algemeene opftand, hen van het 
Caßtliaanfe ju k , ontzloegen j brengen
de op hun Troon Jany Hertog van 
Braganpa , u yr den huyze der oude 
Köningen van Portugal en vader van 
Don Pedro, die tegenwoordig heerft 
cn aldus is Spanjen , op nieuw, in 
tween gedeeld; zijnde het grootfteen 
waardigfte gedeelte de Moogendheyd 
van Caßihen en het andere het K o
ningrijk van Portugal. \

V eRDEELING van h e t  ' HEEDEN-; 
daagse Sp a n j e n  en een Sch ets  

van h e t  volge nde  W e r k . ;

SPanjen is in veertien Landfchap- 
pen vcrdeeld ■, waar van het eene,

..............  ‘ ~ a -
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Catalonicn de eeMiaam van Prinfdom, 
o f Graaffchap voerd en de dertien ande
re die van Konmgrijk: hier van zijn ’er 
drie in hec i\ oorden ; Navarra, B if  
caaytn en Aftttrien; drie inhet Wef- 
ten , Galicien; Portugal en Algarven; 
drie in het Zuyden , Jindaioußen , 
Granaaden en Murcien; drie in het Oo- 
ften, Fahnden, Arragon en Catalo- 
nien;  voorts drie, in het midden des 
Lands, Leon  ̂ de tw eeCaftilien; Cor* 
dp.a en Jaen  in Andalonßen geleegen , 
hebben ook zoo wel de naamen van 
Koningrijken gehadj als de Baleaiifi 
Eylanden, Majorque, Minorque en T- 
v ifa : om dan verftaanelijken met or- 
der van deeze groote Heerfchappy te 
fpreeken, heb lk voorgenoomen eerft 
te handelen van de Staat en Landen der 
Caftihaanen en daar naa van die van 
Portugal; zullende beginnen met de 
Landen, die in het N oorden leggen en

zulks mijnen Leezer voort uyt Frank* 
rijk in Bifcaayen, van daar in Aßu- 
tien en eyndelijk in Galicién, bren- 
gen J vervolgens zal ik in het hert ; 
des Rijks treeden, ahvaar w yhetK o- 
ningrijk Leon zullen bezigtigenen van t 
hier in het Onde en zoo voorts het 
Nieuwe Caßdien fpoeyen, waar in wy 
de Hoofd-ftad en middel-punt des 
Rijks , Madrit zullen befchouwen j dit 
gedaam hebbende, zal ik > mijn lee- 
zende Reys-genoot , de Zuyderlijke 
Landfehappen , Andalonßen (ahvaar 
wy te Cadix wat zullen ftil ftaan) en 
de Koningrijken Granaaden, Murcien 
en Falenaën, doen doorwandelen ; hier 
uytkoomende zullen wy Arragon en 
Navarra door-Ioopen cn in Catalomèn 
rußen, om daar naa, met gemak de * 
Balearife Eylanden aan te doen : dit 
volbragt hebbende, Zal ik Portugal en 
het Koningrijk A  Igor ven befchrijven.

BYSONDERE BESCHRYV1NG
' V A N  D E

SPAANSE MOOGENDHEYD.
B I S C A  A  Y  E N . ■■■ -

(WrA4r a f de Kaart cp de vollende blad*x.ijde te aren if.)

Ifcaayen ilrekt zig aan 
tvveezijden van de Py- 
reneefe bergen uyt,längs 
de küßen van de Noor
der Oceaan, in Frank- 
rijk tot aan Bayonne en 

in Spanjen tot in A ß m en ; maar wy 
zullen alhier niet jdanvan het Spaan- 

fe  Bifcaayen, fpreeken: dir ge weft heeft 
ten Ooiten , het Pyreneefe gebergte; 
ten Noorden3 den Oceaan.; ten W e t 
ten , Aßm en  en ten Zuyden, Na
varra en het Oitd-CafiiUen: inhetge- 
heel, de gedaante van een here; o f een 
ru yt, waar van het punt naar het Z uy
den gekeerd is en de twee hoeken 
Noord.waards ftrekken*, zijnde, van 
het Ooften tot het Weften , op fijn 
breedfte, veertig mijlen.

Onder de Stroomen , die van be
lang zijn, is de N ervio , dien de Biß 
caayers Tbau-gabal, het welk een bree
ds Stroom, bereekend, noemen, de al

der voornaamfte> loopende door het 
midden van het Land, van het Zuy
den naar het Noorden» voor-by Bil
bao , Hoof-ftad van dit geweft en 
vloeyda twee m ijlen f, van daar, in 
den Oceaan. Deoudenoemdendezel- 
ve Chalybs; beteekenende Staal;  zulks 
Firgilim  daar van , in fijn Land-bouw, 
zingt: . . - . - , •
• India mittit ebur y molles fua thura 

Sähet, - ' ... . ;
v A t Chalybes nudi ferrutn.

dat is: - • y
Ooft-Indien zrtni Elpe-been, ( ; - 

},. Ferwtjfd-ge wordene Sa been, 
f' t i De tVierook; maar het naakte volk 

De Chalabers den ft  of der dolk- J  
Men vind ook een berg van de zelve 
naam; fpruytende uyt de wortel vaa 
den berg Taurus; loopende tuflen Si~

I. DeeL - , D  rien
t  Ennietgclijk Moren in fijn woordenbock rxgt, 

twee uurcngaansiZOßimige Scbrijvers noemen hero ook 
Nffangtita. .. :
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K A A R T  P’ A N  B I  SC  A A  T E N .

rien cn Paphhgonien eiv* zig in de 
Euxinfe Zee ontlaftende j des zelfs wa
ter is zeer goed otn Yfer te harden : 
hierom agten de Cantabers geen Lan
zen , o f  andere Waapen-tuygen > die 
in deezen vloed niet gehard z ijn : de 
Orio, fijn oorfprong, uyt den berg St, 
Adriaan , neemende , werpt zig in 
den Oceaan, digt bv een fteedetje van 
de zelve naatn en de D eva , die uyt 
den zelven berg omtrent de zout-groe- 
ven» begind j loopende van het Zuy- 
den, naar het Noorden, door het Land- 
ichap, ook in den Oceaan ftort: nog 
zijn ’er fes en twintig andere kleyne 
vloeden en beeken, waar onder ook 
Bidaffoa, berugt, om het Fayzanten 
Eyland, gereekend werd: alhier wierd 
dePyreneefe Vreede,inhet jaar feilien 
honderd negen en v ijftig , geflooten; 
om dat hy Spanjen van Vrankrijk fcheyd 
en zulks tot een bequaame Land-fchey. 
ding genoomen kon werden. . 1

Men vind in Bifcaayen een en twintig 
fteeden en zeven Zee-haavenen; waar 
van de bequaamite en aanzienelijkfte

2 ijn , Fontarabien, St. Sebaßiaan en Bil
bao » o f  Portalegreta.

Dit geweft wierd eertijds Canta- 
bria genoemd , fchoon Cantabria in 
het algemeen genoomen , zig wijder 
uytflrekte ; dan het Landfchap, dat 
men nu Bifcaayen noemd ; want het 
begreep een groot gedeelte van N a
varra en ook eenig Land in het Oud- 
Caßilien.

Bifcaayen is , tegenwoordig, indrie 
kleyne Landfehappen verdeeld * waar 
van het eerfte Guipufcoa ;  het tweede 
Bifcaayen zelf; leggende deeze beyde 
Noord-waards en het der de, dat Zuyd- 

j waards en beneeden de twee andere 
leg t, A lava , is. 1k  zaldaar van de 
befchrijving beginnen met Guipufcoa ; 
leggende in het Tyreneefe gebergte en 
werdende door den Stroom Bidaffoa* 
ten Ooften $ door den Oceaan, ten 
Noorden » door Bifcaayen zelf> ten 
Weiten en door N avarra, ten Zuy- 
den bepaald. Men vinci alhier veele 
iteeden, welker voornaamfte z ijn , Fon- 
tarabién, St, Sebaßiaan, by de inwoon*

de«
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deren en door hun bedurve r ia l , Do* 
naflten genoemd, Tolonfa , Placer/tten 
en Mondragon.

V an dh v y f  W e e g e n , de we lke  
UYT V rANKRYK , NAAR SpAN- 

JEN STREKKEN.

I K  heb hier vooren gezegt * dat het 
Pyreneefe gebergte, het welk Prank- 

rijk van Spanjen icheyd, her zclve tot 
een veylige borft-weeringdiendeen zoo 
digr aan eeri lag ; dar men ter naauwer 
nood, in al deszelfs Iengte, v i j f ,o f  
fes weegen, o f enge doorgangen, om 
in Spanjen te geraaken* vinden kon.

De eerfte van alle deeze weegen is* 
van St. Jan  de Lux  , op St. Sebafliaan 
cn van daar längs den berg St. Adriaan 
op Vigorìa in Btfcaayen.

De tweede * van Bajonne , door An-

naar St. Jan  de L u x, de laatfte plaats, 
welke , aan die 2ijdc > onder Prank- 
rijk hoord$ zijnde een fraay liurgf- 
vlek jgroot en wel gebouwd , mec een 
Haavcn, gcleegen tuflen rwee bergen, 
ahvaar deStroom Nivelle ziguytftort; 
van daar gaat men op Iron> de eerfte 
plaats van Spanjen j leggendedrie kley- 
ne uuren gains , verder. Zoo draa 
men uyt St. Jan  de Lttz treed, komt 
men aan de Pyreneefe bergen en vind 
de vloed Btdajfao* zijnde vry breed, 
byzonderlijk wanneer de gezmolrene 
Zneeuw derwaards van her gebergte 
ftort * men vind aldaar altijd een vaar- 
tiiyg gerced, om de K eyzigcrs over te 
zetten: het Faizanten Eyland, o f wel, 
die van de zaamenkomfl (la Conference)  
genaamd,hec welk een weynig boven 
des zelfs mond legt , is aanmerkens-

noa op Maya ;  leggende Óoftelijken waardig •, om ildaar in het jaar 
op de uyterfte grenzen van Navarra dnyzend fes honderd negen en vii frig 
en van Maya, reyfd men regt op Pam*  ̂ ^reede, genaamd de Pyreneefe en
pelona.

De derde; van St.Jan  Pie-de-porty 
op Taraffa en Pampelona in Navana.

De vierde ; uyt het Graaffchap Co* 
minges, in Arràgon en zoo verder.

De vijfdej van Langnedoc in Caia* 
lonién , over den berg Salfes en dus 
door Perpignan. r iV

Alle deeze weegen zijn zoo naauw, 
zoo ongemakkelijk , zoo bergagtig, 
dat zy nier* dan met een Muyl-ezeI 
te bereyzen zijn ; kunnendetien men- 
fchen gemakkelijk een gants leeger al- 
hier den door-togt betwiften. Omtrent 
de vierde w eg , heeft men nog in het 
byzonder, dat het op- en af-koomen 
zoo fcherp en ongemakkelijk is j dat 
*er zig een beeft , by-naar , niet op 
kan ftaande en gaande houden j zijn
de de viifde hier en daar voi Moeraf- 
fen. v'’ ’ - •'g ' ' v ‘

Van de vier laatfte weegen, zalik  
handelen, wanneer van de Landfchap- 
pen , daar op- en toe- zy loopen, te 
fpreeken zal ftaan en voor tegenwoor- 
d jg 'm y met de eerfte beezig houden.

G  u  I P U  S  C O  A.

1 D e  W e g  v a n  S t . J a n  d e  L u z  
o p  S t . S e b a s t i a à n .

a

het huuwehjk van Koning Lodevjijk 
de Xt V.  ; met 7herefia dogter van 
Spanjen, ruf Ten de Koning van Prank* 
rtjk cn Spanjen, gezlooten zijn : dee
ze plaats en Stroom heefc lang een 
voorwerp van twift tuflen gemelde 
Rijken geweeft maar Lodewijk de 
X U . quam met Ferdinand , gezegt 
de Catholijke, over een , dat zy beyde 
de Volkeren zou gemeen zijn j dee- 
lende de Franfen met de Spanjaards> 
het genot van het overzetten 5 ont- 
fangende de laarfte het overzet-Ioon 
van de Reyzigers , die in Spanjen en 
de eerfte van die daar uyc quaamen, 
overvaaren. v

W at Oorlog tufifen deeze twee 
Kroonen 00k mag voorvallen, de zel- 
ve belet nogtans den handel op dee- 
zen grens^paal niet> zijnde, de nood- 
zaakelijkheyd ter weder-kanten; oor- 
zaak van dit naauw-gemaakte verbond 
en wel tegroorer, om dat de inwoon- 
deren armelijk in den boezem van dee
ze vervaarlijke bergen leeven moc- 
ten.

De plaats, daar men deezen Strooni 
over-vaarr, is Moeras-agtig en breed, 
o f zmal naar maate» dat de Vloed o f 

L Deel. D i  Eb-

Ls m en, door Btfcaayen. in Span.
jm , wil gaan, begeeft men zig : yyyia > ßfpyvia en ùi het Eati;£t die yidojüt.

* Hy vorrj vericheydcnc naameo ,a(s zijni ejtnd 
Vidor fu , Vdofone f /̂Udmeia , Huiia
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Ebbe gaat; als het laag water i s , kan 
men daar, op veele plaatzen > door- 
waaden; op des zelfs boord, aan de 
zijde van Vrankvijk , legt t^Andaye,

een kleyn V le k , o f Dorp, regt ovcr 
FontaT übten, dat aan de andere zijde * 
geleegen is j hebbende de Stroom fiL 
nen loop tuilen beyde.

-'-i ■ ■

F O N T *  A R A B I E N .
1 .  De Occaam 1 . D t Bur^t yan Andaya. ::

FOntärabien (in het Spaans Fuenta- 
rabia en eerrijds Fons Rabidust o f  

Ocafo by de Romeynen, genoemd) is 
de eerfte ftad , welke men in het Spaan~ 
fe gebied; koomende uyt Vrankrijk , 
ontmoet: zy is , op een kleyn uytftek 
van het Land geleegen, Zuiks het by- 
naar , als op een Eyland > aan den 
oever van den Oceaan en op den lin
ker kant van den Stroom Bidaßao, 
legt; de ftad is wel kleyn > maar zeer 
fterk , zoo van de natuur , als door 
de kunft. De hooge Pyreneefe bergen, 
diejmen, ter deezer plaatze, Sierras 
de Jäfquivel noemd , leggen aän de 
Land-zy, daar om heen ; zijnde de 
Stad van een goed Kafteei , aan de 
Zee-kant, daar altijd een fterke be- 
zetting is , Voorzien. De Haaven 
is vry goed ; loopende de Vloed , 
die daar gemeenetijk het water leer

hoog opdringd, toö  v lak , by F bbe* 
wederom a f , dat het ’er gants droog 
om heen werd. De Stad is halve-maans-* 
gewijs op en aan het hangen van een 
heuvel , Zee-waards in ziende , ge* 
bouwd: de Franfen belegerden de zel* 
ve vrugteloos, in het jaarduvfendfes 
honderd agt en dercig en Koning Phi
lips de IV . vergold de getrouwheyd 
en kloek-moedige wederftand der in- 
gezeetenen» met aan de plaats de hoo- 
ge eer-naam van Stad te geeven > zijn
de zy de eenige, van al de ftedekens, 
de welke in Gmpitfcoa, leggen, welke 
daar mede pronken mag ; want men 
moet weeten * dat de Spanjaardx zeer 
zorgvuldiglijk onderfcheyd maaken, 
tuflen een Vlek-ftad o f kleyne en groo- 
te Stad; geevende de naam van Stad, 
aan geene ; dan welke , om eenige 
reeden zeer aanzienelijk zijn ; gelijk,

om
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öm haar grootheyd, om haar iferkte, 
Bifdom , o f aangelegendheyd van de 
plaars i zijnde deeze naam , onder hen, 
zeer geagc en de fleeden, welke dee- 
zen voeren , daar bylfer groors en 
naauw agt flaande, op : Fontarabien be- 
quam de zelve , rer oorzaake, nu ver- 
haaldj als mede, om darhet delleu- 
tel van Gmpufcoa ;  jaa van Spanjen, 
aan deeze zijde en zulks een plaars 
van aangelegendheyd , is. De jonge 
Boerinnen , welke om en by deeze 
Stad woonen , draagen het hayr ge- 
vlogten en laaten het zelve längs haare 
fchouders zwieren j zomtijds her zel
ve daar aan met linten , gefchilderd 
ffroo, ofbiezen, vaft maakende: haa
re hoofden zijn door een zoort van 
dun-doekfefluyers, welke henomden 
hals heen en weder flmgeren, gedekt; 
draagende oor-cteraaden , naar haar 
ifaat , van Goud , o f Paarlen , ook kec- 
tenen van Coraal om den hals en de 
handen. Haar kleed is als een man- 
ne-boven-rok; met naauwe mou\ven> 
op de wijze van de Boheemfe vrou- 
wen ; zy Ieeven gemeenelijk by een, 
onder het opzigt van eenige bejaarde 
vrouwen: zy zijn wakker van geeit, 
vol kragt en vrolijk van aardi maar 
dulden igeen männert in deeze haare 
ommegang * tog als zy deeze wijze 
van ftil Ieeven moe zijn en hen de 
luit bevangd en om trouwen beginnen 
te denken , gaan zy in de ftad ter 
Kerke en Mille j werwaards zig ook 
het jonge mamvolk begeeft, dat gaarn 
een vrouw heeft : wanr daar kan hy 
'er eerl, naar fijn z in , zoeken en die 
’er nu eene gezien heeft, welke hem 
behaagd, gaat des zelfs ouders begroe- 
ten, komt met hen over-een cn dan 
geeft men hier van kennis aan de dog- 
ter> indien deeze den koop toezlaat, 
zoo is het hiiuwelijk geflooren.

Gaande uyt Fontarabicn, moet men 
het wederom een weynig opwaards 
längs den Stroom neemenen gaat, een 
vieren-deel uurs van den oever, door 
cen dorp, genaamd Traft en nog zoo 
veel wegs verder afgeleyd hebbende > 
vind men Iron, o f Iran; het welk ee
nige voor deeerfte plaats neemen, die 
men j koomende uyt Vrankrijk, ont- 
moetjom dar Fontarabicn, waar van 
ikfpreek, van de groore weg a f leyd

* F O N T A H A B I E N .  %<y
en zeer weynig menfehen daar over 
hunne reys ncemen. hon is een kleyn 
itederje , waar in niets van belang; dan 
de K erk , fchoon en wcl gcbouwd , 
te zien i s : tuflen deeze plaats en St, 
Sebaßtaan, reekend men zeven uuren 
wegs. Wanneer men de Bidajfao- 
itroomover is, kan men zig niet meer 
met de Franj'e taal behelpen ; wanc 
geen menfeh, van die Land, verftaat 
de zelve, zoo dan moet men Spanns 
fpreeken i immers zig demoeytegee- 
ven , van dien taal te fchijnen willen 
lprecken cn alfdan helpc de gemeene 
man den verlegenen te regte.

Trekkende uyt Iron> is men riog- 
tans in het Pyreneefe gebergte , het 
welke men dwers moet over gaan ert 
zoo regt en iteyl op deeze plaats i s , 
dat het gcenen weg * dan eenen zeer 
engen doorgaans met fcherpe fpitzen 
omzet,ten door-togte open laar. Len 
mistrooftig vryer kan hier gemakke- 
lijk re regt raaken : wanr yemand , 
die maar de minite luit heeft , om 
zig den hals te breeken , vind’er over- 
vloedige gelecgendheyd toe: jaa meii 
moet niec veel van duyzelmgen wee- 
ten , zoo men naar beneeden dürft 
zien; zijnde de meefte meiifchen ge- 
dwongen te voet te gaan , o f muyl- 
ezels te beklimmen, die gewooiizijn 
deeze iteyltens te bewandelen. Mert 
ziet , al reyzende , zeer groote eii 
fchoone hoffen, «die de toppen , kruy- 
nen en Zon-zijdeil deezer rotzen dek- 
ken. Men gaat door een vlekje Reu
ter ia genaamd en als dan vind men 
boven op het gebergte cen fchoone 
weg , met groote Vierkante iteenen 
geftraat, op de regter-hand ziet men 
aan de Z e e , de kleyne ilad Paßdje 
en regt daar tegen over een v le k , ge
naamd, Lefjo en naa een lange Zand- 
agtige vlakte doorreyid te hebben* 
komt men te /W' ' 1

S t . S e b a s t i  AANi
[iVaar o f de Piitat op de vollende Blad-%tjde te *ien is.i

E En Stad maatelijk groot * hete 
bende een goede haaven aan deni 

Oceaan, op den mond van de kley
ne Stroom , Gummen, dien de oude 
Menafcnm noemden. Men ziet de plaats 
niet, voor dat men ’er digtbyis>om  

* ---- ~ 30 5 dat
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dat de zelve, aan de land-zijde, ag- 
ter een zand-heuvel en aan den voet 
van een berg Ieyd, die als een dijk, 
de Zee weerd. - De haaven is als een 
kom , die de Oceaan daar uyrhold, 
door her derwaards flooten van fijnc 
golven ; maar de kunit , de natuure 
te hulpe kootnende , heeft de grond 
en haaven dieper en wijder gemaaktj 
dan zy te vooren waaren * maakende 
de zelve aldus van gemakkelijken in- 
komfte en meerder veyligheyd * aan 
weder-kanten legt een befcherm-muur, 
die geen meerder opening tuiTen hen 
beyde laatj dan’er vannooden is, tot 
den door-togt der fcheepen, welke daar 
voor alle itorm-winden bevrijd leg- 
gen ; vermits een berg de zelve af- 
keerd; maar niettegen-ftaande aldee- 
ze voorzorg, vallen aldaar zomtijds 
zoo feile orkaanen, dat zelf de fchee- 
pen, die voor anker leggen,aanftuk- 
ken gezlagen en verbrijzeld werden: 
tog dit gebeurd zeer zelden: nog ziet 
men,aan de haaven, een grooteVier
kante tooren, om de zelve voor alle

overval en verafling tebewaaren j zijn- 
de altijd van Krijgs-volk voorzien, 
de Oorlog-fcheepen leggen , tot St. 
Sebaftiaan, niet * maar voor Pajfaje ;  
zijnde een andere haaven , o f liever 
Z ee-ku it, een vieren-deel uurs van 
deeze Stad naar de kant van Fontara
bien geleegen, alhierhoud de Koning 
het zmal-deel der Oorlog-fcheepen» 
welke hy op den Oceaan gebruykt. 
De Stad St. Sebafiiaan is met een dub- 
bele muur omtrokken ; die naar de 
Zee-kant is met bol-werken en halve- 
maanen en daar op gefchut, verfterkt;

I werdende geen vreemdelingen toege- 
ftaan daarop te gaan. De Stadsftraa- 
ten zijn lang, breed, zeer regt en met 
groote witte wel te zaamen gevoeg- 
de fteenen beleyd, op de wijze als men 
de zelve te Floren gen z iet; werdende 
altijd fchoon en wel onderhouden 
de huyzen zijn al vry wel getimmerd 
ende Kerken zeerzindelijk, de Altaa
ren van hout en van het ge weif tot den
^ rond toe , met fchilderytjens van een 

and breed groot, meeil alle den zeer
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gelukkigen St: Sebaßtaanv erbcMcn- 
dc , opgcfchikt ; net beeid van de 
voornoemde H eylig, befchermer*heer 
van de ftad ziet men aan een pylaar 
gebonden en met pijlen doorfchoo- 
ren , buyren en om de Stad heen, is 
het zcer vermaakelijk ; aan de eene 
zijde, ziet men de Zee en aan de ande
re , zoo ver het oog toereyken kan, 
de Pyreneefi bergen , ten eynde van 
een zand-agtige vlakte: daar werd groo- 
tc koopmanfchap ged ree ven , waar door 
hierook veele menichen gevonden wer
den en hier door komt het 3 dar* fchoon 
de Stad niet groot is , de zelve zoo digt 
bebouwd en volk-njk is * dar veele en 
verlcheydene huys-houdingen onder 
eendak moeten woonen; jaa een vreemd 
Koopm an, gcnoodzaakt is by een bur- 
ger te gaan in woonen kunnende geen 
geleegendheyd vinden ,om op zig zel
ve te Iceven j gelijk 'er dan ook aldus, 
veele Hollandfe Koopluyden> zig be- 
helpen: deeze gewoonte is ingekroo- 
pen,om dat de Koopluyden en Schip
pers,wanneer zy alder-eerft hier begon- 
den handel te drijven, een ten non- 
derd van alle de waaren, die zy  mede 
bragten , uyt een zuyveregoed-willig- 
heyd, aan hunnen huys-waard, ver- 
eerdenj zints hebben de gierige Biß 
caayers, om dit voordeel te trekken , 
hier van eenwet gemaakt enwelzoo- 
daanig een wet > dat daar door , het 
geene eertijds eene vry-willige gifte 
was 3 nu, als by dwang en regt moet 
betaald werden. Op den top des bergs, 
aan wiens voet de Stad gebouwd is , 
legt eenzeer hoog Kafteel, dat over 
de zelve heen fchiet j voorzien zijnde 
van fchoon gefchuc en behoorelijke 
manfchap : een weynig van het K a
fteel a f , ziet men een fchoon Vrouwe- 
Kloofter en alzoo dit regt over de 
Stad op een hoogte leyd, zou men , 
daar u yt, de zelve ligtelijk kunnen 
befchieten : van hier heeft men een 
volmaakt fchoon uytzigt; ontdekken- 
de met een opzlag de Z e e , fcheepen, 
boflen, velden en fteeden.

De meefte Koopmanfchap te St. Se- 
baßiaan ze lve , is die van yzer en ftaal; 
waar van men, door het geheele Land, 
Mijnen vind > jaa men heeft het daar 
zoo fijn en zuyver; dat men in het 
algemeen geloofd, dat 'er diergelijke

in gants Europe niet gevonden werd > 
zijnde het zelve atdaar in zulk een 
overvloed ; dat men alle de omieg
gende Landen daar van voorzien zoü 
kunnen; nog is 'er groote handel m 
w ol, die uyt Ottd-CafiiUen komt en 
alhier gezakt, gebaald 3 gepakt en naar 
andere Landen verzonden werd en 
längs deezen weg krijgen wy de zoo 
zeer geroemde , fijne Spaanfe wol. 
Uyt dit alles is wel te bezluyten; dat 
St. Sebaßiaan een aangenaame. pluats 
moet ztjn * byzonder, als men daar by 
en volgens de waarheyd, doec ; dat 
men aldaar goed fier maakt * zijnde de 
vis en fruyten aldaar uytneemende 
fchoon en Iekker : de inwoonderen 
van deeze Stad hebben een byzonder 
voorregt, waar op fy ook gewcldig 
trotzen hovaardgzijnszijndedeKoning 
van Spanjen gehouden, wanneerhyin 
perzoon met hen yets te verhandelen 
heeft, zig te 'ontdekken : wijders is 
deeze Stad onderhoorig aan het Aartz* 
Bifdom van Burgos. Men z ie t , boven 
des zelfs poort, een Keyzcrlijken A- 
rend, met hetwaapenvan Spanjen en 
daar onder, dat van de Stad : van hier 
tot Madrit reekend men vier en tag- 
tig uuren wegs ; längs al welken 
men niets ziet Ä dan Zmits-winkels en 
Moolens, waar in enop men het yzer 
be-arbeyd en hierom zegt men ge* 
meenelijkj dat alhier de winkel van 
Fulcanus is.

S t e e d e n  l ä n g s  d e n  O c e a a n

GELEEG EN.

IN  de Land-ftrcek Guipufcoa en aan 
den Oceaan , leggen wijders nog ee* 

nige andere fteeden, als eerftelijk O* 
rio 3 aan den mond van den Stroom, 
die de zelve naam draagt > voortz 
Guetaria op een berg gebouwd, die 
tot aan den Oceaan afloopt en aldaar 
een fterk Kafteel heeft, wel voorzien 
van Oorlogs-behoefre en eenige nieu- 
we werken, door Koning Philips de 
IV . in het jaar feftien honderd vijfen 
dertig aldaar gemaakt; alhier is een 
zeer befaamde haaven, deeze Stad is 
de geboorte-plaats van Jan  Stbaßutm 
del Cam , de eerfte die in drie jaaren 
rondom de wereld gezeyld heeft: 
weshalven Keyzer Karel de V . om
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fijn bequaamheyd en ervaarentheyd tc 
verhccrelijken, hem tot fijn waapen, 
cen 'weereld-kleot, mct dit opfchrift, ver- 
eerdc: tu primero me rodeaße: dat i s : 
f f  zijt de eerfte, die my van alle kan
ten bezien hebt; andere vertaalen het 
liefet > omgevaaren zijt en zeeker de 
man verdiende deezen lo f 5 als heb- 
bende de eerfte van alle, ons beken- 
de menfehen, dien fchoonen omtrek 
afgeleyd. Zumaya, legt een vveynig 
verder, aan de linker zijde van den 
Stroom, die Viola befpoeld > eer hy 
zig in Zee werpt. Dcva> geleegen aan 
een vloed van den zelven naam, is 
aanmerkens-waardig, om haar W alvis- 
vangft en Motrico is de laatfte Stad 
van Gttipufcoa ;  leggende aan den O- 
ceaan , op de grenzen vanheteygent- 
lijk genaamde Bifcaayen. , -

S t e e d e n  i n  h e t  m i d d e n  v a n  h e t  
L a n d  l e g g e n d e .

V ier mijlen Zuyd-waards van St.
Sebaßtaan, vind men Tolofa, o f  

Tolofitta , (waar van aanftonds breeder 
zal gehandeld werden) werwaards men 
Jangs een geftraate weg , tu (Ten zeer 
hooge en zoo moeyelijke bergen, als 
alle ae Pyreneefi zijn , reyfd en inkomt; 
men noemd de zcl ve Sierras de S t.A - 
drien , (St. Andries bergen)  zig uyt« 
ftrekkende van St. Sebaßiaan, tot aan 
het uyt-eynde van het kleyne Land- 
fchap A lava , het welke zy fcheyden 
van Ottd Cafltlti'n. Men gaat digt by 
Oria over den Stroom, o f om beeter te 
zeggen, over een breed en fei afftorten- 
den water-val; loopende door en tuf- 
fen de rotzen, met een geweldig ge- 
druys en doende aldus feer veele Zmee- 
inoolens omdraayen: men vangd daar 
in zeer goede vis en onder anderen 
uyt der maaten 1 ekkere Forellen (Iruiten; 
een zoort van viiTen met onze Voore- 
nen, eenigzints over een koomende: 
van plaats, rot plaats, gaat men over 
dit water, längs fteene bruggen; leg
gende , ter weder-kanten van het zei* 
ve, Tuynen, Boomgaarden enVijge- 
boom-hooven; op ae toppen der ber
gen , ziet men eenige hutten van Gee- 
ftelijken, die zig der wereld onttrok- 
ken hebben, om aldaar, in eene hey- 
Jige luyheyd te leeven en de velden

vol Schaapen, wier wol als Bokkcn- 
hayr is.

T o l o s a >

O F  Tolofitta ( gelijk zommige 
fchrijven, om deezeStad alzoo 

van Touloufi in Vrankrijky te onder- 
fcheyden) legt in een aangenaame vlak- 
te , tufifen twee bergen, op de zaa- 
men-komft van rwee Stroomen (dra- 
gende, volgens zommige Schrijvers, 
den naam van de Stad) AraxescnO- 
ria y d ie , zig te zaamen gevoegd heb- 
bende, längs des zelfs muuren door 
twee fchoone fteene bruggen loopeni 
maakendealdus verfcheydene, natuu- 
relijke water-vallen, waar van het ge- 
zigt zeer vermaakelijkis. DeezeStad 
is kleyni maar aanzienelijk, wijl zy  
de Hoofd-ftad van het Landfehapis. 
Hier woonen veele menfehen en by- 
zonderlijk veele zwaard-veegers; maa- 
kende voortreffelijke en zeer hoog- 
geagte klingen*

Gaande uyt de Stad, reyfd men in 
het gebergte door een lange vlakteen 
geftraate w eg ; zijnde het gezigr van 
het Landfchap, dat ter weaer-kanten 
van den Oria leyd , zeer vermaake- 
Üjk, door de meenig-vuldige Boom
gaarden en zmits-moolens > die men 
alom z ie t, men vind Kooren genoeg» 
tot onderhoud der ingezeetenen; ook 
Aard-vrugten , Erweeten , Boonen > 
veele Vrugt-boomen , Vías en zoo 
voorts: van hier gaat m e n ,n a a rVil
la Franca en van daar op Segura, twee 
foete kleyne fteedetjens, ter wederkan* 
ten van den Qria, géleegen.

Drie uuren reyzens van Mondragon, 
doet zig Placencia op * leggende in 
het dal van Mar quina op den Oe ver 
van den Stroom D eva: het legt zeer 
aangenaam voor het oog en men maakt 
daar alderhande waapen-tuyg. Digt 
aan den oorfprong van deezen Stroom, 
vind men het fteedetje Salinas , ten 
Noorden van Vittoria , op de gren
zen van A lava , aldus genoemd, om 
de Zout-pannen, o f Zout-groeven, 
welke men aan den voet van de ber
gen vind. Mondragon; leggende,aan 
den zelven ftroom , op een hoogte, 
is aanmerkens-waardig, om fijne wate- 
ren, welke tegen veelderhande ziek-

f>*ne
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tens gebruykt werden en aldaar in 
meenigte opwellenen uyt hetaardrijk 
fpringen *, zijnde de aarde daar om- 
trenc zeer vrugtbaar van goede Ap- 
peUboomen 5 van wier vrugten de in- 
gezerenen een drank maaken,die hen ! 
voor W ijn diend: deeze Stad is 00k, | 
door de koopmanfchap van Yzer en ! 
geweer , dac aldaar gemaakc werd , 
zeer vermaard. < )p de zelve Stroom 
legt nog Vergara, tufifen Placencia en 
Mondragon, mede als de voor-genoem- 
de befaamd ; jaa 00k zoo zeer, dat 
men de zelve, de winkel van Mars,  
noemd.

AJpeytia ;  leggende aan den kant 
van den Stroom Vide , in eene zeer 
aangenaame laagte , heeft den l o f , 
van zeer ichoone Vrouwen en velden,

V A N  T  O L  Ö S A. 1%
vrugtbaar van Koörn en Geetft , tö 
hebben ; maar, dat haar nog meerder 
roem byzet, i s » dat men indes zelfs 
omieggende landen, Loyola en Onis, 
twee ltukken gocd toebehoorende aafl 
den H  Ignat tu*, grond-legger van die 
alder-heyligfte en zeer heerclijke maat- 
fchappy van het gefelfchap vanjefis> 
vind : zijnde die die fchoone lands- 
douw j voor welke de Hemel de eere 
heeft bewaard van zoo groot een Hey- 
l ig , die de waggelende Kerk in hec 
midden der wereldfe onweeren moeft 
onderfteunen, voort tebrengen. N og 
ziet men in deeze Land-ft reek Heybar 
en digt daar by Helgoybary vermaard 
door de Gefchut-gierery. Jn al die 
ge weft bediend men zig van geene> 
dan zilyere drink-vaaten.

D B  B E R G  St. A  D R I  A  A  KT.
A/fl des K'tfi Wetgen, Doorgang, uyt en in den 1\ot%, gebovwen.

P e B e r g  St , A d r i a a n ,

MEn moet zig alhier te binnen 
brengen s dat ik hier vooren ge- 
zegt heb, dat men van St. Sebaßiaany 

in het gebergte van St. Adriaan komt» 
dat deeze door geheel Gwpufcoa en

een gedeelte van A lava , tot aan Oi/d* 
Caßtlien, uytgeftrekt zijn : hoc meri 
verder in die gebergte komt, hoe zy on- 
gemakkelijker en laftiger te bereyzen, 
vallenj zijnde, met ongemeene hoo- 
ge Pijn-boomen > bezet en zoo verals 
men zien kan , verneemd men nietsi

I. Veel. E  dart



dan wilderniflen , waar in ccn doo- 
dclijkc ililte, welke nooyt gefteurd 
word j dan door het ruyflchen van Bee- 
ken, wier water , zoo klaar als kri- 
ftal, längs de Rotzen afloopt. V ijf  
mijlen van Segura, vind men een elen
dig dorpje , genaamd Segama;  zijnde 
het laatfle aan die kant, van Guipuf- 
coa;  wanneer* men hier uyt treed, moet 
men een zeer oneffen berg opklaute- 
ren , op des zelfs top is een fpitze 
R o tz , dien de natitur daar fchijnt ver- 
heeven te hebben , in het midden van 
den w eg, om’er de Reyzigers watop 
te houden en hen den toegang tot en 
in CafiiUen > a f te ziuyten i weshal- 
ven men daar door met kragt van ha
ulers, hoiivveelen, o f mijnen een ope
ning heeft moeten maaken > zijnde 
het een moeyelijke arbeyd deezen Rotz

34, BESCHRYV1NG VAN DEN BERG St. ADRIAAR
ftuk van de Romeynen is en hec heeft 
veel waarfchijnelijkheyd î zijnde deeze 
dikmaal gewoon, zig doorgangen en 
openingen te maaken, door rotzen en 
bergen, wanneer zy het noodig oor- 
deelden > gelijk men daar van twee 
voorbeelden z ie t, een in den berg Po- 

filyppo , in het Koningrijk Ñapéis en 
een tweede te Pierre Pertuis, in een 
berg van het Bifdom Baie en waarelijk 
men moet toeftaan -, dat dit een werk, 
hunner grootheyd waardig , mag ge- 
noemd werden : niet ver van hier zijn 
nog eenige overblijfzelen te zien van 
een w eg , met groote fteenen beleyd ¿ 
maardezelve is nu geheel en al verval- 
len ; als werdende daar de hand niet aan 
gehouden. A ls men uyt dit gewelf 
is , klimt men nog wat op , om ten 
toppe des bergs te geraaken, die men-»1ÇL UIUV< AL Jf V* a.'wt.M  TV ~ —— j-,  - J —------

van de eene tot de andere zijdedoorte ; voor de alder-hoogfle, der Pyreneefe,
booren ; men gaat daar onder een ge
welf van veertig, o f vijftig fchreeden, 
door, zonder aldaar eenig ligt in te

houd i de zelve is met zwaaré boflen 
van boeke-boomen, alomme bedektj 
maakendc dit een der aangenaamfte3 ----‘t, — I , ------------ ----------- 1---- ° -----------

hebben ; dan het geene, dat daar van plaatzen van eenzaamheyd , die ’er 
de twee openingen invalt, welke bey- <| miflehien in geheel Europe te vinden
■ ■ _ .     *_ _   ÆE —-  ̂jm. /V C 4 #*̂ *  ̂f I a. J—J /Hl ̂  I« I 4 *» >■%. ilitiJ v-a -«-*>de door groote poorten geflooten zijn 

Onder dit gewelf heeft men een Her
berg opgeflaagen, daar men des zoo- 
mers wat v in d , om zig te verfallen 
byeen bron van aangenaani fprirfgend 
water, het welk daar van een Rotz 
neder-vloeyd. Maar des winters wan- 

. neer de zneeuw valt, woond hier nie
mand. Wat de Waarden belangd, die 
zijn gemeenelijk arme Bedelaars, die 
de Reyzigers, om eenftuy vertje, in den 
naam van St. Adriaan vraagen> dee
ze was een God-vrugtig Kluyzenaar, 
2ulks ook de berg , naar hem , ge- 
noemd is. Men vind hier ook een 
kleyn Kerkje , deezen Heylig toege- 
wijd en daar in een Altaar, op net 
welk het beeid van J . Chrißtts en den 
neusdoek van*Si.Peronica te zien zijn: 
nog zijn’er eenige hoolen, waar in zig 
dikmaals ftruyk-roovers verbergen j 
zoo dat het gevaarelijk i s , hier door 
iijn weg te neemen $ wanneer men 
zig van geen geweer voorzien heeft. 
Dit gewelfzel is niet breed» wat don- 
ker in het begin > dat naa de zijde 
van Spanjen is , ook wat geboet 
draayende in het midden links af en 
alhier is het laager } dan aan beyde 
t}e eynden. Deeze uytholling is zeer 
oud cn men gelooft * dachet een werk-

zijn: alle deeze bergen laaten tuflen hen 
fchoone valleyen, daar een oneynde- 
lijk getal van kleyne ruyflehende wate- 
ren doorloopt. Zoo ver, als het ge- 
zigt toereykt, ziet men aan alle kan
ten de naabuurige Iandfchappen, ber
gen en daalen; werdende het gezigt 
nergens, dan door gebrek van verder re 
kunnen toedraagen geftuyt } die het 
zelve heel fterk hebben, kunnen tot 
aan den Weiterlijken Oceaan toe zien; 
den berg afgaande , vind men een 
zandagtig land, eenige dorre heuve- 
velen, kleyne onvrugtbaare vlaktens 
cn van plaats tot plaats, zwaare R ot
zen, dier voeten men moet omtrek- 
ken : alle deeze bergen werden weynig 
bewoond en men vind hier en daar 
maar eenige hutten van herders en 
zomdjds een gehugje. Des winters 
is hier zomtijdszoo veel zneeuw ,dat 
men niet voortkoomen kan; maar hier 
tegen heeft men goede ordre gefteld; 
zijnde de inwoonders van een Dorp 
gehouden mec fchoppen voor de Rey
zigers te gaan en hen de weg te be- 
reyden jaa hen by te blijven, tot zy  
de iuwoonderen van een ander Dorp 
vinden en dit werd zorg-vuldiglijk 
waargenoomen en volbragt •, zijnde 
zelf deeze arme menfehen verheugd,

wan-
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wanneer de reyzende man hen yets ( 

eeft j want men is daar aan niet ge- 
ouden, yets te betaalen > zijnde ver- 

pligt dien zwaaren arbeyd voor niet 
te doen; boven dit trekt men over-al 
n og , zonder ophouden, de klokken, j 
op dat de reyzigers door dat geluyd, ' 
moogen weeten, hoe verre, o f naar- 1 
by ecnige plaatzen en menfchen zijn , i 
om zig daar, by voorval van quaad j 
weeder, re kunnenheen begeeven, en | 
lijfs-berging vinden; maar, ter lo f van \ 
dit Land, kan men zeggen, dat de 
zneeuw zeer zelden zoo zwaar valt 
en hoog leyd , dat men tot dit uyter- 
ftc gebragt werd. In het algemeen is 
’er de lugt zagt en daar gaan veele win
ters door, dat het alhier vrieft, nog 
zneeuwd. Öm dan wederom tot on- 
zen berg te koomen, zeekere al vry 
groote vloed, genaamd, Urrola, loopr 
längs den weg en maakt van plaats, 
tot plaats water-vallen en drup-fpron-
f en, welke met een ongemeene hevig- 

eyd en groot gedruys neder-ftorten > 
wanneer men aan den voec deezes bergs 
gekoomen is , treed men in het kley- 
ne Landfchap

' '* / A  l  a  v k ; v"

M Aakende het derde gedeelte van 
Bifcaayen, wanneer men het in 
het geheei neem t: het legt tufTen de 

twee andere, in het Zuyden > hebben- 
de ten Ooften, het Koningryk Na
varra; ten Zuyden, Oud-Caßtiien en 
Bifcaayen eygentlijk te verftaan, ten 
Q o fte n  j maakende aldus een by-naar 
lang-wcrpig vier-kant van agt en twin- 
tig mijlen in de lengte en agrien in 
de breed te : des zelfs voornaamfte ftee- 
den , zijn ; Vittoria, Salvatierra en 
Jrtvigno. De eerfte plaats, die men 
in dit Landfchap vind ; gaande den 
berg van St.Adriaan a f ,is  een D orp, 
dat Galereta genoemd werd * leggen- 

. de van St. Sebaßiaan e lf mijlen * men 
reyfd derwaards längs een weg met 
zwaare fteenen beleyd en die aan den 
\'oet des bergs begind en men reekend 
van het Dorp Segama tot Galereta drie 
mijlen wcgs ;
- Voortgaande van dit Iaatfte Dorp 
reyfd men door een lange Valley,die,zoo 

: ver men rondom zien kan, een heere-

VJ TTOI UA.  5 ?
lijk gefigt geeftj want men ziet aan alle 
kanten fchoone, groote Dörpen , ver- 
fcheyde Vlekken, . Bürgten en eenige 
Steeden , onder deeze Salvatierra, dat 
men op de linker-hand laat; gaande 
naar Vittoria, wanneer men de groote 
weghoud. Als mennuvoorby Salva- 
tierra i s , vind men cen land-ftreek, die 
zoo vrugtbaar aan de eene zy , als dor 
aan de andere i s ; men gaat door vecle 
Dörpen; war verder vind men kley- 
ne heuvelen en daar naa een fchoon 
lang d a l, gelijk het voorgaande met 
Dörpen, Vlekken en kleyne Steeden 
bezet. Het Aard-rijk is hier vrugt
baar van Kooren en Drtryf; maarnjet 
van Fruyt-boomen; zulks men Vitto- 
ria van daar wel twee mijlen ver al 
zien kan.

V i t t o r i a .

IS de voornaamfte en Hoofd-ftad 
van dit Landfchap hebbende me- 
de de eere van (als vooren gemeld is 

ten opzigte van andere ftccdenj) ey
gentlijk een Stad genoemd te werden, 
zints het jaar veertien honderd een en 
dertig *, zommige willen ; dat het zelf 
de eerfte van Caßilien is , en houden 
ftaande, dar <^Alava een gedeelte van 
dat Koningrijk is: het zy daar rnede 
zoo het m ag; de zelve legt aan het 
eynde van de voor-befchreevene fchoo
ne vlakce ; zijnde van een dubbcle 
muur omringd, waar van de eene oud 
en de andere nieuw is ; verders is *er 
geen andere fterkte. De voornaamfte 
open plaats is omzet met een Stads- 
huys, twee Kloofters en veele wel op- 
gebouwde huyzen; in des zelfs mid
den fpringt een zeer fchoone Fonteyn; 
maar het geen de Stad fchoonft maakt, 
zijn de aangenaame boomen , waar 
mede de groote ftraaten beplantzijn; 
op dat nu de zelve, door de groote 
hitte, nietzouden verdorren, draagd 
men zorge , aldaar leevende water- 
fprongen te onderhouden , die door 
hunne bchaagelijke koelte dit ongemak 
voorkoomen. De Srad is in twecn in 
een nieuwe en oude gedeeld. Men vind 
alhier zeer rijke Koop-lieden, wier 
handel te Bilbao , o f  te St. Sebaßiaan, 
gedreeven werd; waar van de meefte 
in yzer, dat door het gantfe Koning* 

L Deel E  2 rijk
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rijk gczonden werd , beftaat *, men 
koopmanfchapc 'er ookin wolle, wijn 
en bvzonderlijk in lemmers van dee- 
gens*, die aldaar in groote mcenigce 
gemaakt werden : ook is alhier een 
proef- en meet-huys, daar menze alle 
opneemd en meet, wanneerze gemaakt 
zijn , om tezien, o f zy de lengte heb- 
ben, die by een gebod, daar aan- en 
toe-gefteld is.

ln deeze Stad zijn zeer veele aan- 
zienelijke menfchen: want behalven 
her groot getal der Koop-luyden, die 
men hier ter oorzaake van den han- 
del j v ind , zoo lokt de aangenaame 
geleegendheyd en fchoonheyd van de 
plaafs zel ve , veel adelen zelfGeefte- 
lijke, derwaardz. Haar begin en grond- 
z lag is zy aan Sanche Koning van Na
varra , (chuldig , d ie , naa dat hy het 
landfchap ^Alava den Mooren ont- 
weldigd had, de zelve bouwde, ter 
gedagtenifle van deoverwinning, die 
hy op deeze ongeloovige hadde be- 
vogten: eenige aoen hier b y , dat hy 
dit deed, om een borft-weering tegen 
de Koning van Caflilien te hebben, 
als die hem deeze gewonnene Land- 
ilreek ligt zou kunnen betwift heb
ben.
- Behalven de w eg, welke ik aange- 
weezen heb, kan men om van St. Se- 
baßiaan, naar Vittoria te reyzen, nog 
een andere neemeri en den berg St. 
Adriaan mijden * laatende St. Sebaßiaan 
¿an de regter-hand, reyfd men drie mij- 
len door het gebergte , als wanneer 
men aan een v lek , met een muur om- 
trokken en Hernani, genoemd , komts 
van hier houd men den berg St. A - 
driaan op zy en deeze noemd men, 
de Komnglijke weg , waar längs men 
aldus ook tot Toiofetta, waar van ik 
heb gefprooken, bequaamelijk en van 
daar regt op Villa Franca en zoö voorrs 
op Villa-Real, reyzen kan. Tweeuu- 
ten verder ontmoet men het fteedeken 
Ognate en drie mijlen verder, Mrn- 
dragon;  voorts Efeuriacha en men mer
kend tu (Ten dit en Vittorm vier mij
len : naa, over een berg gereyfd te heb
ben , komt men te SaUna, van hier 
gaat men afwaards, längs het hangen 
van den berg, zijnde een zoo gemak* 
kelijkenweg; dat mennaauwelijksge- 
woar werd; dat tuen afdaald en krijgd

) '

V A N  V I T T O R I A .  
alzoo, teneynde van de zelve, Vitt** 
ria in het gezigt.

B y  deeze Hoofd-ftad legt het vlek 
JOuebare, alwaar men een oud Kafteel 
z ie t, dat eertijds fchoon moet geweeft 
zijn en nog zou weezen ; wierd het 
zlegtsonderhouden -y maar daar woond 
niemand op,om dat ’er (zoo men zegt) 
een booze geeft > die yeder, die ’er 
komt een fchrik aanjaagd, bezitting 
van genoomen heeft: daar is een groo- 
te tooren, Wiens fpits en boven-gebouw 
zeer aangenaam om te zien is : alle de 
kamers zijn zonder huys-raad* zijnde 
daar geen vertrek behängen; dan een 
groote Zaal, met oude Tapijten vol 
groote beeiden.

Twee mijlen verder van Vittorta * 
leyd de Stad Tnvtgno > op een hoog- 
te , op de kant van den Stroom Ayu- 
da> voorzien van een goed Kafteel; 
deeze is de Hoofd-ftad van een Graaf- 

fib ap , dat de zelve naam voerd j toe- 
behoorende den Hertog van Najara: 
by deeze is de Stad Pegna Cerrada; 
leggende in het midden van zeer hoo- 
ge bergen en hebbende een ongemeen 
iterk Kafteel: nog ziet men Murga,  
op den berg Gordea.

Zeeven uuren verder van Vittoria 
gereyfd hebbende, vind men Miran- 
da de Ebro, eerfte Stad van Caßihin, 
aan deeze zijde. Men gaat wijders 
door een bezlooten V lek , genaamd 
Pueblo Barbanpn ;  hier omtrent is het 
Aard-rijk welbebouwd; voorts komt 
men in het gebergte $ dat een tak 
van het Pyreneefe is en van hier in een 
fchoone vlakte, die tot Miranda toe 
uytgeftrekt is. Deeze geheele w eg , 
fchoon wat ongemakkelijk in het ge
bergte, heeft egter iijn vermaakelijk- 
heydj maakende degroene Buxr- Palm
en Eyke-boomen aldaar een fchoone 
lommer, behaagelijk voor het oogen 
dienftig voor den reyziger; ook groeyd 
'er Lavendel en Thijm  in zulk een 
meenigte; dat de reuk alom de lugt 
vervuld. f.. .

t ! i* . j . * 1 \ ■

; BlSCAAYEN EYGENTLYK, ZOO f 
GENOEMD. ■ - v

DE twee Ooft-waards geleegene 
deelen van Bifraaytn, Guipufcoa 
en Alava , gezien hebbende,  moet

men

j
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wen' in het derde koomen j leggende, 
ten Wetten, van de twee andere■, te 
weeten Btfcaayen zelf. Die geweil heeft 
Oud-CaßiUcn, in het Zuyden * Aßth 
rten, in het Weiten en den Oceaan, 
in het Noorden : men reekend des 
zelfs lengte en breedte op e lf mijlen; 
des zelfs voornaamite Steeden zi]nj 
Bilbao, Laredo , Ordugna en eenige 
andere.

OCEAAN EN BILBAO. Ì 7
Steeden längs den O geaan,

K  Oo wende uyt Gmpuftoa ,  in Biß  
caayen, vind men längs den O* 

ceaan Borneo, o f  Vtrtmjo, daar een 
goede haaven is ; zijnde die oord vrugt- 
haar van Oranje-boomen : Portugalet- 
te een fteedetje, op denoever van een 
Stroom, gelecgen * die het ze lve , naa 
Bilbao te hebben aangedaan > zoodaa- 
nig van voorziet^dat *cr zelf de huyzen 
zomtijds dooronder waater loopen.

B I L B A O .

j .  D ì  Bank voor de H j aven v<w G alera, x . D i Stroom Ybai^abal. J . D e J{e rh v a n  Sr. Ja c o b . 4 .  Van Sr. Erao* 
cifcus. 5. Van St. Bartholomews. 6. D e  i^rr* vttn de Ja iro ite i-H eerfn . 7 . H et G afthnys. « .  De fV e r f yan
Arena. 7 . H et H : Knjyj. 10 . St. Barbara. 1 1 . Sc. Vincent de Abapto. r*. Sc. Antonius. 51 ; ;;

B  I  L  B  A O. :  :

BOven Portvgalette t ppwaarts aan 
de Stroom Tbai§abal twee mijlen 

van den Oceaan, leyd in een vlakte 
rondoni met hooge bergen bezet, de 
fchoonc , groote en zeer koop-rijke 
3Hoofd*itad van al het Landichap, 

* Bilbao. De vloed , die hier ter gemei* 
der ftroom opdringd, maakt oen zeer 
vcylige Bank-haa ven,\veshalven de zeU

Vß opk van zeer vpele zq q  nytgaande 
als inkopmende fcheepeu , werd aan
gedaan en Bilbao, als ook fr , Sebaf- 
tiaan, voor de twee beite haaven s ge* 
houden werden, die de Kooiflg van 
Sfanjen aan den Oceaan 5 heeft, Het 
geeit hier een vernyaakelijk Woogen > 
wijl het L w $ f $ h $ p  fchoon m  vrugt* 
haar, d£ gelegendneyd behaagelijk f de 
lugt helder en z ^ y v t r  m  dctpcvlped 
van Koopmanfchappen en Handelaars

E  3 zeer
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} *
zeer groot is: de wol-neermg en ver- 
vertiering is alhier gelijk in een fta- 
pel bank en hier längs werd in Span* 
jen  gevoerd, al w at’er uyt Engeland, 
yrankrijk > Holland en andere Oorden 
weed gebragt en de fcheepen > welke 
uyt Spanjen naar elders moeten, wer
den alhier, te meeren-deele, bevragt. 
Men vind te Bilbao > zoo fchat-rijke

Koopluyden, dat’er onder hen z ijn , 
die dric , o f  vier feheepen, op hun 
eygen beurs kunnen uytruften , en vol 
laaden. Een Bifcadins rrin s, genaamd 
Diego Lopez de h a ro , bouwde deezc : 
Stad , omtrent het jaar dertien hon- 
derd rer plaatze , alwaar eertijds de 
haaven, van de Antantrs, was ge*
2 eg t, Fltrviobriga ;  men noemde de zcl-

KLEED IN G  D ER BfSCAAYSE M A N N E N  E N  VROVWEN.

ca Boerett <n Boerim en% d ie ter m arkt gaan, bb Biicaayfc en Ga iconic jo  »ge D eg ttrt. c  Een  V w r »  "van St, Ja n  J e  
X.UZ. dd Een Vrouty y<t» Bayonoc. te  Biicaayfc yreu 'k tn  ttt J\ t r k e  gaande.

ve Belvao ;  beduydende , fchoone cn- 
diepte en naamaals heeft men hier uyt 
gemaakc het wcord en de naam Bil
bao. De jonge dogters gaan alhier met 
het hoofd bloot engefchooren j zijn* 
de haar verbooden net hayr te laaten 
groeyen en op te eieren, zoo lang zy 
niet getrouwd zijn en dit is eeneaan- 
genoomene gewoonte, door gants Biß 
caayen. De vrugtbaarheyd van het 
land, is 200 groot en alle eet-waaren 
zoo goed koop , dar geen Stad in 
Spanjtn, ten deezen opzigte„ daar me* 
de kan vcrgeicekea werden.

Daar zijn, een weynig van Bilbao, 
nog twee Zee-haavenen > Laredo en St. 
Antomo beyde, door de Got then, ge- 
bouwd, op een verheevene plaats alom 
met roczenomzet: de haaven is aan den 
voet van de ftadjalwaar, groote handel, 
in vis, dien men zout,in  vaaten zlaat 
en naar verfcheyde iteeden van Span
jen  zend , gedreeven werd. Caftro de 
Urdiales, tuiTen Laredo en Bilbao, ge- 
leegen, heeft een goed Kafteel en wel 
vooTzien waapen-huys * brengende het 
aardrijk veele kruyden3ter gezondheyd '■ 
dienende, voort. ■ '*

■ >i-: ■■■■ S t z e -



STEEDEN IN HET MIDDEN VAN HET LAND.

Steeden  in h et  midden van het 
L andschae leggende.

T Uifen twce hooge bergen, leyd 
boven Bilbao in eene laugte > Du
rango , een wel-bevolkte Stad , Wiens 

inwoonderen zeer künftige ftukken van 
yzer en onder deeze, fchoone deegens 
maaken. Hellem  legt hooger op, in een 
aangenaame vlakte vol Appel-boomen 
eti alderhande hout , bequaam tot den 
fcheeps-bouw en des zelfs burgery 
niet minder, dan de voor-gemelde be
quaam om in yzer en ftaalte werken; 
zijnde, boven alles, dat zy maaken, 
de heliebaafden hoog geagt. by-naar 
in het midden van het Land vind men 
de Stad Ordngna, de eenige, welke 
in die Landfchap den naam van Stad, 
(b y , uytftek) voerd; mede in een zeer 
aangename laagte gebouwd, met zeer 
hooge en ruuwe bergen omzet j heb- 
bende Laneßofa ten W efteni zijnde 
voorts als de voor-genoemde geleegen: 
dit zijn de voornaamfte fteeden van 
Bifcaayen; waar in men ’er een en twin- 
tig teld, welke bemuurd zijn*

Hebbende Bifcaayen nu van plaats 
tot plaafsdoor-wandeld, zullenwe het 
zelve eens in fijn geheel aanmerken. 
D e lugt is ’er zagt, zuyver en beeter 
gemaatigdi dan in de andere oorden 
van Spanjett. De meefte rijkdom komt 
den inwoonderen van den haudel en 
arbeyd van Yzer 5 werdende eene zoo 
grooce meenigre van het zelve uytde 
bergen gehaald * dat ’er alle jaaren 
drie honderd duyzend §umtden, Y - 
zer en Staal,zoo aan waapenen, fpij- 
kers, ftaaven , fcheepsrtuyg, als an
dere dingen , verarbeyd en door gants 
Europe verzonden werd.

Het aardrijk is doorgaans onefFen 
en fteenagtig; brengende op zommi- 
ge plaätzen niets,op andere een wey- 
nig wijns > tog koorn genoeg voort, 
om de ingezeetenen te fpijzen; zijn- 
de over-al vol Appel-boomen, waar 
van zy uytmuntende lekkere (Cider) 
Appel-drank maaken > die hen , het 
gebrek des Wijns , ten deele , ver- 
goed. De Zee verfchafc goede Vis 
en alderhande zoort van Hoornen en 
Schelpen j zijnde de kuften zoo vol 
Oranje- en Limoen-boomen * dat men

’er voor een gering geld , zoö veel 
koopen , als een muyl-ezel draagen > 
kan. Aan de oeverS der ftroomen 
vind men Paarelen en de zwaare hof
fen , daar het land vol van is, geevett 
zeer veel Hars en zoo veel Scheeps- 
timmer-hout , dat men voor gants 
Spanjen daar vlooten van toeftellen 
kan. De jaager vind’er wild in over- 
vloed. Daar zijn niet alleen Y zer; 
maar 00k Lood en andere koftelijke 
Mijnen, Om dat dit land na zeer 
wel aan den Oceaan en in de naabuur- 
fchap van Brankrijk , geleegen is , 
vloeyd ’er de Koop-handel meerder 3 
dan naar eenig ander oord van Span
jen , naar toe; werdende van hier naar 
alle vreemde landen waapen-tuyg, y- 
zer-werk en traan , verzonden. De 
meefte W ijn , die raen hier vind, waft 
in het Landfchap jilava.

De inwoonderen van Bifcaayen heb- 
ben, Van alle rijden, den lo f gehad 
van dapper en moedig te zijn. Zoo 
meenigmaal als Spanjen van meeftef 
veranderd is , zijn zy  altijd, de laat- 
ftc, onder het juk gebragc en gelijk 
de Romeynen de meefte moeyte van 
de wereld hadden, om hen te verwin- 
nen; zoo hebben 00k de Sueven en 
Gotthen , die naa hen quaamen , de 
zelve zwaarigheyd, gevonden , in hen 
te overheeren en die land onder hun 
gehoorzaamheyd te beengen. De ou- 
de Bifcaayers kenden geen ander ver- 
maak, dan de waapen-oefFening j haa
rende zoor zeer de ruft, dat zy > wan- 
neer de ouderdom hun bloed begon 
koud en traag te maaken * dit beklaa- 
gelijk ongemak, met zig van een rotz 
te werpen , voorquaanien ; jaa hee- 
den ten daagc zijn zy nog omtrent 
van den zelven aart, werkzaam, haa- 
ftig , wakker, goede foldaaten cn 
boots-gezellen ; men geeit hen ook 
den roem van ouder en beeter Zee- 
iuyden , dan alle de andere Span- 
jaards te zijn. Men leeftj dat zy al 
twce honderd jaar voor de geboorre 
van 7 - Chriflm , op den Oceaan in 
lcheepen van een holle boom en mec 
leder bedekt, gemaakt, roeyden en 
dat z y , met een vloot van diergelij- 
ke vaartuygen , naar lerland , togen 
en het zelve in bezit naamen. Daf 
zy goede kaapers zijn , hebben , örö

\ van
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van St. Sebaßiaan , voorleeden jaar, 
duyzend zeven honderd en v i j f , ge- 
noeg doen blijk^n 5 neemende een 
groot geral Hollandfe fcheepen, fchoon 
de zelve van een vry- en geley-brief, 
door den Koning van Frankrijk voor- 
zien waaren. Z y  kunnen, als harten> 
rotzen en bergen opklaureren en af- 
fpringen. Op feeft- en vrolijke daa- j 
gen ziet men het volk in hun hemd ' 
en ondcrbroek , op het geluyt van 
fluyc en hand-trom , mec bloote dee- 
gens in de hand dantfen en op een 
aardige w ijfe, de losheyd van hunne 
leeden toonen; draayende en flingeren- 
de hunne beenen mec eene verwonde- 
rens-waardige znelheyd en kunftj al- 
dus gaan zy van huys tot huys, de 
grooten opwagten > die hen daar voor 
yefs fchenken.

De Bifcaayers zijn zoo zagt-zinnig 
cn ingetoogen niet, als de andere Span

HET MIDDEN V/IN HET LAND.
grooten Zee-voogd en als men drie 
duyzend foldaaten derwaards hadde 
ge ich ik t, ora hen over deeze imiy- 
tery en ongehoorzaamheyd teftraffen, 
verfloegen zy de zelve niet alleen , 
tot den Jaatften man toe; maar wier- 
penze nog daar en boven in Zee ; 
zulks men hen, hunne oude vrijheyd 
moeft laaten behouden.

Zeekcr Spaans B itfchop*, die om
irent het eynde van de vijfde eeuw 
gefchrecven heeft , zegt ; „d a t  dit 
„  volk", fchoon het ook belijdenis van 
„h e t Chrtßehjke geloof deed j nog- 
„  tans geen Gods-dienft h ad , nog eeni- 
„ g e  Godheyd aanbadj zeggende die 
„eene waaragte zaak te zijn en dat 
„ z y  geen Priefter wilden ontfangen, 
„  dan die eene byzit had > w ant, zegt 
„  h y , zy geloofden niet, dat ’er een 
„  man was, die de begeerre van het 
„v lees kon overwinnen en dit dus

jaardsi maar leevendiger van geeft,cirif- j y> zijnde , het noodig was , dat een 
tiger en optoopender, ook open-her- „Priefter een byzit had, o f anders fijn
tigeren van eenenbeteren ommegang 
eerbaar, zindelijk, tog wat hoog-hertig: 
zy hebben veel verftand en zijn zecr 
bequaanie Hoovelingen; waar door’er 
ook veele tot groote hof-bedieningen 
geraaken. Devrouw enenjongeD og- 
ters zijn luftig , vol leeven , fterk, 
wel gemaakt van lichaam en reede- 
lijk fchoon. Hec is nog niet lang 
geleedcn, dat de Vrouwen een gecle, 
o f roode muts, op de wijze van een 
tulband gemaakt» droegen» maar nu 
vercieren zy haar hayr met verfchey- 
de hulzcls, cenige de Spaanfe» ande
re de Franfe wijze volgende.

Deeze voordeelen van lichaam en 
geeft:, zijn oorzaak ,dat de Köningen 
van Spanjen» altijd groote agting voor 
de Bifcaayers hebben getoond en aan 
hen, ten deele uyt gunft , ten deele 
by dwang , verfcheydc voorregten 
en vrydommen, welke zy ook nog 
genieten en waar van zy geen ftip 
willen verliezen, gegeeven hebben en 
behouden laaten; zijnde van alle toi 
en pagt v ry ; wanneer men in het jaar 
duyzend fes honderd twee en der- 
tig, een belafting op het Zout wilde 
zetren, ftond het volk te Bilbao o p ; 
ilaande alle de bedienden, die heo de 
Koning gezonden had, otn dien toi in 
te zaamelen, dood; ook die van den

„eeven-naaftens Vrouw , o f Dogter, 
„betfiep: hy doed hiereengeval b y , 
het welke hy fchrijfc zelf gezien te heb
ben en om iijn zeldzaamheyd wel waar- 
dig is hier ingelaft te werden: „daar 
„  kan (zegt hy) geen Priefter , naar 
„  Bifcaayen, gaan, ik zal u de reeden, 
„ zeggen en een fchrikkelijke zaak , 
„ te r  deezer inzigte , welke lk zelf 
„gezien  heb , verhaalen. Hoewel 
„  deeze menfehen onder den Bitfchop 
„  van Calahoria ftaan; zoo kan niet tc 
„  min deeze»nog eenig ander Bitfchop, 
„ z e l f  om het alder-waardigfte te be- 
„  dienen, derwaards gaan: in het jaar 
„  duyzend vier honderd feven en fe- 
„  ventig »quam Ferdinand Koning van 
„  Caßilten in Bifcaayen ;  hebbende den 
„Bitfchop van Pampelonay in iijn ge- 
„v o lg . De Bifcaayers gingen hem 
„ te  gemoct j zeggende, dat dit te- 
„gens hunne gewoonte was en waa- 
„  ren nu gereed tot een oproer te koo- 
„  men , tog de Koning voorquam de 
„z e lv e  , den Bitfchop te rüg te 
„zen den ; maar zy gaaven hun mif- 
„  noegen zoo fterk te kennen , om dat 
„  men een Bitfchop in hun gebied had 
„gebragc > dat zy van den gantfen

» w e g ,

* Jan Biffchop van Gironne , Paralipon. Hiipan.JiJ>, 
l i .  cap. pcnult.y. Hifpan, illultr. Tom.l. pag.41. ,
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»Weg, daar hy gegaan had,de aarde 
„ te  zaamen raapten,op hoopenbrag- 
„ ren, verbranden en de alle in den 
„  wind wierpen. -

Z y  hebben eene zeer eygene fpraak; 
geen gemeenfchap met de andere Eu- 
ropife taalen hebbende} het welk ge- 
looven doed * dat de zelve zeer oud 
is beginnen gebruykt te werden ,om- 
trenc Bajonne in Franh'ijk en men 
fpreekc de zelve doorgants Btfcaaytn, 
aan deeze en geenc zijde van het Py- 
reneefe geborgte. Z y  bedienen zig 
daar van in het fchrijven niet j maar 
leeren hunne kinderen de zelve leezen 
cn Frans, o f Spaans fchrij ven, *  naar 
dat zy onder deeze, ofgeene Koning 
flaan : men zegt dat zy die uyt quaad- 
aardigheyd doen, om alzooden vrem- 
deling hun taal te ontzettenj eenige 
Keyzigers fchrijven , dat de zelve 
arm en gebrekkelijk is * beteekenende 
ccn en zelve woord , veele zaaken} 
maar die bewijs is , om niet wat er- 
gers te zeggen, zwak en liegt: want 
wat taal is ’e r , daar in , hoe rijk cn 
overvloedig zy ook weezen mag , 
waar in een zelve woord , geen ver- 
feheydene dingen beduyd ? om het re
gen-deel aan te toonen, behoeft men 
maar de Franfe, o f Nederduytfe taal 
tot een voorbeeld te neemen, zijnde 
niet noodig dat van de Grtekfe, o f  
Arabife die rijke taal , te ontlecnen: 
om hier van overtuygt te zijn, moet 
men ilegrs het een, o f  ander woordc- 
boek opllaan, andere hebben weder- 
om guniliglijk van de Bifcaayfe taal 
geoordecld en zelf gezegt 5 dat de 
zelve zagt is. De meefte eygen woör- 
den loopen, in het eenvoudig gctal, 
op een a en in het meerdere, op een 
ac uyt. Als by voorbeeld.

De Hem d , Cerva, de Hem den, 
Cervac ;  de Aarde, Lwrra; de Aar- 
den, Lurrac ;  de Zon , Eguzquia ; 
de M aanIrarguia; een Star, Izarra; 
ccn W o lk , Ödeya;  het Vuur, Stta;  
een Stroom , Ibaya; een D orp, Ufia; 
ccn H uys, Echea; een Bed, Oeea; 
een H em d, Alcandarea; Brood, O- 
gma; W ijn , Ardaoa;  V is , Arraya; 
een getrouwd Man, Senarra;cenge-

# Gdijk by ons de F rie ftn , die Fries fprecken , het 
oude Fries leeien; raaae Hollands immers , zoo ved 
zy kumtf», fchrijten, . i ■ ■ _

trouwde ‘ Vrouw, ^Andria; een oud 
Man j Zarra ;  een Man , Guizona;  
,een Vrouw Emaztea; Vadcr,Aytea; 
M oeder, Amta ; Broeder , Anagea ;  
Z u ller, Arrevea;  een Z oo n , Semea; 
een Dogter, Alavea; het Lighaam, 
Gorpnza> Schoon, Ederra > ik Drink, 
Edatendot > ik Lees, Iracurtendot s Be
rn innen , Onerexiea j Slaapen, Lonaza-, 
Zien , Bacttß * Eeten , Jan  \ ik Loop, 
Laßer Eguitendot 5 W it , Z u n ; Rood, 
Gorria-, Zw art, Belza ; Vlees, iA r-  
raguia.

Zie hier hun wijze en bewoording 
van teilen: een bat > twec, bij drie, 
tru > v ie r, lau-, v i j f ,  boß -y fes, ßy ;  
fe ven, zazpi -r agt, zot'zi j negen, <ve- 
drazi j tien, Amar > twintig, oguey ; 
dertig, ogueytamar *, het w elk, woord 
voor woord, vertaald zijnde, h twin
tig en tien > veertig, berr oguey > dat 
i s , twee-maal tw intig; v ijftig , berro- 
gueytamar; dat is, twee-maal twintig 
en tien >'Tellig ,yrur oguey ■, dat is , drie- 
maal twintig j feventig, yrurogueyta■* 
man, dat is , drie-maal twintig en tien; 
tagtig , lauroguey •, dat is , vier-maal 
twintig } negentig , laurogueytamar ; 
dat is , vier-maal twintig en tien; hon- 
derd, eun.

Deeze wijze van teilen brengt my 
te binnen en doed my vermoeden *, dat 
die der Franfen wel hier van mögt lijn 
oorfpronggenoomen hebben: want zy  
zeggen ook feßig en tien, in plaats van 
zeeventig; vier-maal twintig,in plaat- 
fe van tagtig en vier-maal twintig en 
tien, in plaatfe van» negentig ;  men 
doe hier b y ; dat de Koning, Henrik 
de IV . van Bearn geboortig was en 
ten fijnen tijde, veele Hoovelingen (zy  
apen altijd de Vorllen naa) zig het 
ongemak aandeeden , van fijn taal, 
kleeding en wijze van baard dragen, 
die alle ongemakkelijk waaren , te 
volgen: men zal alderbeft van dee
ze taal oordeelen en zien kunnen hoe 
veel, de zelve van alle andere ver- 
fchecld , uyt de fchrijving van het 
Gebed des Heeren *, hoopende ik , dat 
het een opmerkend Leezer niet ver- 
veelen z a l, het zelve, hier ingevoegd 
te vinden.

G ute A  it a ceruHan aicena, *
\ San ftifica bedi hire icem. . "

Ethor bedi h ire JLefuma.
I. Deel. F  Egnin



+I b e s c h r y v i n g
Eguin bedi hure vcffondatea, ceruan 

belala lurrean-ere. .
Gute egumco oguia igne egun.
Eta qutta ietzaguc gute gorrac y noia 

gugere porduney quittazm baitra- 
vegu.

Eta ezgaitzala far traci tentationetan, 
baina dekra gaitzac gaichtotic.

Ecen hirca due Refuma, età puiffdngay 
età gloria feculacotz. xjimen.

De verfcheydenheyd , der wijze van 
fpreeken, heefc deeze verwarring van 
naamen en woorden in de Btjcaayfe

V A N  A S T U R I E N ,  
taal gebragt> geevende, op verfchey* 
de piaatfen de Spanjaards en op ande
re de Bifcaayers, eenen anderen uyt- 
fpraak en fpelling aan eene en zelve 
woorden , als by voorbeeld> Salinas, 
zegt men ook Gaga en beyde deeze 
woorden beteekenen 2bout j Mondra~ 
gon y heet in de Bifcaayfe taal , Arrafat-T 
Montreal, Vena;  Afpeitia» Urazueitta 
en Salvaturra > Traurgni; OUte, Ar- 
riveri;  Marquina , Elgoivar en de 
btroom Bidaßoa, Alduida> ook Beoy~ 
via.

K A A K T  van À S T V R I E N *  G A L I C I E N  en L E O N

A S T U R I E N .
Z Laande regts,  tegen hee Weilen, 

in het uytrekken van Bifcaaycn, 
den hand op ; komt men in Afiurien. 
Dit Landfchap heeft , ten Noor
den , den Oceaan ; ten Weilen 5 Ga* 
Heien* waar van het door den Stroom 
Eo y o f Ribadeo, gefcheyden is cn ten 
Zuyden, deKoningrijkcn Leonenhet 
Om-Caßilicn : het is lang en zmal $ leg
gende längs den Oceaan geftrekt, ter 
iengte Van agt cn veertig en ter breed-

te van agtien mijlen > des zelfs naam 
is herkomftig van die desStroom s^- 

ftura-> loopende längs de muuren van 
de Stad Aßorga en zig daar naa in 
den Doutra , uytftortende. Wel eer 
was dit Landfchap in .waalf Volkeren 
yerdeeld> maar als nu, is het zelve, 
in tw ee, zeerongelijkedeelen,onder- 
fcheyden: het eerfte en grootfle, ten 
Weiten geleegen, werd het Oviedife en 
het tweede , dat geen vieren-deel van 
het eerfte is , het SantiUanaafe Afiurüny 
genoemdi draagende beyde den naam

van

*



STEEDEN LANGS DEN OCEAAN GELEEGEN. +j
Van hun Hoofd-ftad » maai wijl dee- 
ze verdceling van weynig aangelee- 
gendheyd is , zal ik  daar van niets

raeerdcr ophaalcn; tog hct aanmerkens- 
waardigfte van dcezen Landdtreek 
melden.

S A M T ;
l .  Dr Kak (ifr Heylige Lijlqn, i .  Hel Kfifttel. j 

4. Dt l£raan-/i$ayt

S teeden  längs den Oceaan
G E L E E G E N .

DE eerfte ftad, welke men *koo- 
mende uyt Bißaayen, ontmoet, 
ö 't. Andero is > wel eer onder, deezen 

Land-ftreekimaar nu al van veele jaaren 
onder Afturien begreepen; leggende 
op de kant van den Oceaan , aan den 
voet van een hoogte , voorzien van 
een goede breede haaven , bequaam 
om een fterke vloot te bergen; als 
werdende door twee wel gemaakre 
Kafteelen befchermd, waar voornog 
een werk , ter verweering, legt; zulks 
de zelve alhier voor onweder gedekt 
en wel leggen, om ontlaft en gelaaden 
te kunnen werden. Terinkomfte van 
de haaven, vind men een zapdagtige 
plaat, o f  liever rotz (by de Spanjaarden 
Penna de Mogren genoemd) maarwi/i

AT D £
Df'Wfg naar Öurgos. 4. De öcfaon. 5. Be Haaveru

men de zelve boven water z ie t, niet 
gevaarelijk. Aan de haaven-kant en 
daar de Stad naar de Zee-fterkte legt, 
heeft men een aarde-werk gemaakc 
en rnet gefchut beleyd , om gemak 
en verzeekering tegen vyanden, die 
aan de haaven-zij de Stad mogten wil
len aandoen, opgeworpen. Hier loopt 
een beek, op welks kant men een oud 
gebouw ziet; zijnde geweift en ruf* 
tende op hooge, dikkeboogen* die
nende voor een krijgs-tuyg-huys, beurs 
en wandel-plaats, dien de inwoonde- 
ren Attdajfana , noemen. De Stad 
zelve is kleyn; maar reedelijk fterk* 
als hebbendc aan de Land-zij een bree
de drooge graft, die den toegang moe- 
yelijk maakt. De lugt is hier goed, 
de Foriteynenies in gefal en alle uyt- 
neemende aangenaara , Zoo ter dran Je, 
als verfriifing. Daar is een roor-ftad,

I. DeeL F  2 daar
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daar by-naar alieen viflers, woonen* 
om dat hier omtrent een goede vangll 
is> zijnde dit derhalven ook de han
d e l t e  alhierden meeften winftgcefr. 
De Stad heeft zeven poorten> vry wel 
gebouwd > twee kloofters , een van 
de Francifcaanen en een ander voor 
die van St. Clara. Het is welbekent, 
dat deeze twee inftellingen van Gee- 
ftelijken, door een gants oude, broe- 
derlijke ommegang j die van den be
ginne hunnen aanleg, tot nu toe, ftand 
houd, te zaamen zijn gevoegd > gaan- 
de nooyt alieen en dit ten gedagtenif* 
fe van het goed verftand> dar die zaa- 
lige St. Francifcus > grond-legger van 
fijne en St. Clara van haargezelichap, 
te zaamen gehouden hebben , de groo- 
te Kerk is. zeer bertigt , ter inzigte 
van de heylige lijkeu , die aldaar ruften 
en waar van zy de naam draagd. Daar 
is een vergaadering van Canunniken, 
dien men zegt mannen van groote 
gojd-vrugtigheyd en wijfheyd te zijn. 
Het aardrijk geeft mildelijk verfchey- 
denheyd van vragren en de omieg
gende heuvelen overvloed van wijn 
en boomgaarden * geevende yeder een 
een fchoon gezigt en groot voordeel 
aan den eygenaar. De inwoonderen 
zijn kloek-moedig ; jaa ftout, gelijk 
meeft alle de Iuyden y die in het mid- 
den van het gebergte, woonen. Z y  
hebben verfcheyde voorregten en on- 
der anderen d it : dat de Koning, nog 
eenig ander groot Heer, hen kan ver- 
koopen-, ofhuuren, ter welker inzigt 
o f onder wat voorwendzel het ook zou 
moogen weezen. De Stad is zoo oud * 
dat men des zelfs begin nog grond-leg- 
ging weet, tog men wil dat de Oud-va- 
der Noack, o f yemand van fijne naakoo- 
melingen, de zelve aangeleyd heeft, 
wat van deeze waarheyd weezen, o f 
niet weezen m ag} het is zeeker, dat 
hier en hier omtrent lekkere wijn en 
fchoone vrouwen gevonden werden.

Santillana, Sanftillana , in het La- 
tijn, Fantitn S. Julian# , de Hoofd- 
ftad deezer gedeeltens van Aßurien, 
dat ook daar Van fijn naam ontleend, 
leyd v ijf mijlen van St. Andero > heb- 
bende de eer-naam van een Burg-graaf* 
fchap te zijn; toekoomende de Her
togen van Infantado , uyt den huy- 
zc van Mendoza.

O C E A A N  G E L E E G E N *
St. Vincente de la Bar quer a , is een 

Zee haaven , van aangelegendheyd > 
om fijn wel-geltelde Kaiteel. •

Lianes cn Riba de Sella, zijn twee 
andere Zee-haavehen -, maar van wey- 
nig belang.

Gyon ; leyd mede aan den zoom en 
boord van den Oceaan, op een uyt- 
ìlek land en by-naar alo rii van water 
omringd, v ijf mijlen ten Ooitcn, van 
de Kaap de las Pennasj zijnde eer- 
tijds de Hoofd*flad van geheel Aßu- 
ritn en de zetel van Pelagius, her (lei
der , van het vermoogen der Chriße- 
nen 3 in Spanjen, naa dat het zelve van 
de Mooren was overweldigd geweeft : 
fijne naa-zaaten noemden zig Könin
gen Van Gyon > tot dat Alphonfes de 
Kuyfche, de naam van Koning van Ö- 
viedo aan nana 5 ten Weitert van Gyon, 
leyd Avila en fes mijlen van daar, 
Lm rca , twee Zee-haavenen van wey- 
nig belang. Navia is een andere en 
wel bekende haaven * leggende in een 
laagte, digt aan de grenzen van Ga* 
licien ; des Zelfs inwoonderen zijn al 
zoo hoog-hertig, als die van St. A n - 
dero ,* ftaandc houdende, dat Noach ook 
deeze gebouwd en naar fijn fchoon- 
dogter . huys-vrouw van Charn  ̂ ge- 
noemd heeft.

ln  het midden van dit Landfchap, 
vind men het klcyne gebied Liebana s 
lang zijnde negen en breed vier mij
len i het beftaat uyt v ijf laage Lan
den, Cillorigo, Val de Prado, Vahe- 
bara, Cereceda en Polanos, alle vrugt- 
baar van kcorn, voornaamelijk tarruw, 
wijn, zlagt-beelten, vrugtenen wild. 
De Hoofd-ftad van dit kleyne geweft, ■ 
is Totes y leggende aan den Stroom De
nta negen mijlen van Santillana. Dit 
oord is het alder-berg-agtigfte en ruuw- 
fte, dat men in geheel Spanjen vind> 
zijnde van zoo hooge bergen doortrok- 
ken, dat der zelvcr toppen den hemel 
fchijnen te bereyken ; weshalven de 
Mooren, daar ook nooyt in hebben 
kunnen breeken o f  'er meefter van wor
den; hier bergden zig de Chrißenen, 
naa den invai deezer ongeloovigen ; 
vindende aldaar een veylige wijk- en 
wecr-plaats, welke de natuur ter hun- 
ner befcherminge fcheen gemaakt te 
hebben, om zig tegen hunne vyanden 
tc kunnen hand-haavenen ; gelijk z y

de



de zelve aanvalleridfc, Altijd afzloegeri i 
cn te rug dreeven: tot dat ditgodloos 
rot eyndelijk, door de goede gelegend- 
heyd des lands en moeaige tegenftand, 
dien zy niet verwagt haddcn , afge- 
mat, den moed opgaaven, van ooyt 
het zelve magtig te zullen kunneri 
werden en uyc dit Läiidfchäp quam 
Pelagias, van wien ik reeds gefproo- 
ken heb, te voorichijn : men noerrte 
hem met regt den Herftelder van den 
Chrißelijken Gods-dienft en het opper- 
vermoogen van Spanjen: a! voor eeni- 
ge honderd jaaren > is dit Landfchap, 
tot een Graaffchap verheeven en lan
gen tijd , met dien ecr-naam . door die 
Van den huyze Gironna bezeeten ge- 
w eeftj maat zints honderd jaar, o f 
daar omtrent, heeft het de Hcrtogen 
van Infantado toebehoord.

O V I E  D O.

V An ouds Brigttium> Hoofd-ftad 
van geheel Afiurien, leyd ineen 

plat-agtig land, op den oever van twee 
Stroomen, de Ove en D eva , waar van 
de eerfte, den naam Ovetum , Ovudo 
aan debtad gegeeven heeft * zijndede 
eenige van het Landfchap * welke dee* 
Ze eer-naam ("van {fad eygendijk ge- 
zegt) voeren mag: zy heeft lange tijd 
de Hoofd-ftad van het Koningrijk 
%_j4ßttmn geweeft: P(logins plante al- 
daar zijn Koninglijken itoel * des zelfs 
naakoomelingen hebben ’er ook naa 
hem , gewoond en de zelve tot eene 
Biflchoplijke Stad verheeven , door 
den Biflchoplijken Zetel , welke in 
cen gebuur-ftad , genaamd Emerita , 
was , derwaards te voeren. Deeze Stad 
w ierd, in de negende eeuw, de Stad 
der Bijfthoppen, genoemd; om dat ’er 
veele BiiTchoppen, wierkudden ver- 
lfrooyd, o f wier ftoelen door de Sa+ 
ra&ijnen waaren ingenoomen , deeze 
voor hun fchuyl- en vlugt-plaats had- 
den verkooren, het waardigfte om al- 
hier gehen te werden is de Kerk van 
St. Salvador (onzen Zaligmaaker) doot 
een Prins genaamd Silo , gebouwd, 
Wiens graf men, ter zijden van de groo- 
te deur, met het volgendeopfchrirt,het 
wclk men twee honderd en zevenrig 
maal kan leezen * fchoon men de eerfte 
letter van hetwoord Silo maareenseii 
dat juyft in het midden, vind

B E S C H R Y V I N G

S I L O  P R I N C E P S  F E C i T

T I C E F  S P E C N C E  P S F E C f T  
I C E  F S  P E C N I N C E P S F E C I  
C E F  S P E C  N l R  I N C E P S  F E C  
E F S P E C N  1R P R  1 N C E P S F E  
F S P E C N  I R  P O P  R I  N C  ¡ ¿ PSF  
S P E C N I R P O L O  P R I N C E P S  
P E C N  t R P  O L l  L Ö P R i N C E P
E C N I R P O L I ^ I  L O P R I N C E

P E C  NI  R P O L I  L Ö P R I N C E P  
S P E C N I R P O L O  P R l N C E P S  
F S P E C N I R P O P R I N C E P S F  
E F S  P E C N I R  P R 1N C E P S F E  
C E  F S P E C N  1 R  I N C E  PS F E C  
I C E F S P E C N I N C E P S F E C I  
T I C E F  S P E C N C E P S  F E C I T
Op het graf zelve ftaan deeze letreren j 

H. S. E. S . S. S. T . L .
Hie fitus eß Silo. Sit fibi terra levis. 

dat i s ;
Hier leyd Silo. De aarde dekke hem 

gemakkdijk.
Deeze Kerk is met eerteri onfeyridelijken 
rijkdom van overblijfzelen, welke de 
Cbrifienen, ten tijd e , dat zy voor het 
geweld der Mooren vlugten moeften en 
van alle oorden des Koriingrtjks her- 
waards bragren, verheereiijktj laaten- 
de hen hunnen y ver, voor de zelve 
niet toe , dien koftelijken fchat teil 
fpot en raazernye aan de gemelde Voe- 
fte Volkeren over te gfceven; daar is 
zoo groot een meenigte van deezei 
Heyligdommen, dat zeeker fchrijver 
zegt, dat God alleen het getal daar 
van kan wecten. De vöorftaamfte zijn, 
een kruys van G oud, het w elk, men 
zegt, door Engelen in de gedaante van 
Goud-zmits ,  gemaakt re zijn ; eeii 
ftuk van den mantel van Elias; eeii 
ftuk van den Berg Sinai, ahvaar Mo- 

fes veertig dagen vafte. Zoo yemand 
begeerig mögt zijn meerder van die 
alles te weeten en een lijft te zien vari 
de lijken der H eyligen, die alhier by 
dat van Koning Aiphonfiis de Kuyfche 
ruften y kunnen hunnen luft voldoeri i 
met een boek te leezen, bekertd by 
den naam van Hifpania Illußrata eil 
daar in het eerfte acel, het drie hon
derd agt en veertigfte blad. Alwaar zy 
(het welk ik  niet moeft Vergeeten} 
onder anderen zien zullen; dat men 
te Oviedo een kift-gewelf bewaard,■

*

V A n  O V I E b d  *5
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verwonderlijk van de Jongercn van- 
Chriftm zelve uyt een onbederffelijk 
hout gemaakt} niet wijkende voorhet 
heylige huysje van Loretto; rer inzig- 
te van de wonder-daaden ; als zijnde 
door Engelen vervoerd van Jeruzdem , 
in Africa , van Africa , naar Cartha- 
gtna; van hier, naar Sroihen ; van 
daar, op Toledo en uyt deeze plaats 
binnen Oviedo, de fchrijver doedhier 
niet by, in \vat tjjd , die wonder-werk 
is gefehied. De Hoofd-kerk is aan- 
geleyd, door Frdila , de vierde Ko- 
ning naa Pelagius: dit is die Froila, 
die den Prieflers het trouwen verbood; 
dat hen tot deezen tijd toe geoorloft 
was, te weeten tot omrrent het mid
den van het jaar agt honderd.

N og is deeze Stad vermaard, door 
een Kerk-vergaadering aldaar in het 
jaar negen honderd en een gehouden * 
naa dat men het zelve altwceen twin- 
tig jaar te voorenhad beginnen aan te 
leggen; het zelve beftond, uytagtien 
Biifchoppen, die alhier eenige ordre, 
tot herftelling van den Gods-dienit 
en beftiering van het Koningrijk, bey- 
de door dc ongelukkige tijden zeer 
vervallen, opftelden. Door deeze by- 
cen-komft van Geeilelijke, wierd de 
Stad Oviedo ,tot een Hoofd-biiTchop- 
lijke Stad, met toelaating van Pans 
Jan  de V III. ter bede van deKoning 
Alphonfus de Groote , verheeven en 
tot eerfte A'ards-biflchop gelteld, Er~ 
vmiegildus;  maar naardien de Aards- 
bifichoplijke waardigheyd , by ver- 
loop van tijden, naar St, Jacob van 
Compoßella is vervoerd, wierd deBif- 
ichop van Oviedo, onderhoorig aan 
die van de laatft-genoemde plaats. 
H y heeft een inkomft van twintig 
duyzend ducaaten. De S tad is rcede- 
lijk fchoon j de Kerk van onzen Zaa- 
ligmaaker, met wel-gebouwde en op 
boogen ruftende huyzen omtrokken; 
voorts is de markt wel beziens waar- 
dig i want als men in het midden van 
de zelve ftaat, ziet men alle de ilraaten 
van de Stad : tog böven alles verdiend 
de hooge School en des zelfs aanbe- 
hooren het oog van een reyziger.

IN aa Oviedo en de andere Steeden, 
waar van ik nu gefprooken heb, is in 
dit Landfchap niets meerder van be
lang aan te merken, Het land is , door-

gaans oneflfcn en berg-agtig > door het 
vervolg der Pyrtneefe heuvelen en 
bergen , die dit landten Zuydendek- 
kenenvan het Koningrijk Leonen het 
Ond-Caßihen fcheyden 5 zijnde alle de 
toppen van dit geborgte, metzwaare 
boiTen, bezetj waar door de zelve ook 
weynig bewoond werden: niet tegen- 
jflaande» dir ongeval, brengd de aar- 
de koorn-vrugten en goede wijn ge- 
noeg voortj zijndc de lugt niet on- 
gezond. Men vind hier veetderhande 
Mijnen j als zijn van goud , e rtz , 
azuur en vennilioenj maar, het gee- 
ne men het hoogfteagt, is,deteeliug 
der paarden, die van hier gehaald en 
over-al zeer hoog geagt z ijn ; zelfs ten 
tijde van de Romejnen, zoo om hun- 
ue kragt als znelheyd.

Aßurien vöerd de eer-naam van Ko- 
ningrtjk niet j maar alleenelijk, die van 
Prmfdom. De oude Köningen naa P e
lagius , gaaven zig de naam van Ko- 
mngen van Oviedo en niet die van 
A ß u rien maar om dar het zelve, ge- 
lijk een queek-fchool van den Spaan- 
fen Adel en alle de oude derwaards ge- 
vltigte Chrifienm, was, is het gehou
den geworden voor een Landfchap > 
behoorende aaü den Kroon en een 
Hecrlijkheyd van den oudften zoon 
van Spanjen > dien men o o k , Prinyc 
van Aßurien, noemde.

G  A L 1 C I E N.

( T N  het Latijn Gallacid) heeft iij-
X  nen naam van de oude Calldtcitrs 

een vo lk , dat dit oord van Spanjen, 
bewoonden , ontleend f  } hebbende 
ten Ooften, Aßurien, waar van het 
door den Stroom E o , o f Miranda, 
gefcheyden is en het Koningrijk Leon-, 
ten Noorden en W eilen, denOceaatt 
en ten Zuyden Portugal: deeze Land- 
fehappen zijn door den Stroom Minho 
onderlinge watvcrdeeld; hebbende in 
hunne lengte omtrent vijftig en in de 
breedte veertig mijlen \ hoewel de 
Gfens-palen wel eer wijder uytgezet 
waaren, voornaamelijk naar de zijde 
van het Pyrtneefe geborgte j beheizen
de ook een gedecltc van Ond-Caßilün\

ge-
■f Want dit G foot C brhoord geleetcn tc werden; 

blijki uyt de» nium vau Cajm, die n;en bevind te zsja 
Gajm,



gelijk ) onder andere bewijzen ,b!ijkr, 
uyt de gelegendheyd van Numancia, 
dat we) eer als den inrree van Gali
cien was en nu in Caßilün leyd.

Galicien, het uyt-eynde van Span
ien en op twee zijden door den Oceaan 
omringd, heeft, boven alle Landfchap- 
pen van dit Koningrijk > en meeften 
over en ten minften honderd mijlen, 
zoo ten W eilen, als Noorden enagt 
en veertig Zee-haavenen , wier belle 
en grootfte zijn Ferrol en de Corunna,

Langs alle de Zee-kuft is de lugt ge- 
maatigd warm ; maar in het here van 
hct land koud-agtig en vogtig, zoo 
ter oorzaake van de meenigvuldige 
reegen, die hier valt, als de meenig- 
te der koude bronnen en heete wate- 
ren , welke men alhier vind} nog zijn 
’er alom beeken, kreeken en warer- 
wellen ten getalle van zeventig, van 
alle de ftroomtjens zijn de voornaam- 
i l e , S il , Ulla y Tambra, Mandto , Rio 
Major en Fdlltnadares.

De £///** rieemdfijn beginby-naarityt 
het midden van het Landfchap, in de 
1 andftreek, Ulloa, loopt voor by Pam- 
bre, door den brug van Ulla en längs 
Padron * werpende zig in den Oceaan 
met een breeden uytgang en mond, 
beneeden de laaft-genoemde plaats. 
De Tambra ('Tamaris)  die wel eer de 
naam aan de Tamariciers, gaf > woo- 
nende aan den oever, legt boven de 
Ulla en valt by Maros in den Oceaan. 
D e Mandeo, die ook nog een weynig 
boven den Ulla>loopt, gaaat voor* by 
Betancos j ontlaftende zig in den O- 
ceaan, regt over de berugtc haaven, 
de Corunna.

Om dat de andere by-naar niets aan- 
merkens-waardighebbenen alle zig in 
den Noorder Oceaan werpen, zal ik 
daar van niet meerder melden: ook zal 
ik hier van den Minho-, beginnende in 
Galicien , waar door hy , van het eene 
tot het andere eynde, loopt niet fpree- 
ken i als hebbende van de zelve hier 
vooren gehandeld.

Daar zijn in Galicien vier en fertig 
fteeden en daar onder zeven welke den 
naam van Stad(eygentlijk gezegt) voe- 
ren ; zijnde, St. Jacob van Compoßellay 
Lugo y Orenfa, Tuy, Mondonnedo y Co- 
runna en Betancos. • *•• : *

B E S C H R Y V I N G

S t e e d e n  l ä n g s  d e n  O c e a a n . ■■

O 'M , mec onderfcheyd > dit groo- 
te Landfchap tc bezien, zullen 

wy van het Ooftcr-decl en daar het aan 
Afiurien paald, beginnen. De eerfte 
Stad, welke men ommoetj tien tnij- 
len van Luarca, is Ribadeo, kleyn van 
omtrek , aan den mond van den 
Strootn dien naam voerende en aan 
het hangen van een Kots geleegenj 
hebbende hct aangezigt voor-waards, 
naar de Zee eri den rüg naar het Land* 
gewend. Des zelfs Haaven is vol- 
koomen goed; zy heeft de eer-naam 
van een Graaffchap en behoord aan 
den Hertogen van Hyaz. Negen mij- 
len van hier legt Fivero , o f Bibero. 
*  Op eenen ruuwen, hoogen berg, aan 
wiens voet men de kleyne Stroom, 
Landrove, vind 5 maakende, daar hy 
in den Oceaan valt» een Haaven, be- 
quaam* omeengroote V loot, te ber
gen. Zeven mijlen van hier , ont- 
dekt men de berugtc K aap , Ortegal; 
hebbende den naam van het Kafteel, 
dat, ter zijde van dit uytftek, leyd. 
Tien mijlen van hier doedzig de Stad 
Ferrol, met haar trotze Haaven op * 
als zijndc de veyligrtc, die men £ik 
zegge niet in Spanjen) maar geheel £ « -  
rope > vind. De Zee is’er m ild, in goe* 
die V is op te brengen en de aarde over- 
daadig in W ijn-druyf teteelen.

C  o r  u n n a .

E En andere Zee-haaven, de Cvrttn- 
na genoemd, vind men drie uu- 

ren van Ferrol i maakende het gezigt 
van een Eyland ; hoewel niet van het 
vafte land gefcheyden * als hebbende 
de Zee alhier wel een grooten inbogt 
ter breete van een mijl 5 maar geen 
land-fcheyding gemaakt. De Stad en 
Haaven zelfs is in tween gedeeld; de 
boven-ftad door een muur omtrok- 
ken en van een Kafteel voorzien, legt 
aan het hangen van een berg > de laa-

-  ;;
#  Hier van körnt hct ¿eg gen , tin  opZigtc van d e  

H oo^duyife , ten rijdc , dat z y  met de Spanjaards vccl 
om gaog hadden j

Popuius cujus L iiere  eß ytvere. "
dat i s :

£m  Volk i dat , UtVtn netmd. ; ; ;

VAN G A L I C I E N . .  4?
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g e , Pefiaria genoemd , aan den voet 
van een heuvel, die, tongs-gewijs, 
tot in de Z ee , zig uytftrekt en van 
drie kanten , door de zelve omfpocld 
werd i derhalven ftrekt de ftads muur 
flegts zoo verre , als men noodig ge- 
vonden heefc , om die aan het ander 
gedeelte van de Stad te hegten. De 
Inham , o f Haaven , maakt alhier 
plaats 5 om ook de aldcrgrootfte V loot 
veylig te kunnendoen ten ankerkoo- 
men } als hebbende den omtrek en 
gedaante van een halve maan , op 
Wiens hoornen twee Kafteelen leggen, 
genaamd St. Martmut en St. Clara; 
nog doed veel tot de veyligheyd; dat 
’er een Eylandtje digt by legr, welk tee- 
gen een hoek van de kuit uytfteeken- 
de , de Noorde winden keerd. De 
Stad is in het ronde gebouwd en alle 
des zelfs fterktens , op de oude wij- 
ze > zalks men ook befluyten m ag; 
dat de zelve zeer oud is. De Romey- 
ned noemden deeze Stad, Brigantium, 
o f Porttts Brigantiuus Men ziel 
hier nog een zeer hooge oude toorcn3 
welken zy daar gebouwd hebben, om 
de fcheepen , welke längs de kuft 
ftroopten, tc ontdekken ; die gebouw 
is zoo kloek van aanleg en opftal; 
dat zig de laater tijd 3 daar over moet 
verwonderen. Wegens des zelfs oud- 
heyd 3 mag men, uyt het volgende 
opfchrifc, oordeelcn: -

M A R T I
A U G.  S A C R.
G.  S E V I Ü S  :

L U P U S
A R C H I T E C T U S  -
A. F. D A N I E N S I S
L U S I T A N U S  E X  U L .

Deeze tooren; dienende tot een uyt- 
k ijk , is oorzaak, dat de eenvoudige 
inwoonderen gelooven ; dat de zelve 
door Hercules gebouwd is * ook dat 
die Heid aidaar 3 door Zwarre 3 o f 
Dnyvels kunil 3 een Spiegel hadde ge
ile ld 3 waar in men alle fcheepen dee
ze kuften ten roof willende aandoen,, 
hoe verre zy ook mogten zijn 3 oac- 
dekte. Deeze tooren heefc ook aan 
de Stad, den naam gegeeven j naar- 
dien de burgery, in ffeede van de zel
ve een tooren te noemen, daar aan

t  Als nu iioemd men de Roof-fcheepcn , waatfehij- 
nclijk  n u r  d ii w o o rd , Brigantijntn.

V A N  C O R U N N A ,  
den naam van Kolumy o f Ptlaar 3 Cd* 
lumm gaaven * waar uyt 3 de taal zelf 
bedurven werdende 3naamaals Corun- 
na is gemaakt. Het is aanreekenens 
waardig; dat men in de naabuurfchap 
van deeze Stad een Jafpis-nujn vind. 
Regt over Corunna en ten Gotten van 
den g o lf, legt de Stad ßetanps, Be- 
tuncos, op de Stroom Mandco 5 in een 
Jaagte, een weynig van de Zee^ die 
alhier eene goede Haaven maakt.

Ses mijlen van Corunm (degemee- 
ne Koop- en Zee-mans naam is , de 
Caronjes) legt het klcyne t yland van 
Cyfarga, regt tegen over Malfico. Al
hier is niets van belang te zien. '1 ien, 
o f twaalf mijlen laager, ten Zuyd- 
weften, ontdekt men de Kaap Bellern, 
omtrent, welke het fteedeken Cama- 
Tina , gevonden werd en nog twee 
mijlen laager de Kaap Coriana, digt by 
een V le k , Nehtmiana genoemd: tui- 
fen deeze twee uytftekken, maakt den 

, Oceaan een kleyne inham , ter welker 
inkomfte zig de ¿>tad Mongta, op de 
Zuyd-Zijde van den Stroom , met een 
goede Haaven vertoond: twee uuren 
w egs, o f mijlen meetendc veids, vind 
men de alom bekende Kaap de Finis 
Terre, by de oude Artabrum en Cd- 
ticum Promontorium, ook by zommi- 
ge Nerium, genoemd; hebbende fijn 
naam aan eene, daar digt by gelege
ne Stad gegeeven. N og  laager legt 
Muros, ten Noorden van een otroom 
d ie , de Tambra, met een kleyne golf, 
op des zelfs mond , uyrholcl: op des 
zelfs andere zijde, bevind zig Noya; 
tog ook op den boord van den zcl- 
ven Stroom, ten eynde van een zeer 
vrugtbaar d a l, alhier is een voornaa- 
me fcheeps-timmer-werf en miflehien 
de eenige in Galicien daar men groo- 
te fcheepen maakt ; war voorwaards 
op legt Padron , Patron, een oude 
ttad , vier mijlen van St, Jacob van 
Compoßella aan den mond van den Ul
la ; maakende alhier een golfje in den 
Oceaan, geleegen. DeAards-biflchop 
van deeze plaats is 'er geeftelijk en 
weereldlijk Heer van. Men vertoond 
alhier een overblijfzcl van de oud- 
heyd , zoo verwonderlijk , als eere 
waardig j zijnde een groote uytgehol- 
de ftcen , die (zoo men zegr) den 
goedea Apottcl St. Jacob voor een

6 chip
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Schip gedicnd heeft, toen hy van Je - 
ruzalem vertrok , om in Spanjen, hec 
Euangehum te verkondigen $ andere 
zeggcn(men ziehier van het verhaal* 
in de befchrijving van Spanien Hiß. 
lllufi. Htfpan. Torn, i v. pag. 2.) dat h y , 
naa fijn dood, derwaards ging en te 
Padron met fijn fteene fchip geland 
zijnde, het zelvealdaar, ter eemviger 
gedagtenifie, van ditgroote wonder- 
werk lietblijven. Agt mijlen nog laa
ger van de Kaap Ftnifttrre , legt Pon- 
tevedra, aan hethoora van een g o lf, 
die de Oceaan aan den mond van de 
kleyne Srroom LertZy maakt* Dit is 
een groote Stad , zonder fterkte en 
niet naar haar grootheyd * bavolkt; 
alzoo men daar maar omtrent vijftien 
honderd huyzen teld 5 daar is een 
fchoone markt-plaars en in des zclfs 
midden een wel-fpringende Fonteyn. 
De voornaamfte rijkdom , van deeze 
M ad , beftaat in den Zardijn-handel, 
die hier omrrenc , in overvloed ge
rangen en al-om verzonden werd. 
r Beneeden Pontt'uedra, legr Redon- 

dela o f Redondillo, ten uyt-eynde van 
een inhammetje , dat een fterk Kaftecl 
heeft en zes mijlen laager vind men, 
aan den zehren go lf Vtgo> o i Figos > heb- 
bende een goede haaven, zeer bekend, 
zints de zaamen-gevoegde Engelfe en 
Hollandfe vloot, in het jaar zeventien 
honderd en twee , den twaalfden 
October > daar in de Spaanfe Zilver-* 
vloot ,  door eenige Franfe Oorlog- 
fcheepen geleyd en gedekt > quam 
bezoeken. De bead heeft geen befeher- 
ming * dan een enkele muur en een 
aarde werk van vier bol-werken,

4^
ouden, die der Goden, genoemd. Ten 
Ooften van den G o lf van Bajonne, 
legt Gondamar, een kleyne Sfad^rog 
vercerd met den naam van Graaffchap 
en door Philippus , de 111.  vercerd 
aan Vtego Srnmiento d’jtictmha. N og 
vind men omtrent den mond van de 
Srroom Mmho% de Stad Gardta, o f 
Garde, halve maans-gewijs gebouwd, 
met een haaven van deeze gedaante, 
door een Kafteel, dat op een rotz legt, 
befchermd j zijnde een lang-werpig 
Vierkant, bezlooten in vier metfteen 
opgehaalde boiwerken en eenbedekte 
w eg , met ftorm-paalcn bezet.

Steeden  welke
SCHAP

IN H E T  L a ND-  
z r  LVE GEVONDEN

W e r d e n . ' • *

T  U  Y . s

D E Zee-kuften van Galicien be- 
zien hebbende, zullen wy Lande- 
waards ingaanj men deeld her zelve 

in vijf Bifdommen > als zijn dar van 
St. Jatobvan Compoftella, Puy, Oren- 
fa , Lugo en Mondmmedo. Laat ons be
ginnen van die , welke omtrent de 
Mmho-Rroom leggen; wanneer men 
deeze op-waards reyfd, vind men Tuyy 
een Biifchoppelijke Srad, waar van den 
Bifichop Geeftelijk en Weereldlijk 
Heer is en vier, andere zeggen tien 
duyzendducaaten, inkomft heeft, ge- 
leegen op een berg, längs wiens voet 
de voor-gemelde Stroom loopc j de 
Stad heeft goede buyten-werken, fter- 
ke muuren , veele krijgs-behoeften en 
bezetting s als zijnde een grens-en ver- 
weer-plaats > tegen het Fortugeefe Pa
lenden; leggende deeze fteeden zoo

op
de hoogte naar de kant van Redonde- 
la j onvermoogende, öm eenigen lan- I naar by den anderen; dat de eene de 
gen tijd weder-ftand te bieden; nog andere j uyt gefchuc bereyken kan. Ge
zier men 5er een oud Kafteel,-dat wat lijk nu zoo de Portugeezen, als Span- 
voorwaards leyd , dat 00k niet veel jaards, het geheugen goed hebben, 
te beduyden heeft. De plaats zelve verzuymen, zy beyde niet hunne uy-
leyd op een vrugtbaare grond, vier 
mijlen laager en van Pontevedra, vind 
men Bajonne, aan een kleyne golfs tog 
wat hooger dan den mond van den 
Minho, geleegen 5 hebbende een fchoo
ne haaven , rijke viflery, een vrugt- 
baare grondj dragende alderhande aard- 
vrugten en meenigte van fpringende 
waaferen. Aan den mond van aeeze 
go lf, leggen veele Eylanden> b y ^ e ,

terfte land-paalen en fteeden , voor 
en tegen alle in- eri over-val, ver- 
weerbaar te maakeri. Alhier is de ver*- 
zaamel-plaars Van al het krijgs-volk, 
dat het Land onderhoud, zoo dfraa 
men Oorlog tegen Portugal voerd. 
Het veld en landfchap van Tuy s is 
zeet vermaakehjk , vrugrbaar en wel 
bebouw dm en ziet jer weyen, tuyneiz 
.hopyen. en wijngaarden enom kort tei

I. Deel G  gaan i
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gaan, tnen vind ’er rijkelijkal wat ten 
lecven noodig is endit alles in senge- 
zonde luge s de Stroom verder oploo- 
pende, ontmoet men Sah at terra , een 
kleyne Stad en nog hooger Ribada• 
*yia , op de zaamen-komft van de 
itroomen Minho en Avta>, zy draagt 
den naam van Graaffchap; maar is daar 
door minder vermaard,dan den goe- 
den i jaa betten wijn , welke haar druyf 
leeverd » eenige mijlen op-waards aan, 
vind men, . ' ; •„ .. , -:, : ; d
\ ' ■ ■ ■ ■■ . t , -f ■■ / I l 1 ‘ ' 1 ' f ; J - * i /

' ’ O  1t E *1 $ A , o f O R E N Z A ; i

E En biiTchoppelijke en by gevolge 
groore * im mersaanzienelyke Stad, , 
Wiens Bifichop tien duyzend ducaa- | 

ren ten inkomfte heefc > deeze w as, j 
ten tijde der Gotthen , onderhoorig j 
aan den Aards-biffchop van Braga* J 
maar zints den inval der Mooren , on- ■ 
der het gezag van die van Compoflella j 
gebragt. Deeze plaats is aanmerkens- ! 
waardig * door een wonder-daad van ! 
de natuur en Wel eene de mecft-Won- j 
derlijkfte van geheel Spanjen: het ee
ne gedcelte van deeze Stad ; 1 eggen
de aan den voet van een zeer kouden 
berg, ftaateen kouw > als die van een 
langen wintcr uyt * terwijl ter zelver 
ti/cl, het andere, als in een lente en 
vroegen herfft-tijd leeft en geloofc men 
dit her te koomen, door de meenig- 
vuldige fprongen van warme wateren, 
welke de lugt door haare dampen, 
door-warmen ; zommige van deeze 
fprongen zijn van eene gemaatigde 
wärmte, zulks men zig daar in baa- 
den kan: in tegeadeel zijn zommige 
zoo kookende heet, dat men eyeren 
en andere fpijs, daar in gaar kooken* 
maar geen hand , zonder branden, 
houden kan. Alle bevind mendezel- 
ve van groot gebruyk in ziektens en 
verminktheeden. De Romeynen heb* 
ben, ten inzigte van deeze waateren, 
de plaats Aqua calida -J* (de warme nva- 
teren)-genoemd. Buyten de Stad ziet 
men een brug verwonderens waardig 
en uyt een boog beftaande zoo hoog, 
dat ’er een fchip gemakkelijk door zey- 
len kan. Al het Land, dat Om Orttt- 
$sa, o f Orenfa leyd, is Zeer awgenaam 
en vrugtbaar > als werdende aldaar
‘ t  1 * ®  Peftns [QtiirfiAtrr ibHdUmt,) 1

Y A N  O R E N S A .  u 
druyf geleewn en vrugt geplukt > die 
gecneio lckkernyewijken. in de wijd- 
te , die tuften den Mtnbo en den Srroom 
van Figo leyd , vind men twee laag- 
tens, mede zeer vntgtbaar, waar van 
de eene, Val de Rox&l en de andere V%l 
de Mignore genoemd werd.o

A gt, o f tien mijlen boven Orenfay 
legt Porto Marin, daar niets aanmer
kens-waardig i s , de Minho deeld dee
ze plaats in fween en dit de groote 
w eg , welke men houd , om uyt hee 
Konmgnjk Leon, naar St. Jacob van 
Compoflella, tereyzen. De laatfteStad 
van dit Koningrijk is , Villa Franca t 
van hier treed men in Galicien en gaat 
door Tri* Caflella, dat ’er twaalf mij- 
Icn van daan i s , op Porto Mann, dat 
van hier agt mijlen leg t* voorts naar 
Ftrreros, dat wederom dertien mijlen 
maakc; zijnde dit plaatsje maar v ijf 
mijlen van Compoßella.

Eenige weynige mijlen boven Porto 
Marin, vind men Lugo, een biftchop- 
lijkecn zeer oude ft a d ; leggende aan 
den oever van den Minho * tog een 
weynig beneeden. de Romeynen noem- 
den de zelve, L uchs Augufti. Het HeylL 
ge Bofch van K. Auguftta. *

De Srad was voortijds grooter, dan 
men de zelve nu z ie t} men vind ’er 
beere en warme waateren, maar voorts 
is ’er niet veel van belang te zien , als 
wel de Hoofd-kerk; Wiens Biffchop 
agt , o f tien duyzend ducaaten inkoo- 
men heeft, ten tijde van de Suevife 
Köningen , was hy Hoofd-biflchop} 
maar van al over veele jaaren is hy dien 
cer-naam quijt geraakt. ln het jaar v i j f  
honderd en vier en ze itig , wierd hier 
een Geeftelijke Hoofd-vergaaderirig 
gehouden, om de fcheydingen en land- 
paalen der BifTchoppen van Galerien 
en Portugal te ftaaven. '

Boven het begin van de Minho,  
leyd een andere BiiTchoppelijke Stad,. 
Mondonnedo genoemd, alwaar de Bif- 
fchop het opper-gezag en vier duy- 
¿end ducaaten inkoomen , heeft. De 
Stad leyd zeer wel en aan den voet 
van een berg, die in een vrugtbaare 
vlakte afioopt en dat in Galtden niet 
gemeen is , delugtruykt’er nietquaa- .*

i l l jk ,
*  O us heefi mc« in Duytt- ca Ntder-tandy TtfcmksSa* 

om  i htt neyhgt PVmi. :•')
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Jijk , deeze BiiTchoppen hadden voor 
deezen hunne ftoel te Ribadeo.

St , J acob van C ompostell a .

Z Oo zccr vermaard , dat weynig 
menfchen daar van, renminiten 

den naam niet kennen , is de Hoofd - 
cn Biflchoplijkfte Stad van het geheele 
Landfchap en op een hoek lands, dat 
door twee ftroomen den Ulla en Tam- 
bra befpoeld werd , geleegen in een 
aangenaame vlakte ; hebbende op zij 
cen hoogte, welke de Stad, voor den 

' val der lchaadelijke winden, bewaard, 
die over het gebergte Horten* men vind 
alom fpringende waateren , fchoone 
ruyme plaatzcn , een meenigte van 
groote huyzen en kloofters, zoo van 
mannen , als vrouwen en in het geheel 
twee duyzend huyzen , in de Stad;

: zijnde rijker, dan grootj tog boven 
andere aanzienelijk , om dat alle de 
Rooms-gezinde van gantsEurope, aan 

. den zaaligen Jacob den Hoofd ßloed- 
getuyge en opperite lijder der Jonge- 

, ren van Chrißus (gelijk Lncas Tttdm- 
fis  hem gelieft tc noemen} alhier hun- 
nen Gods-dienft koomen oeffenen en 
dien H eylig eeren* des zelfs lijk is 
alhier zints negen honderd jaaren in 
de Hoofd-kevk bewaard geworden > de 
Biflchop Jheodomirus, vond het zel- 
v e , door een Goddelijke verfchijning 
en aanwijzing, omtrent den uytgang 
van de negende eeuw en de Koning 
Alphonßs de Kuyfche bouwde aanitonds 
cen Kerk ter fijner eere, op de zelve 
plaats, daar het overfchot van dee
zen H eylig was begraaven. * Alphon- 

Jus de Groote , herbouwde de zel
ve van nieuws o p , met veel moeyte 
en zeer groote prägt * zulks, daar de 
zelve van te vooren alleen uyt zleg- 
te ftoffe gemaakt was, deezc nu, uyt 
groote Vierkante fteenen en marmore 
Pylaaren wierd opgebouwd. De Könin
gen, iijne naavolgers , hebben altijd 
nog yets ter verciering van het gebou w 
toegebragt en dus is deeze Kerk met der 
tijd een der voo r treffe lijkile en rijkfte 
van geheel Spanien, geworden *, waar 
by nog quam ; dat de Pauzen, de 
Köningen re hulpe quaamen . om den 
gemelden H eylig eere aan te doen. 
Leo, de H L ftelde alhier, ter bede

van Kardy de Groote, een Biflchop aart, 
in het iaar elf honderd drie en twin- 
tig Cahxtusde II. die St, Jacob groo
te eerbicdigheyd toedroeg , bragt de 
waardigheyd van het Hoofd-bifdom f 
dat tot Merida was, derwaards o ver* 
geevende daar by e lf onder-Bifdom- 
men , waar by , ten leiten , ook 
dat van Placentia gekoomen is Pa- 
fchal de II. bcvdfigde deeze initel- 
lingj daar by voegende * dar twaalf 
van de Kanunnikjdyen , zouden moe- 
ten bezeeten werden, door Kardima- 
len.

Zints de gemelde Heylig uyt fijn 
oude graf-fteede genoomen en eer hy in 
een heerelijkeKerkgeplaatlt is,heeft hy , 
niet opgehouden groote wonder-daa- 
den te doen en daar dcor groote roem 
te verkrijgen. Heel kort, naadatmen 
deeze Kerk gebouwd had, quam AU 
manzor een Arabic Prins, het gebied 
te Scvilien hebbende in Galiciern ver- 
delgende en vervolgende alles mec 
vuur en ftaal : nu tot aan Co *po- 

fiella toe , door-gedrongen zijnde , 
nam hy de plaats en ftak ’er den brand 
in ; maar belecdigde de Kerk van -St 
Jacob niet; werdende daar van door 
eenblixem gekeerd* zulks hy zigver- 
rtoigde, met de klokken weg te nee- 
men, naar Sevilien te voereh eh in een 
Tempel te hangen ; tog de Heylig 
wift zig wel te wreeken} het heete 
leger vanAlmanzor flurfdoorde roo- 
de loop , de Koning zeit leed "er veel 
door , tot hy de klokkeh wederom 
zond;waar na elk zig weer wel bevond. 
De Spanjaards verteilen, dat zy dee
zen Heylig dikmaals aan het hoofd 
van hunnelegers gezien hebben, wan- 
neer zy nu gereea ftonden, om zlag 
te leveren * zulks hun leger-kreet nog 
is, St. Jacob. Het is een wonderlijke 
zaak, te zien het groot getal der be  ̂
devaard-gangeren , die van alle oor- 
den, uyt Europe alhier koomen; maar 
ten tijde der eeuw-feeften {Jubel-jaa
ren) loopt ’er zulk een meenigte, zelfs 
uyt de ver afgelegenfte Landen te zaä- 
men , dat het getal der zelve niet te 
begrooten is. - 7 ^

Z y  doen een ommegang naar de 
groote K e rk , om hef beeid, van den 
Heylig te zien > ftaande op het hoo- 
ge Altaar, uyt hour ten bo rite roe ge«

I. Deel. G  z znco
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¡Satcog d(t Bcde-Vaard-reytigtrs teSt. Jacob van CoropoileJJa.

znecdcn,met omtrent vijftig witte was- 
kaarzen omzec j dit kuiTcn zy dric-maal 
en zettcn hunnc hocdeu op des zelfs 
hoofd, met een zonderlinge eerbiedig- 
heyd. In de Kerk hangen vijfen  twin- 
tig o f dertig zilvere altijd brandende 
lampen en ftaan fes zilvere kandelaaren 
v ijf voeten hoog * een gifte van Philips 
de UL rondom de Kerk vind men 
fchoone plaatzen, met groote gehou- 
we fteenen 3 beleyd, bequaam om te 
gaan wandelen , een wcynig hooger 
aim is 'er een v daar de bedc-vaard-gan
gers op treeden en een ftuk, or lap 
van hun kleed vaft maaken aan een 
fteene kruys 3 dat aldaar opgeregt is. 
N og doen zy een andere plegtigheyd, 
die niet minder zeldzaam isrzygaan  
drie-maal onder dit krays heen 3 aoor 
een zoo enge plaats; dat zy gcnood- 
zaakt zijn3 längs den grond, ophun 
buyk te kruypen; jaa voor yemand 3 
die de zelve wat dik heeft 5 was'er 
kans de zelve te doen berften en nog- 
tans dc Gods-rdienftigen y vcr zou »

fijn bezlag niet hebben > zoo dit niet 
gefchiede: want hier door wint men 
eygentlijk den Afiaat; jaa men heeft 
menfchen gezien 3 die hebbende ver- 

eeten dit te doen, van over de v i j f  
onderd mijlen wegs , wederom ge- 

keerd zijn. De Franjfe bede-vaard- 
reyzigers hebben hier een K erkje, dat 
z y , met veel naarftigheyd onderhou- 
dcn. Men zegt 3 dat de Köningen . 
van Vrankrijk, van tijd tot tijd hier 
veele arme- en eere-giften doen. De 
ingang van de Kerk is een groote poort, 
werwaards men3 längs een dubbelde 
ftoep j met een leunig van fteene Py- \ 
laaren vercierd , gaat: behalven het 
geene men van deeze Kerk boven ziet, ■ 
is ’er nog een andere onder de aarde 3 
fchoonder j dan de bovenfte 3 waar in 
men koftelijke graf-fteeden en zeer ou- 
de opfehriften vind. De arme bede- 
vaard-reyzigers werden in een gait- 
buys ontfangen 3 dat men voor hen 
alleen gebouwd heeft> beftaande in twee 
Vierkante wooningen 3 met Fonteynen '

in

*
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in hct midden, omtrokken met gaan- 
deryen van gehouwe fteen , onder- 
ileu nd van diergelijkc fteene Pylaa- 
ren, uyc een ftuk gehouwen ; dit ge- 
ftigt heeft vcele inkomften en werden 
de menfchen daar in wel bediend. De 
Äards-bifTchop is een der rijkfte van 
geheel Spanjen,hebbende een inkoomen 
van zeventigduyzend ducaatenen fijn 
broederfchap ruym zoo veel. Het 
H of van deezen H eer, fchoon zeer 
oud , laat niec naa fchoon te zijn ; zijn- 
de groor, ruym en wel gebouwd.

Behalven de Hoofd-kerk , vind 
men alhier nog een goed getal ande- 
re , om hunnen bouw- en bmne-pragt 
\vel be2iens waardig; voorts fchoone 
hooven» kloofters en een hooge fchool. 
De Kidder ordre van St. Jacob> is 
alhier opgeregt en zoo door ganrs 
Spanjen vcrfpreyd j zijnde de rijkfte 
van alle* alleen in het Koningrijk Ca- 

ßihen en dat van Leon bezitten deeze 
Kidders zeven en tagt ig Com man* 
deurfchappen ■, die jaarlijks een in- 
komft van twee honderd twee en ze- 
ventig duyzend ducaaten opbrengen. 
Om hier in ontfangen te werden, 
moet men een bewijs brengen; niec 
alleen van aan vaders en moeders kanc 
eedel ; maar ook van (Jude Chrißenen 
herkomftig te z ijn , wierbloed met de 
niemve nooyc is vermengd geweeft; 
dat is te zeggen, metjoodenoi Moo
ren , die bekeerd zijn geworden: ge- 
lijk zy dan niet gehouaenzijn teGw#- 
foßella te blijven woonen, Zoo is ’er 
maar een zeeker getal, dat aldaarver- 
blijf neemt. Men moet niet vergee- 
ten > dat men zomrijds in het graf van 
St. Jacob een byzonder geluyd, als 
dat van geweer, het welk mentegen 
malkander zlaat, hoord; verzeekeren- 
de de inwoonderen , dat dit geluyd 
gehoord werd , zoo draa Spanjen met 
eenig groot ongeluk gedreygd werd. 
De lugt is alhier zeer vogtig * jaa men 
zegt , dat het hier negen maanden 
’s jaars regend.
’ in het Stift van Lttgo, ley&Cotnar- 
ca de Lentos, een kleyn Landfchap ; 
voerende de naam van Graaffihap-, 
zijn de een groote en breede vlakte, 
ten Ooften van den Minho , vrugtbaar 
van alle Ieevens-middelen *, dragende 
de landen goed koornen dewijngaar-

V a n  Stv J a c o b . ^
den fchoone wijn-druy ven ; daar zijn 
heele boflen van kaftanie-boomen, vet» 
te weyen vericheyde vrugt-boomen eil 
fteen-groeven van een uytmuntende 
witheyd : in het midden van deeze 
vlakte, verlieft zig een berg zeer regt 
en hoog opgaande , op Wiens top de 
Stad Mont forte de Let/ros, gcleegenis» 
zijnde het hoofd van het Graaflchap 
en den zetel der Graaven, van dee
zen naam * hebbende aldaar een heere* 
lijk en gebouwd H of, dat een fchoon 
uytzigt heeft, zoover meuhetgezige 
uytftrekken kan ; de kleyne Stroom 
Cabe vloeyd längs den voet van den 
berg en loopt onder het H of dodr: 
men zegt; dat de Grieken deeze Stad 
gebouwd hebben en de inwoonderen, 
als nog yets van der Grieken aart be- 
houden; te weeten , dapperheyd by 
een leevendigen geeft gevoegd. Be
halven dat het aardrijk hier zeer vrugt- 
baar is , vale ’ec nog veele zijde > Wiens 
weevery hen groote winft geeft.

Digt aan dit Graaflchap , leyd dö 
hooge berg Gehret , op welken een 
verwonderlijke water*fprong is , ge- 
naamd Louzana , koomende uyt het 
begin van de Stroom Lours,ofLerisi 
cn fchoon de zelve wel twintig mij- 
len van Zee i s , zoo heeft fgelijk men 
verzeekerd) deeze, als de zelve, lijn, 
vloed en ebbe$ dat het water zotn- 
wijlen zoo koud, als Ys , isen zom- 
tijds zoo heet, dat het bladders aan 
den hand fchrookt, die men ’er wat 
inhoud i dat hoe het warmer weder is, 
hy meerder waters opwerpt * zonder 
dat men in de omgeleegene plaatzen 
yets kan vinden , het welk hier toe 
oorzaak zou kunnen geeven.

Om nog te zeggen, het geene, aan- 
gaande Galicien, behoord geweeren o f 
gezien te werden, agte ik nietonnut; 
dat men eenige kleyne Steeden gaat 
bezigtigen, welke op de grenzen van 
Portugal leggen. Aravio heeft een 
goed Kafteel j Celanova , aan den 
Mroom Lima, leyd in een vrugtbaa- 
ren oord van kaftanie-boomen * voe- 
dende des zelfs gebergte veel vee ert 
wild gedierte* Monte-Rey, is een zeer 
kleyne Graaftijke Stad, heeft op een 
berg een goed Kafteel, beneeden aan 
den voet des bergs vloeyd de Tama+ 
g a ; het daar omtrent leggende Land*

G 3 is
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is vol vlas-akkers en wijn-ftokken 5 
men vind ’er 00k Mijnen van zuy ver 
Tin. De laatfte plaats en die nog van 
cenig belang moet gehouden werden, 
is Viana, naar de grenzen van Leon 
leggendeen Hoofd-ftad van een Graaf- 
fchap, dat die, uyt den huyze van 
Pimentel toebehoord.

De grond van Galicien is oneffen en 
■ berg-agcig 3 jaa men zier daar weynig 

vlaktens ; weshalven het Land van 
binnen zoo wel niet bewoond is 3 dan 
omtrent de grens-paalen. De lugt is 
aan den Oceaan aangenaamft en ge- 
zondft , 00k deaarde vrugtbaarft. Hier 
Waffen veele Oranje- Limoen- Granaat- 
en andere boomen 3 de Zee geeft ’er 
goede vis en boven al lekkere Sardij- 
nen, Zalm en andere, ln November 
en December vangt men hier een 
oneyndig getal van viiTen , die de 
Spanjaards,Bezugos ( Zee-varkens)  noe- 
men; zijnde een pond, o f  ander-half 
zwaan deeze werden vers doorgeheel 
Caßilien verzonden 3 naar-dien de kouw 
de zelve voor bederven bcwaard 3 
fchoon zy niet gezouten zijn. Men 
vind hier 00k Goud-Zilver- Kooper- 
en Loot-mijnen, voornaamelijkaande 
kant van de Kaap Finißerre. De bergen 
zijn met boifen bezet, die goed fcheeps 
timmer-hout leeveren.

De Galiciers zijn Juy vanaart; zig 
nog tot kunft nog koop-handel begee- 
vende 3 het zy ,  om dat zy alles in 
overvloed hebben , o f met weynig 
te vreede zijn 5 immers zy hebben 
geen luft tot werken 5 maar zijn goe
de krijgs-luy, zijnde Galicien een der 
Landfchappen , dat de meefte aan 
Spanjen geeft. Alle jaaren doedmen 
in OB ober deeze manfchap by een 
koomen en alle mans-perzoonen bo
ven de vijftien jaaroud,zijn verpligc 
op re trekken : want indien het zelf 
gebeurde 3 dat een vader iijn zoon , 
o f  bioed-verwanten verftak en het ont- 
dekt wierd, zoo een zou voor al Iijn 
leeven in de gevangenis geworpen wer- 
den 3 maar deeze wetis niet eensnoo- 
d ig ; gaande de boeren, met vermaak, 
naar de vcrzaamel-plaats; jaa zy heb
ben zoo groot een genoegen van zig 
gewaapend en met den naam van Rid- 
ders en Eedele foldaaUn des Konings 
vereerd te ziea 3 dat zy om geen ding

des werelds een diergelijke gelegend- 
heyd zouden willen verzuymen 3 maar 
hun uytrufting doed van hen weynig 
groote zaaken verwagten ; hebbende 
bloote beenen, fchoenen van tomven* 
een kraag van verileete lappen om den 
hals en zoo ruuwe kleedrjens aari her 
lijf i  dat zy van grof zeyl-doek fchij- 
nen gemaakt te zijn en het is zelcL 
zaam , als men in een geheel regiment 
een foldaat v in d , die meerder dan een 
hembd heeft 3 nogtans heeft de min- 
ite een haane- en die wat meerder zijn 
een paauwe-veer op zijn hoedtje,dat 
agter opgezec is ; meeften tijd hangen 
hnnne deegens bloot op zij aan een 
rouwrje. Dus opgefchikt treeden zy 
met een deftig gelaat voort en naar 
Tuy, de algemeene verzaamel-pIaatSi 

Galicien is in het jaar duyzend en 
feftig door Ferdinand , Koning van 
Caßtlien en Leon tot een Koningrijk 
veheeven; geevendehet zelve aan iijn 
zoonGarcias, voorfijn erf-deek Voor 
de heerfchappy van Ferdinand de V . 
en Jfabella, hadden de Galiciers altijd 
in hun gebergte bezlooten weynig cer- 
biedigheyd voor hun Koning 3 lac- 
chendemetde bcvel-hebbers, dienhy 
derwaards zond. De Eedel-Iuyden 
van dit Land onttrokken den Koning, 
wat zy konden, plaagden deingezee- 
tenen grouwelijk en roofden op de 
vremdelingen, die het ongeluk had
den van door hun landtemoerenrey- 
zen 3 maar Ferdinand by-genaamd de 
Catholijke ftelde ordre op dit verval, 
onderdrukte deeze kleyne gewelde- 
naaren en deedhet Koninglijkegezag, 
onder alle de Galiciers, zoo groote, als 
kleyne wederom in eere komen.

H e t  K o n i n g r y k  L eo n .

HEt Noorder-gedeelte van Spanjen 
bezien hebbende, ftond men nu 
wel Portugal te hefchrijven 3 indien ik 

van plaats tot plaats, volgens de naa- 
fte aangrenzing , wilde voortgaan * 
maar, om dat dit geweft een Koning- 
rijk op zig zelve maakt, teneenemaal 
van dat der Caßiliaamn geichey- 
den, waar van ik nu fpreek, itelle ik 
het zelve u yt, ter tijd toe, dat ikd c 
befchrijving van Spanjen zal volvoerd 
hebben: zulks ik , GV/WV# door-wan-

deld
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W \  1 de Douera dir rijk in eeit 
Noorder. en Zuyder-gedeelte* 

fcheyd > zullen wy (weet-gierige Lee- 
2£y) deeze verdeeling volgen en met 
de eerfte onze befchrijving daar vaa 
beginnen >

1 reedende uyt Galicien , ontmoct 
men Franca, Cacabtlot en /*#«- 
ferrada (wel eer Interamninm Flavium 
genoemd) drie al vry groote fleeden; 
leggendc tuilen en in de iaagtens van 
hooge bergen.

A S T  O R G A.

dcld hebbende, te rugge keer, om die ; :
Landen > welke in her hert van dir 
Landfchap leggen > tc bezien en dus 
fcal ik voort in het Koningrijk Leon 
£reeden. Dir geweft * ontleenende fyn 
naam van de Hoofd-ftad, Werd b£- 
paald ten Noordcn, door Aßurim% 
ten Weden , door Galicien cn een ge* 
deelte van Portugal; ten Zuyden en 
Ooften > door Oud-Caßüien; hetftrekt 
zig in lijn lengte van het Noorden tot 
het Zuyden, uyt* zijnde vijfen vijf- 
fig mijlen langen verrrig broed. Hier 
woonden wcl eer de Vetters* o f Vcttons.

De voornaamftc der ftrooraen, die 
men hier vind, zijn,de Douera*oi Dotie
re ; feheydende het land in twee by- 
naar gehjke deelen, de Pifuerga, Car* 
non, Tormes y Porto, Terat bßa ende 
Orbego.

De Pifuerga begind eenige mijlen 
van daar den Ebro opkom t, digt by 
Mtlgar 3 op de Land-fcheyding van 
Oud-Cafiilten ;  loopende door Vallado
lid 5 waar naa hy zig te Simonens in 
den Douera werpt. De Carrion fpruyt 
eenige mijlen verder uyt den fprong 
van de Pifuerga, Weft*waards aanea 
gaat- door Palencia, tog beneeden 
deeze plaats gekoomen zijnde, verlieft 
hy fijn naam en wateren in den Dott'e- 
ra. De btroomen Efla en Orbego be
ginnen digt by de stad Leon en naa 
byzonderlijk wat voort geloopen tc 
hebben, voegen zy zig tezaamen be
needen Benavente, om daar naa, naar 
de kant van Portugal in den Douera 
te kunnen af-ftroomen. De Tormes,
00k Rio de Salamanca, genoemd, komt 
uyt Oud-Caßilien en svel uyt de ber
gen , die men Montts dt Toledo, noemd; 
loopende voorts van het Zuyd-oo- 
ften , naar het Noord-weften , komt 
hy in het Koningrijk Leon, by Alva 
de Tormes, gaat door Salamanca , Le- 
defma en verlieft zig zelve mede in 
den Douera in de naabuurfchap van 
Portugal.

Men teld in dit Koningrijk zeven 
Steeden, alzoo eygentlijk tenoemen* 
zijnde ; Leon , Afiorga * Salamanca ,
Palencia , Vatnora , Medina de Rio 
Seco en Ciadad-Rodrigo ;  voorts nog 
vijftien, o f twintig van minder aan- 
gelegenheyd. ' >
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LEgt veertien mijlen van Ponfer- 
rada (Aßurica Augufta) aan den 
boord van een ftroomtje, genaamd A - 

ftura , o f Torto; een oude ^tad, ver- 
eerd met een ßiflchop, die wel eer 
onder den -Aards-biifchop van Braga, 
ftond •, maar nu al lang geleeden on* 
der die van Compoflella, gebragt is. 
De Bifichop heeft tien , o f twaali 
duyzend ducaaten, jaarlijks, ten in- 
komfte i de Stad leyd in een vlak- 
te en is , Zoo door de natuur , als 
kunft-werk * vry fterk. Het fchoon- 
fte, dat hier te zien is, houd men de 
Markten Hoofd-kerk, geheelaanhet 
eene eynde van de Stad gebouwdj 
welke kleyn en niet wel bevolkt is. 
de Srroorn Torto, die längs des zelfs 
wallen loopt, geefe goede vis en by
zonderlijk lekkere Forellen. Aßorgd 
was eertijds de Hoofd-ftad van Afiu- 
rien ;  zijnde toen de grens-paalen vaft 
dit Landfchap wijder uytgezet, dan 
nu> maar zints ingerrokken , is die 
waardigheyd aan Oviedo gegeeven ea 
dus is Aßorga in het Koningrijk Leon 
geraaktj werdende van een Hoofd- 
ftad eenes geheelen Landfchaps, een 
Hoofd-fteedetje van een gering Burg- 
graaffchap : eenige mijlen van hier 
vind men het Meyr Sanabria 5 zijnde 
een mijl lang en een halve miji breed* 
dwers hier door loopt de Stroom Tet 
en wel met zoodaanig een geweld* 
dat des zelfs baaren een gedruys, als 
die van een kleyne Zee maakeq. Dit 
water is zeer vis-rijk en in des zelfs

mid*
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midden legt eenEy1andtje,of eerdereen 
rotz , waar op een fchoon hof gebouwd 
is * belioorende aan de Graaven van 
Benavente ; dat ook het eenige goed 
is , dat die Heeren hier bezitten * be- 
hoorende het Meyr zelve> aan de v, on- 
nikken van St. Mafia de Gaßanheda.
■ Ten Zuyden van Aßorga y een w~y- 
nig boven de Douera en op de gren
zen van Portugal is het vlek Alcanizy 
dat men niet neemen moer, vooreen 
ander Alcaniz; ztjnde een Stad in het 
Koningrijk Affagon. ■

■ ■' Z  A U Ö R A. " ;'ir

L Eyd op den boord van den Dotie
rt* , des zelfs ßiflchop*, ftaande 

onder die van Compoßella , nee ft twin- 
tig duyzend ducaateh jaafehjks inkoo- 
men. Alntanzor verwoefte deeze Stad 
ten gronde toe, in de negende eeuw* 
maar de Köningen Ferdinand en AU 
phonfus bouwden de zelve wederom 
o p : de la a tft-gerneIde ftigte , nevens 
nog andere, de Kerk ter eeren van 
onzen Zaaligmaaker * verz lende de 
zelve van eere-giften en overblijfzelen 
der Heyligen. Deeze Stad is zeer 
fterk gemaakt, heefteen fchoone brug, 
over den Stroom en overvloed van 
leevens-middelen, uyr haar eyge vrugt- 
baare grond , zy wierd eertijds Sen- 
tiva genoemd; maar de Mooren , daar 
van meeftersgewordenzijnde, veran- 
derden dien naam , in die van Zamo- 
ra > o f Medinato Zamorati * beteeke- 
nende in hun taal; Stad der Ttirkoy- 
ztn ; ora dat de meeftc hier omtrent 
leggende rotzen, vol van dufdaanige 
fteen-groeven zijn. Deeze Stad is ook 
zeer vermaard j om dat zy de eere 
heeft , van het lijk van den Heyli
gen Ildefonfus een oud ßiilchop , te To 
ledo in de zevende eeuw leevende, 
te bezitren; jaa de inwoonderen zijn 
zoo hoog-moedig en zorgvuldig op 
en voor het zelve* dat zy het nietj 
dan aan waardige perzoonen doen zien. 
De gefchiedenis-boeken van de Kar- 
dinaal Xttnems verhaalen ons * dat hy, 
liieuws-gierigom dit voorfchreeve lijk 
te zien , alleen om die oorzaak de rey- 
Zenaar Zamora had aangeftaanen wee- 
tende dat men hier niet ligt toe kon 
geraaken, een van üjnc huys-genooten,

geboortig van deezenStad, gebruykr, 
om het zel ve te gaan verzoeken * dat 
deeze, met hulpe van fi/ne ouders * tog 
mec en naa veel moeyte aangewend 
te hebben , het zelve verkreeg $ rog on? 
der beding* dat hy niet meerder* dan 
drie perzoonen met hem zoü brengen; 
maar de inwoonderen zig wat naader 
bedagt hebbende , kreegen ftraks ver- 
motdenen vrees dat de Kardinaal vvel 
mögt gekoomen zijn , om hen hun- 
nen Heylig te beneemen * zulks zy 
hem rond uyc het gezigt daar van 
weygerden ; zoo dat hy genoodzaakt 
w as, wederom te gaan, gelijk hyge- 
koornenwas. ln de naabuurfchap van 
Zamora, is een kleyn ftukje lands, 
genaamd Sagjago s beftaande uyt veele 
vlekken, dorpen en gehugten 3 wier 
inwoonderen men zege, zeer boers, 
zoo omtrent hun fpraak , als wijze van 
leeven te zijn. > ■

TenOoften van Zamora, leydaan 
heteynde van een Iaagte opeenheuvel 
aan de Douera een Stad genaamd To
ro , eertijds Taurus , alhier vind men 
fchoone vrouwen, welke men w i!, dat 
den zwier en leeft van de oude Rootnfe 
vrouwen behouden hebben : wijl de 
gemelde Stroom de landen omtrent 
deeze Stad befproeyd, zijn de zelve 
m ild, in koorn en vrugten voort te 
brengen ook goede roode W ijn-druyf 
te teelen. Ten Ooften van Toro vind 
men Tordeßllas (Tunis SylU ) een 
kleyne Stad, zes mijlen van Fallado- 
Udf in een goede ftreek lands gelee- 
gen. Alhier is een Koninghjk H o f, 
waar in de Koni nein Joanna, moeder 
van Keyzer Kam  de V . haar elendi
ge dagen ten eynde gebragt heeft.

JNog hooger aan ontmoet men Si- 
mancas (.Septimanca)  leggende aan de 
voor-gemelde Stroom; ter plaatze daaf 
hy den Pifuerga ontfangd ; zijnde 
omtrent drie mijlen van Falkdohd op 
een hoogte, ten eynde van een vlakte, 
waar in zeer goede wirte wijn valt: 
men v in d ’er een fterk Kafteel, waar 
in Koning Philips de IL. in het jaar 
duyzend v ijf honderd zes en zeitig de 
hand-veften en papieren van belang en - 
tot het Koningrijk behoorende het bren
gen. Men zegt dat de inwoonderen 
kioek-moedigen wel ter waapen zijn. 
T e  Simancas verlaac men den Doutra

. en
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eft gaande opwaards längs de Pizutr- 
ga> ziet men fer Kegter-hand Vallado
lid , een fchoone groote Stad van Oud• 
CajHUen , waar van \vy rer behoore- 
lijkcr plaatze fpreeken zullen; wat bo- 
ven deeze Stad legt Cabepn, eenftee- 
dctje aan het hangen van een bergge- 
iligt , met een Kafteel ■> dat daar over 
gcbied en nog hooger äan, vind men 
DuegnoSyleggcnde op de zaamen-komit 
van de Stroomcn Pizuergam Arlan- 
f  on, op een hcuvel, wiens voet door 
den eerilen Stroom befpoeld werd.

P  A L E ti C ! A.

BOven Duegnos legt Palend a , eer- 
tijds genoemd Pallantiat in een vet- 

ten akker op een kleyne Stroom Car
rion; vereerd met een zeer oud Bif- 
dom , onder-hoorig aan het Aards-bif- 
dom vanBurgos. DeBiflchopjdie vierof 
v ijf  en rwinrig duyzend ducaaren jaar- 
lijkstrekt, werd ook Graaf genoemd. 
Het waardigfte in deeze Stad te zien, 
is de Kerk van St. Antolims , rer eere 
van deezen H eyligdoor den Koning 
Sanche de Groote gebouwd j hebben- 
de hem , terwijl hy op de wilde Zwij- 
oe-jagt was een wonder-daad zien doen* 
waar van hy hier door de geheugenis 
wilde verceuwigen. Alphonfm de IX . 
by andere, eene verfeheyde tijd-reeke- 
ning volgende, de V iU . geteld, K o 
ning van CafliU'en, ftigte alhier een 
hooge ichool, omcrent net begin van 
de dertiende eeuw en dit ten verzoe- 
ke van den BiiTchop Rodenk; zijnde die 
het , dat men in Spanjen gezien heefr, 
zinrs de Mooren de Chrifienen uvt dat 
rijk hadden gedreeven: des zelfs neef 
(kleyn zoon) Ferdinand, bragt het 
zelve hooge fehool* omtrent het jaar 
twaalf honderd negen en dertig naar 
Salamanca over. V i j f ,  o f zes mijlen 
Weft-waards van Palencia legt Medina 
de Rio JW’Ojin een laagee rondom met 
Bergen bezet, deeze plaats is zeer rijk, 
heeft vette weyen, een gezonde lugt 
en is medc Stad genoemd; hebbende 
deeze eerc , door Philips de IV . in 
het jaar zeftien honderd agt en dertig 
gekreegen; boven dit is het de Hoofd- 
ilad van een Hertogdom, denAdmi- 
rant van Caftihen roebehoorende. Ten 
Ooilcn van Pakncta vind men de 
ldeyne Stad> Torre quemada, o f Torque-
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mada (Tunis Cremata) op den boord 
van den Pizuerga; deeze komt de 
Herrogen van Lerma, uyt den huy- 
ze van Sandoval , toc. By den oor- 
fprong van de Stroom Carrxon legt 
Saldanha, aan den voet vaneenberg, 
Pegna de San Roman genoemd» in een 
zeer aangenaame laagte; toekoomen- 
de de Hertogen van Infaniado. Niet 
ver van daar een aan den zelve Stroom, 
wat boven fijn begin, ontmoet men 
Carrion de los Condes, een fteedetje, 
dat groote voorregten heeft, welke 
daar aan door verfcheyde Köningen 
van Spanjen gefchonken zijn: al wat 
een menifeh noodig heeft, zoo ten op- 
zigte van lekkernyen, als nut en voor- 
dee/, is ulhier te bekoomen,; koorn * 
aard-vrugten, vlas, wijn en diergelijke 
zijn ’er in overvloed* de wateren vol 
v is , de velden vol vee , de lugt vol 
vogelen, de boflen vol groot en kleyii 
wild j reyzende van hier en houdei^ 
de den weg längs hetgebergte, Noordi 
weil aan komt men tot

L e o n .

DEeze Hoofd-ilad van het Land- 
fchap hebben de Romeynen ge- 
iligt ten tijde van den Keyzer Gatba; 

noemende de zelve , Legio Septima 
Germanica ;  om dat men hier een be- 
zeteing van een Romeyns Legioen f  van, 
dien naam, in leyde en by een bederf 
van taal heeft men ’er eyndelijk Leon 
van gemaakt: dit werd beveiligd door 
de oude gebakkene ileenen, die men 
alhier gevonden heeft , met dit op- 
fchrift. L E G . V II. P. F . De Stad 
legt aan het eynde van een wijd uyt- 
geftrekt veld; eyndigende aan hetge
bergte van Aßurien, tuflen de twee 
begindzelen van den Stroom Eßa^do 
zelve is met een zeer oude Biflchop- 
Iijke ftoel vereerd , hebbende al van 
de tijden der Gotthen a f , dit byzon* 
dere voorregt gehad , van aan geen 
hooger BiiTchopIijlcen magtonderdaa- 
nig te zijn $ maar die alieen van den 
Paus te erkennen ; geevende deeze 

I  Deel H  Kerk

•f Een L tg o , der J^omtyaen, beftond uyt 600 Ruy- 
tets cn <000 Voet. kneten en wierd verdceld in tien 
btnden , deeze in vijf (kommen , o f rotten en, deeze 
waaren ewee man fterk: tog naar de tijden cnkrijgs- 
luft der Keyzercn > is dit getai vermeetderd en 00k 
Tcrininderd geworden,
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Kerk aan den Biflchop dertien duy- 
zend ducaaten 's jaars > jaa daar zijn 
(chrijvers , ‘ die dien inkomft op wel 
fwinrig duyzend begröoten De Hoofd- 
kerk is zeervermaardomfijn fchoonc 
gefiel en groot getal defheyligelijkert 
en Groote , die 'er in begraaven leggenj 
zulks in gants Spanyen geen Kerk ,  
ten deezen opzigre mec de zelve kan 
geJijk ftaan. De Kerk van Sevilien, 
is beziens waardig , om de groote; 
die van Toledo , om de rijkdom en 
vcrfcheyde cieraaden , waar mede de ■ 
zelve is opgepronkt 5 die van Compo- 

ftella , om het lijk van ¿V. en 
andere Heylige 3 0 0 k , om lljn bouw- 
kunft; maar die van Leon, overtrefr- 
ze alle, in zindelijkheyd en fchoon- 
heyd van het gebouw zelve , alom 
geeftigopgemaakt en vercierd Zulks 
de inwoonderen gelijk by een fpreek- 
woord zeggen. Sevilien is mgrootheyd; 
Toledo in rijkdom; Co^poßella m hey- 
ligheyd ;  deeze nogtans boven alle te ag- 
ten. /iangaande de Heylige en Groote, 
wier Hcchamen alhier ruften * ftaat te 
verhaalen; dat men zeven en dertig 
Graf-ilceden van Spaanfe Köningen, 
een van een Keyzer en veele killen 
en kaffen van Heyligen, vind en on- 
der deeze, die van St. Ißdorus en St. 
Vincent. Als de Koning Ferdinand, in 
de negende eeuw, het lijk van St. Ißdo
rus van den Koning der Mooren , Bena- 
veth , die te Sevilien iijn H of hield, 
bekoomen had, deed hy het ze lve , 
naar de Hoofd-kerk van Leon, voe- 
ren en in een zilver-vergulde kill zluy- 
ten, en op het Altaar van St. Jan den 
Dooper Hellen. Behalven de Hoofd- 
kerk zijn 'er nog andere, die de Stad 
geen kleyne luyiier by-zetten; de zelve 
was eertijds fchoonder, rijker en bee
ter bevolkt, dan tegenwoordig; zijn- 
de de eerfte Stad van belang, welke 
de Chrißenen den Mooren ontweldig- 
den. Pelagius de zelve in het jaar ze
ven honderd twee en twintig veroverd 
hebbende, maakte daar eene veftinge 
om en flerkte deeze door een goed 
Kafteel: zy heeft de eere van de eerfte 
Q>n/2e«Hoofd-tlad van alledeKoning- 
rijken van geheel Spanyen te zijn, o f  om 
nog beeter re zeggen; zy  was dever- 
b lijf plaats der Köningen den tijd van 
oratrent drie eeuwen lang. T e  weeten,

3 V A N  L E O N .  5 
tot het jaar duyzcnd negen en twintig 
toe ; wanneer het Konmgrijk Leon 
verecnigd wierd met dat van Caßüien* 
door de doodvan PVeremondusde H I. 
gelijk ik al-vooren verhaald heb. Men 
ziet hier nog het Koninglijke H o f, 
in het begin van de dertiende eeuw 
gebouwd, door Her engera, Gemalin- 
ne van Koning Alphonjus' de IX . 
Voorts leyd Leon in een vrugtbaar 
oord en waar in geen gebrek van voor- 
raad en leevens-middelen i s } wijders 
is de waardigheyd der Kamtnnikken, 
van de Hoofd kerk zeer aanzienelijkj 
de Köningen van Caßilmi en Burg- 
graaven van t^Aßorga zijn geboorne 
Kanunnikken hier van* hebbende het 
regt van in het kpor tt ziften en kun- 
nen, wanneer zy  ’er tegenwoordig zijn* 
00k hun aandeel van alle de voor-reg- 
ten en voordeelen, die aan dit ampt be- 
hooren, trekken. Zeven mijlen van 
Leon, Zuyd-waards aan, leyd het vlek 
Manßlla , van waar de inwoonderen 
naar Valladolid 5 jaa zelfs naar Madrity 
de v is , die zy  in den Eßa-y loopen
de hier voor-by, vangen en van een 
ongemeene lekkere zmaak i s , bren-
gen. ....  ■' ■ ■■■"■ ■ '*"

N u  is 'er in het Noorder-gedeelte 
Van het Koningrijk Lion , niets ove- 
r ig , dat het 00g van een veritandig 
reyziger waard is ; dan Benavente en 
Vtllalpanda. De eerfte leyd op den 
Stroom Eßa , omtreht halver w eg , 
füllen Leon en Zamora; zijnde een 
ftad , met de naam van een Graaffchap; 
behoorende aan die van den huyZeF/- 
mentel; deeze Heeren hebben alhier een 
fchoon H of en een fterk Kafteel, van 
krijgs- en andere nood-wendigheeden 
Wel voorzien ; 00k aangenaame tuy- 
nen, een bosje en alles, dat tot een 
Koninglijk Luft-huys vereyft werd. 
Dit land was eertijds een Hertogdom, 
dat de Prinzen van den bloede bezaa* 
tenj maar de Koning Henrik de IV . 
gaf het zelve , onder de benaaming 
van Graaffchap aan Alphonfus Pinien* 
te l, Portugeez Edel man, ter vergel- 
ding van de goede dienften, die hy 
hem gedaan had. Deeze Heeren be- 
zitten nog een Graaffchap in het zel
ve gew eft, genaamd Mayorga, waar 
van de Hooni-ftad in een zeer aange
naame laagte, omtrent v ijf  mijlen van 

..... - - . Leon
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Leon leyd. Vdlalpanda is een fl ad ter 
midde-weg tuflen Benavente en Zamo
ra , ooft-waards aan en 00k in een vlak- 
te gekegen ; welke w ijn, koorn en 
veld- en bofeh-waards wild van alder- 
hande zoort uytleevcrd. De Konfta- i 
pels van Caßdien hebben alhier een 
pragtig H o f en Waapen-huys , wel ter 
verweering gevuld en voorzien. Van 
minder fteeden zal ik niet ipreeken, 
naardien de zelve vanweynigof geen 
belang zijn.

S t e e d e n  in  h e t Z u y d e r  G e d e e l- 
TE VAN HET K oNINGKYK LEON 

GELEEGEN* »

L e d e s m a .

DE voor-gemelde Stroom afvaa- 
rende, vind men niets > dat aan- 
merkens waardig is j maar wat Lan- . 

de-waards ingaande, aan den Stroom 
Formes, omtrent vier, o f vijfmijlen, 
van des zelfs mond , Ledefma;  zeer 
wel geleegen , fterk en van alle be- 
hoefee overvloediglijk bedeeld i heb- 
bende wijders deeze Stad drie honderd. 
cn tagtig dorpen onder z ig * in deeze 
alle teld men omtrent feftien duyzend 
hüy zen * de zel ve is zeer oud en wierd 
ecrtijds Bletifa genoemd. Men heeft 
alhier een marmor-fteen, met die op- 
fchrift gevonden. T e r m i n u s  A u g u -  

S T A L ,  I N T E R .  B l E T I S A M .  E T .  M l -

xofiR. e t  S alm* De twee laafte naa- 
men,in verkorting gefchreeven, zijn 
Mirobriga en Salmantica. TenOoften 
van Ledefma, naar de kant van Sala
manca y vind men aan den Oevcrvan 
den Tormes een warm bad5 zeer dien- 
ftig ter geneezing van veele quaalen 
en boven alles goed tegende fchurft 
en quaade zweer-puyften. Dit water 
is in een grootekom bezlooten, alhier 
door een Moor doen maaken, die des 
zelfs deugdzaamheyd beproeft had * 
00k deedhy kr ten dienfte der gecne, 
die fig baden moeften,een huys bou wen, 
in weiks midden men dit bad ziet. Het 
water zelf is van een gemaatigde wärm
te , men kan kr zig tot de keel toe in 
zetten en wanneer het te heet werd, 
voort uytgaan en zig afdroogen. .

. . C i u d a d - R o d r i g *o ; •.

L Egd booven Ledefma » naar het 
Zuyderlijkfte gedeelte van dit 

Landfehapen omtrent viermijlenvan 
de grens-paalen van Portugal, aan een 
Srroomtje genaamd, tylguada ,o f  A- 
gujar, in een vrngtbaare ftreek j van 
alles wel voorzien. Ferdinand de II. 
Koning van Leon, bouwde de zelve, 
omtrent het begin van de derriendc 
eeuw, tot een borft-weering tegen Por
tugal j leggende het zelve net ter plaat- 
ze aan, ahvaar certijds Mirobriga was. 
Deeze plaats is met een Bifdom ; hoo- 
rende onder dat van Compoßella, ver- 
eerd ; geevende tien duyzend ducaa- 
ten ’s jaars ; 00k is zy een der drie 
algemeene verzaamel-plaatzen der Ca- 
ßdiaanfe krijgs-benden > voornaament- 
li jk , wanneer zy tegen de Portugeezen 
ten Oorlog trekken: de twee andere 
fteeden zijn Tuy in Galicien en Badajos 
in Eßramadoura. '. ,r t \ \

., , S a l a m a n c a . • •

V An het Noorden des Lands we* 
derom koomende, ontmoet men 
aan den Tormes, deoude, vermaarde 

Stad Salamanca; by de Spanjaardsde 
Moeder der deugden , weetenfehappen 
en krnßen, genoemd j de zelve is rijk, 
overvloedig in alles en wel bevolkti 
haar Bifdom cen der oudfte, hoord 
onder Compoßella en geeft vieren twin- 
tig duyzend ducaaten ten inkomfte* 
zy leyd ten deele op een hoogte en 
ten deele in eenlaagte, dooreengoe- 
de muur omringd j hebbende binnen 
de zelve omtrent agt duyzend huyzen* 
zulks men de zelve voor een der groo- 
te rijke fteeden houd. Men vind kr 
fchoone gebouwen , heerelijke Kerken, 
Markten, Water-fprongen, kortom al
les , dat men fchoon en noodig in een 
ftad mag wenfehen te ervaarenrmaar bo
ven alle andere zaaken,maakt het Hoo- 
ge fchool deeze plaats vermaard; zijn- 
ae omtrent het midden van het jaar 
dertien honderd uyt de overblijfzelen 
van Palencia , geftigt en de beroemfte 
van geheel Spanjen geworden. Alhier, 
werden aldernande nutte en noodige 
weetcijfchappen geleerd > als zijn God- 
■ ‘ iheel, ' H  i  j en
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en Regts-geleerdheyd, Gcnees-kunde, 
jMeet-kuhft en de Letteren; Van hier 
koomen , als uyt een queek-hof, Raads-. 
heefen voör Köningen en Predikers 
voör het Volk: maar laat ons geen op- 
pronkende woorden gebruykeneneen- 
voudigli/k zeggen, dar dir Hooge 
fchool beftaat uyt tagtig Hoog-ieeraa- 
ren, elk duyzend rijksdaalders jaar* 
lijks tot een wedde trekkende. Daar 
zijn 'er tot de God-geleerdheyd, tot 
de geeit- en wereld-lijkc regten, Ge- 
nees-kunde en alle deelen der W ijs- 
begeerte, tot het leeren van alderhan- 
de taalen en wat des meerder z y , ge- 
fchikt.Het gebouw eygentlijk deSchoo- 
kn genoemd, is zeer groot, fchoon 
en geheel von gehouwc Iteen gemaakfi 
beltaande uyt twee bouw-ftukken •, het 
eerite de Groote Schoden, gezegt, heeft 
een groote Vierkante plaatze,met zwaa- 
re fteenen beleyd in het midden , om- 
trokken doorfchoone verwulfde wan- 
del-plaatzen; fteuuende op boog-py- 
laaren , waar door men in de fchoo- 
len gaat, die ’er om leggen. Boven 
deeze Galleryen is een deftige Boe- 
kery, tog het getal der boeken is niet 
groot en die alle aan ketenen vaft. Hier 
ziet men een meenigte ftand-beelden 
van beroemdemannen, wier fchriften 
hen hebben vermaard gemaakt, ook 
eenige Qntleed-kunftigeafbeeldzelen; 
önder de gallery , is een Kerk voor 
de fchoolen, alwaar tien mi/Ten daags 
gedaan werden 5 de Preedik-ftoel en het 
groot Altaar zijn geheel verguld, het 
gewelf befchilderd » vertoonende de 
Zonne-kring met des zelfs twaalf tee: 
kenen. Daär zijn agt Hoog-leeraaren 
in de God-geleerdheyd > van deeze on- 
derwijzen ver vier voor-en vier naa- 
middags , deeze noemd men Cat he- 
draticos ( Stod-beklimmers) o f die den 
ftoel betreeden 5 behalven deeze zijn 
’er,  die op andere uuren leifen doen j 
verhandelende ftofFen , die hen goed 
dünken. Deeze hebben een wedde van 
v ijf honderd rijksdaalders en het gcene 
ik vremd heb gevonden, ts , dat 'er een 
ftoel gebouwd is,om aÜeenelijk daar op 
de Ieering van t>urandus en een andere 
die van den fcherp-z innigen Scotus, te 
verhandelet! en zeeker de ichriften van 
den laatften, hebben Wel Wat vcrligring 
noodig 4 Eraßnus Zog-, dat hynegen

volle jaaren daar in beezig is gewerfh 
eer hy de voorreeden all een kon ver- 
ftaan. Boven de bezoldigde Hoog* 
leeraaren, zijn 'er andere, die dage- 
lijks lellen doen en daar voor van de 
leerlingen betaald werden : Xirnznt'Z 
was een van deeze voor hy tot Cordt*■ 
naal verheeven wierd 5 men noemdze 
Tretendentej  , om dat 2y naar een ftoel 
ftaan 5 wanneer die open valt. Het 
geene ik van de God-geleerdheyd beb 
gezegt werd ook omtrent de Regten , 
Genees-kunde en andere oeffeningen 
en onderwijzingen in gebruyk gehou- 
den. -

By den ingang van de fchoolen is 
een gafthuys gebouwd, waar in de ar
me fchoolieren, die ziek zijn , gebragt 
en zeer wel bezorgd werden. Deeze 
ingang is een der heerdijkfte bouw- 
ftukken , die men in gants Spanjtn 
z iet3 pronkende met de beeldenifien 
van de Koning Ferdinand en de Ko- 
ninginne Eltfabeth4 boven op het ge
bouw met de Keyzerlijke waapenen 
en ter weder-zijden een Hercules^vootts 
met zeer veel kleyne beeldetjens. 1

De Hoog-leeraaren hebben voor htm 
Opper-hoofd een Reffor 3 die alle 
jaaren door die van de eerfte ordre 
werd verkooren : altijd zoekt men, 
die waardigheyd op een man van groov
ten huyze te brengen 4 hebbende hy 
groote voorregten en erkennende nie
mand boven hem 4 in de openbaare 
by-een-komften zit Vhv altijd onder 
een verheemelte: by deezenis ’er een 
Meeßer van de fihoölen , Wiens magt 
en voordeel ook zeer groot isj maar 
deeze is altijd een kerkelijk perzoon 
en Kanunn ik van de Hooftl-kerkÄ 
deeze maakt alle de bediende van de 
Hooge fchool, als z ijn 4 de R egter, 
de Geheym-fchrijvers, Schat-bewaar- 
ders 5 Staf-draagers en een groot ge
tal andere} alle rijkelijk beloond; hy 
zelve heeft een wedde van agt duy
zend ducaaten en men houd , dat de 
Hooge fchool ze lf tagtig , o f  negen- 
tig duyzend rnksdaalaers ’s jaars ren 
inkoomen heeft.

Eertijds vond men afhicr zeveh 
duyzend Schoolieren , jaa zoo lang 
als de IVfoogendbeyd vmSpmfenbloey- 
de, telde men ten minften tuifen de vier 
en v ijf  duyzend leerlingen, van alle

kan-



kanten des Kortingrijks ert zelfs buy-\ 
fen-landen, derVaards aan vloeyendej 
txilks de gehoof-kameren Zeer groot 
zijn en wel twee duyzend perzoonen 
kunrren bergen. Alledöfchoolieren,nie
mand üytgezonderd, dragen lange rok- 
ken 5 gelijk de Priefters ert zijn ge- 
ichooren > hebbende een mutsje op het 
hoofd ; zijnde hen niet toegelaaten 
hoeden te dragen , het zy in de ftad , 
o f  daar buyten , dan by negenngrig 
weder: Zy hebben zeer groote voot- 
regten en vrydommenj hangende van 
niemand > dan alleen den Reföor en 
Hoog-leeraaren a f , die de zelve met 
alle niagt en goede wil altijd byfprin- 
gen. ■' M"-: 1'

Buyten het Hooge fchool, Zijn kr 
nog vier en twintig vry-fchookn, in 
yeäer van deeze Woonen dertig leer- 
lingeti te Zaamen $ dit zijn fraay ge- 
fimmerde gebouWen, heerelijk opge* 
haald en met groote inkomften be- 
giftigd. De perzoonen, die daar in 
leeven, Zijn , zommige meefters, zom- 
mige leerlingen 5 onder deeze vry- 
fchoolen zijn k r  vier wel de vootnaam- 
fte , waar van het eene door A lf hon- 

fus Fonfeca, Aards-biffchop van Tole* 
do, is geftigt , men noemdfe de groo
te Collegien, om dat k r  aanzienelijke 
luyden in zijn en leflen doen. De

f ro o tfte  van h e t R i j k  zo ck e n  ’er hunne 
inderen in te  k r ijg e n , m aar m oogen  

k r  niet lan ger ,* dan Z even  jaaren m  
b lijve n  ; u y t  d it gefelfch ap  köom eft 
d e gro o tftc  geleerde m annen Van Span- 
je m  dien de K ö n in g e n  o ok  de vo ö r*  
rraaTnfte am pten to caee len .

De groote Kerk van deeZe Stad , 
is een der ichoolifte van Spetrißn > heb  ̂
bende een hoogen klok-tooren, waar 
erm m en,op een gaandery* wandelen 
kan. Voor de Kerfe iseen groote pla&ts, 
met Vierkante fteenen belefyd eil door 
Zwaare fteene Pylaareft van zes voeten 
hoog , waar tuflen een dikke yzerfc 
ketringloopv, afgezlooten. Terzijden 
deeze Kerk ziet men een oude, wäar 
in m en, längs trappen 3 afwaards gaat, 
de zeive is in hoogjs agting> om dat kr 
een heylige Chrißusder ycld-zhgfn > o f  
die als over de zelve byzonderlijken 
gebied en groote wonderen doed, in 
opgeregt is.

JBehalven de Kerken , vry-fchoo-

B E S C H  R Y V I N G
len cn andere de Stad vercierende ge* 
boutven f ziet men veele ichoone kloo* 
fters> als dat van St. Dominicas ;  zijn* 
de grooc en wel gebouwd en waar in 
twee honderd Monniken zijn > des 
zelfs Kerk is groot en geheel van ge- 
houwe fteen; hebbende by het Altaai 
een ongemeen cierlijk dak, als een lan- 
taarn en veele beeiden van Heyligen al
le zeer künftig gemaakt. Het kloo- 
fter van St. hraneijeas , is aanmerke- 
lijk , om de verwonderens-waardige 
magt van fteenen , aan dit geboutv 
beftced en een kloofter-zaal vol groo
te fchilderyen; verbeeldende de bloed- 
getuygen van deeze broederfchapj hier 
in leeven ook en niet armelijk twee 
honderd van die Geeftelijke Heeren: 
digt hier by vind men het kloofter van 
St. Bernardus 5 daar in een aardigen 
trots gemaakte trap te zienisj zijnde 
yeder tree v ijf  voec lang en als in de 
lugt hangende en dus een opgang van 
honderd rrappen maakende, al-om en 
voornaamclijlc * op de ruft-plaatzeii 
met veel vergulde beeiden opgepronkt 
en bezer. ’ ;i

De Srroom formet loopt längs de 
ftads muuren en onder een treffelijke 
fteefte brng 3 van drie honderd treeden 
lang., door*, zijnde een werk-ftukder 
Romeynen j dat tegenwoordig hog in 
weezen en fterker dan het metzel
werk is , het welke men daar, irilaä* 
ter tijden, heeft aattgebragt. Um Vari 
deeze ftad t6 fcheyden} zal ik ’er ho^ 
alleenelijk väh Zeggtn > dar ’er groote 
handel in gedreeven werd en veele E- 
del-luyden woooen. Zommige ichrij- 
ven, dat zy eygentlijk onder het Ko- 
ningrijk Ötid-CäßÜiei# behoordj maar 
andere met Hieerder reeden, naar mijfl 
nieeriing, ftellen de zclve in het Ko- 
hingrijk Leoni Meh vind buyten de 
ftad een breede w eg, door de Rotmy- 
ntn gemaakt en met fteenen bekyd; 
ftrekkende paar Meridd eh van daar 
naar Sevilim. men ziet, zooh ier, aify 
daar, vanplaats, totpIäats,.vervailc- 
ne Pylaaren : deeze weg is door den 
Keyzer A d r ia n hermaakt geworden^ 
gelijk: hiijktuyt het volgende opfchrift# 
dat alhier gevpnden js\

- ' j  M i; *’'**■ ■-
H ) IMP.

r A N SALAM A NCA,  6t
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Eenige mijlen Ooft-waards aan van 
Salamanca ;  loopende den Stroom 
Termes wederom op ontmoet men , 
Alva de Termes, Hoofd-ftad van het 
Hcrtogdom , dat den zelven naam 
voerd en áan die van den huyze van 
Alvarez , toebehoord en ’er ook de 
naam van dragen; deeze Heeren heb- 
ben aldaar een heerelijk h o f; uyt dee
ze plaats; is dat wreede en woeden- 
de Krijgs-hoofd , den' Hertog van 
Alba ,  die de Véreenigde Nederlan- 
den zoo veel bloeds heeft doen (lor
ien , te voorfchijn gekoomen : het 
Lan d , dat om deeze Stad leyd is zeer 
vrugtbaar en werd wel bebouwd. y

M e d i n a  d e l  C a m p o . - : ^

OP de grenzén van Oud-Caflilién > 
op- en Noord-waards aan 3 vind 
mén, Medina del Campo , een oude, 

zeer koop-rijke en by gevolge rijke 
Stad , ais waar in men drie-maal des 
jaars een groote markt houd •, verfehaf- 
fende het naaft-gel eegene land Wijn 
en Brood van zoo goeden zmaak, 
dat het onder het befte van Spanjen y 
gereekend werd; jaa het zelve is zoo 
vrugtbaar en overvloedig van teeld ; 
dat de inwoondcrcn > fehoon Stad en 
Canden meer-maalen verbrand en ver- 
Woeft zijn geworden, altijd wederom 
op debeen zijn geraakten hunfehaa- 
de hebben ingehaald. De Stad heeft

groote voor regten , dat veel heipt 
tot den koophandel en om de zelve- 
volk-rijk te maaken ; zy is vry van 
alle belaftingen en de Burgery heefc 
het regt van alle ampten, zoo Geeft- 
als W ereld-lijke, die ’er open vallen 
tebekleeden* hebbende de Koning* 
nog de Paus daar yets fe zeggen j maar 
men zegt, dat het Volk deeze voor- 
regten zomtijds misbruykt en dat ’er 
dikmaals oproer gemaakt en dood-fla- 
gen gedaan werden j zijnde het Volk 
om tot eenige groote open-itaande be- 
diening te geraaken} onder hen ver- 
deeld. De Stad is groot en met een 
groote markt-plaats vercierd 3 in wiens 
midden een over-fchoone water-fprong 
is ; verbeeldende een Neptunus ;  zy  
legt een dag-reyzens v^n Valladolid, 
daar nu des Stads Boeke- en Schrift- 
kam er* i s , die wel eer te Medina was. 
Deeze Stad is vermaard onder de 
Wijs-geeren en luyden van letteren 3 
om dat Gomeßus Pereira 3 vermaard 
Spaans Genees-heer3alhierin het mid
den van de feftiende eeuw een Boek 
heefc durven uytgeeven 3 waar in hy 
bewijft 3 dat de Beeilen niet anders 
als werk-tuygen zonder gevoel z ijn ; 
hebbende over dit werk dertig jaaren 
beezig geweefl. *

Die 3 uyt Oud-Caßilien , naar St. 
Jacob van Compoßella ter bede-vaard 
willen gaan, moeten dwars door het 
geheele Koningrijk van Leon trekken; 
waar in men door Villa-Martin komt,' 
een fteedetje veertien mijlen vanJS//r- 
gos ;  twee mijlen van daar, gaat men 
door Carrion de los Condes , waar van 
reeds gehandeld is en agt mijlen nog 
verder op Sahagon, dat hal ver-weg van 
Manfilla is. Sahagon is een kleyne 
Stad leggende aan den oever van 
den Stroom Sea , in een weelig land- 
fchap; hebbende een Kafteel ter be- 
fcherminge van Sahagon 5 gaat men 
over Manfilla 3 naar Leon;  zijnde vier 
mijlen van de laaft-genoemde plaats: 
van Leon reyfd men op Aflorga > het 
welk veertien mijlen van daar isj van 
hier op Ponferrada;  voorts op Caca- 
belos en eyndelijk op Villa Franca, aan 
de grenzen van Galicien leggende. . ;

I-Te t
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K .A  A  & T  van O O V * C  A  S  t  I  l  /  M N. .

H  E T P  V  D -C  A S T I L I E H ,

B Eflaat hct midden van Spanien;
hebbende Nieuw-Caftilien ten Zuy- 

den ; Arragon en Navarra ten Qoften; 
Bifcaayen enAflurien ten Noorden en 
het Koningrijlt Leon, meteen gedecl- 
te van Portugal x ten Weiten : des 
zelfs gedaante is buyten beftek van 
maat> zijnde de grootile lengte3 ge- 
noomen van het Noord-ooften 3 tot 
het Zuyd-weiten 3 omtrent honderd 
en de meefte breedte viiftig uuren 
gains (andere zeggen mijlen} te ret* 
kcnen van Valladolid ? tot Terrafona 3 
Terraxona. " Door dit geweit loopen 
eenige ftroomen, waar van de voor- 
naamlte zijn ; de Ebro en de Don era, 
die alhier begind , gelijk al-vooren 
aangetoond is 3 de Pizuerga, Arlan- 
pay Arlanpon3 Algtrba en de Torme$3 
die ook uyt dit gebergte hunnen oor- 
fprong neemen. Men v i n d ’e r agt ,  
o f negen plaatzen > die men Steeden t 
noemo ; zijnde , Burgos,  Valladolid,

Segovia , Sìgmnzd * A vila , ÒJbta % 
Medina de Ria Seco, Cakhorra en Sf. 
Domingo de la Cai pad a ;  mitsgaaders 
vi/fticu o f  twintig mindere.

D e. W eg van V i t t o r i a ,  o p  
; B urgo$.

O M  dit Landfchap te befchrijven, 
zal ik de gewoonelijke weg we- 

derom opflaan 5 dien de KeyzigerS> 
koomende uyt Vrankrijk, gebruyken.
De eerite Srad daar mcn aankcmt i$ 
Miranda de Ebro ;  leggende zeeven 
mijlen van V ie-, o f Vittoria. Ditftee- 
detje legt op den weder-zijdfen oe- 
ver van ae Ebro-Ùroom x die’er door- 
heen Ioopt, onder een fchopne groo* 
re fteene brug ; werdende de Srad , ; 
naar den Stroom genoemd > otri de 
zelve te onderfcheyden - van-het\A//- ‘ 
randa , dat op den Demira , ter in-1 
komfte van Portigal, gevonden werd.
Het Miranda dm  daar &  van fpreeky 
heeft niets > dat veel om *c ly f  heefr*

daa



6 * DE WEG VAN VITTORIA OP BURGOS.
dan een marke, met, water-fprongen 
vercierd endat eeh goedKafteet, met 
veclc wagt-tooreris omzet > het zelve 
rer befchermingen diend * als leggende 
opdentop van een berg, die over-al 
vol Wijn-gaarden is * leeverende de 
beite Spaanfe W ijnen, die men proe- 
ven kan j om deeze koel te dfinken, 
vind men boven hetKafteel een rotz, 
waar uyt cen zoo groote water-fprong 
fehlet; dat ’er verfcheyde Moolens, 
door omgedreeven werden.

Om van Mir anda naar Burgos te 
gaan , reyfd men nog over eenige zeer 
hooge, fteyle bergen en voornaamelijk, 
die men Pegnas de Pancorvo, noemd; 
hebbende hun naam naar zeeker oud 
Kafteel, dar men ter zijden den weg 
ziet; befaamd door de gruuwel-daad, 
die Roderik alhier uytvoerde en zoo 
veel leed , als nu verhaald is , Span
ien heeft roegebragt. De bergen , 
Sierras d' Occa genoemd, leggen digt 
op een en aan der zelver eynde,önfr 
moet men een groote aangenaame vlak-1 
tcy wel bebouwd) waar door menop 
Birbiefta , anders gezegt , Ftrvefca 
reyfd. " Dit is een aanzienelijk v lck , 
vol tiiyhen ,' aan de boord vari een  ̂
Stroomtje •, behoorende dir Landfchap 
aan het Huys en Stamme van Felafco. 
Alhier is een wel-geftigt Kloofter en 
queek-fchool van Jacohyner Monni- 
ken, ten kofte van de Heeren deezes 
naams gebouwd. Van hier reyfd men 
wederom door een vrugtbaare laagte, 
in alles, als de voorgaande, ten eyn- 
de van het zelve ontmoet men een 
dorp , Monaßerio de las Rodillas ge
noemd en daar men de beite Kaas 
van geheel Caßilien, maakt: van hier 
kan men in drie uuren tijds te Burgos 
gaan; tog eer men daar k o mt , gaat 
men over een hoogte, daar men zegt, 
dat het alder-heetfte van het geheele 
Oud-Caßüien is en van hier kan men 
Burgos , een mijl lengte leggende , 
zien} aan de voet van gemelde berg 
begind een vlakte , welke derwaards 
ilrekt; leggende, digt aan de groote 
weg , een treffelijk en rijk Kloofter 
van Katuyzer Monniken. Deeze vlak
te is ongemeen vermaakelijk , voor
naamelijk in het voorjaar; zijndevol
f roene eyke boomen en der zelver 

eefteren en met planten , die men

Cißes noemd alomme bedekt ; de lugt 
ruykt ’er haar balzem^blommen en 
verfcheyde kruyden. U T

H e t  k l e y n e  L a n d s c h a p  
K i o x a ,

EE r w y (mijn Leezer eil Reysge- 
noot} binnen Burgos treeden, moe- 

ten wy een weynig itil ftaan, om nog 
een kleyn gedeelte lands , dat Ooft- 
waards in deeze gebuurfchap leyd en 
Rioxa genaamd werd, te bezien, Het 
zelve is zeer kleyn > hebbende op den 
rüg Sierras d'Occa, en de Cogolh i ten 
Noorden den Ebro> die längs des zelfs- 
grenzen loopende , dit Iand van dat 
van Alava fcheyd. ln  deeze kleyne 
omtrek, zijn tw ee, o f  drie * wel-ge- 
bouwde fteeden te zien > deaanziene- 
lijkite is Sant Domingo de Id Calpada j  
leggende in een iliet onvrugtbaar oord, 
aan den voet van het gebergte enden 
Stroom:, Laglera $ hier was eerrijds 
eenVBidfchop y maar doof den inval 
der Mooren, is zy  van die waardig- 
heyd berooft geworden. Drie mijlen 
van hier Zuya-ooft-waards, vind men 
een andere ftad , genoemd Najara en 
wel vereerd met den naam van Her- 
togdorn * toekoomende aan de Hee
ren van dien naam. De andere fteeden 
z ijn ; Navaretta, Guardia en laBaßi- 
da. Dit kleyne Landfchap, het welk 
hjn naam van den Srroom Oxa erlangd, 
als die daar door loopt, leyd in een 
gezonde lugt, op een goeaen grondi 
teelende w ijn , koorn en honing in 
overvloed : ifaa dit alles aangenaerkc 
te hebbeni zullen wy in

B V R G O S.
{W aar van de Plaat op de volgende btad suijde te v t n  is .)

T  Reeden , geleegen aan het han
gen van een berg en ftrekkende 

van daar z ig , tot aan den znel-loo- 
penden Stroom Arlanpon , die ook 
des ftads muuren befpoeld, u y t : men 
gaat daar längs een fteene brug over, 
die lang, breed en wel gebouwd en 
tot aan den ftad uytgeftrekr is, waar 
in men door een fchoone poort, ver- 
cierd met de beeiden van eenige K o 
rlingen van Spanjen en van Ferdinand 
GonfalveZi eerfte opper-magt hebben-

de
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n v  k

de Graaf van Caßilien; deeze alle ftaan 
in künftige vergulde nifTen en daar 
by eenige opfchrifren , gemaakr rer 
eere van de Köningen, Karel de V . 
Philifs de Ü en U l. De ^tad is groot} 
maar wat divers van ftraaten en hal ve 
maans-gewijze, gebouwd $ boven die 
zijn de ftraaten eng en ongelijk ver- 
deetd *, tog daar zijn ’er eenige, die 
lang en regt loopen, onder aeeze is 
die, welke regt op de groote Kerk 
geftrekt leyd ; men vind hier veel groo
te opene plaatzen en op en in alle, 
zoo wel , als op de kruys-ftraaten, 
fpringende wateren , met beeiden en 
andere verzinningen opgecierd, De 

roote markt is in het midden van 
e Stad en met zeer fchoone huyzen 

omzetj waar voor-by men, voor de 
Zon gedekt , wandelen kan > zijn de 
van vooren alle op hooge welfzelsen 
pylaaren gebouwd : benalven deeze 
zier men ’er andere heerelijke geftig- 
ten en hooven , wier tvvee voor- 
treffelijkfte zijn * dac van Velafto en

7 O S.

den Aards-biflchop , die in fijrt per* 
Zoon eil waardigheyd gelijk fijn Kerk 
gehouden werd voor een proef-ftuk, 
ten opzigte van die werk en de Bif- 
ichoplijke waardigheyd. By een der 
Stads poorten , vind men groote eil 
fchoone wandebdreeven door boomen 
längs den ftroom , gedekt. De Stad is 
door een Kafteel gedekt en onvermee- 
fterbaar : want het leyd op de hoogte 
van een berg j tog de gelegendheyd 
van plaats geeft ’er meerder fterkte* 
dan de werken , die daar gemaakt zijn, 
aan. Hier is een over oud Aards-bif- 
dom j zijnde webeer binnen Auca, een 
oude ftad> tog waar van men nu niets, 
dan puyn-hoopen ziet. De Aards-bif- 
fchop heeft veertig duyzend dneaaten 
inkoomen ,’s jaars : de Hoofd-kerk is 
wel her alder-waardigite, dar tc Bnrgös 
te zien is 5 de zelve is kruys-gewijie 
(gelijk lueeft alle, die wat oud zijn) 
gebouwd en zoo breed en lang, dat 
men daar indagehjks binnen vijfver- 
deelingen, Mifte doed, zonderdatde 

I. Deel. J eene



66 B E S C H R  Y V T N G  VAN B U R G O S .
eene Priefter, den anderen belet , o f de 
een van den anderen gehoord werd. 
De ingang is , met twee groote too- 
rens en zeer fchoone beeiden opgezeCj ( 
in het midden zier men een groot 
welfzel met twee toorens en agter de 
Kerk nog twee andere van de zelve 
hoogte > zijnde alles wel door-wrogt 
en zoo overhoopt van beeiden, dat 
men de zelve , het zy men hun mee- 
nigte, o f kunft waardeere, niet zon- 
der verwondering bezien kan: kort- 
oiii, al het werk is zoo >.el gemaakt 
en van zoo fraay een bouw-kunde, 
dat het zelve wel voor een uvtftek 
van die kunft mag genoomen werden; 
voornaamelijk wanneer men denkt, 
dat het op de Gotthife wijze(de wijze 
van dien ujd) getimmerd is. Het groot 
Altaar is van fchrijn-werkery en vol 
kleyne nifien gemaakt* in deeze ziet 
men het leeven van onzen Zaiigmaa- 
her uyrgebeeld , alles verguld en wel 
door-arbeyd. De by-kerkjens QKafeU 
len)  in het rond van de Kerk ,zijn op 
de zelve w ijze, als het hooge Altaar 
gebouwd en alhier rutten eenige K ö 
ningen van Caßilien in marmore graa- 
ven. De yzere koor-tralien en hek-wer
ken zijn wel vieren twintig voeten hoog 
en bladen verbecldende,door een kunft, 
welke de narmir zeer naarkomt.

Men gaat hier ook , om dat ’er veel 
Gods-dienftigheyd aan geplecgd werd, 
een groot beeid van een gekruyfte 
Chriflns zien i ftaande in het Kloo- 
fter van de Attgußmer Monniken , bin
nen een by-kerk van genoegzaame 
groote en zeer duyfter, miflchien om 
aandagt, en eerbiedigheyd te verwek- 
ken : want demenichen zijn vrees-ag- 
tig in duyfternis; tog de plaats is, 
door eenige honderd lampen, die groot 
en meeften-deel van Ziiver> tog eeni
ge ook van zuyver Goud zijn , ver- 
ligt > zoo zeer o ok , dat de meenig- 
te der ligten , het gewelf van den by- 
kerk, dekt. T er weder-ztjden van het 
hooge Altaar, ziet men zeitig zilvere 
Kandelaarcn > ftaande op de aardc 
en zoo hoog, als de langfte man en 
zoo zwaar, dat geen cnkel man de 
zelve Verzetten kan* togop het hoo
ge Altaar ftaan ’er eenige uyt louter 
G öud. gelijk ook van dien ftof en ZiU 
ver eenige kruylTen , verrijkt met ge-

fteentenS $ voötts i^ihge krddhen. bo- 
ven hetÄltaar , gecierd met Faarlen 
en Diamanten van een uyneemende 
fchoonheyd en waarde. Boven dir al
les , is dit Kerkje opgecierd, met beel-, 
den , ichilderyeri en vertoogen der 
wonder-daaden, welke ditkruys-beeld 
heeft uytgewerkt 5 voorts zoo met 
giften en gaaven overlaaden, dat men 
’er geen nieuwe weet in te wringen * 
zulks men gcdwongen is geworden, 
daar toe een nieuwe kas, o f , om wel 
te zeggen, een groote karaer te tim- 
meren, jaa men mag , naar de waar- 
heyd, zeggen, dat alhier het rijkfte, 
kleyne gebouw is , dat men in geheel 
Spanjen vind. Het gekruyfte Chrißtts 
beeid zelve , ftaat, leevens groote, 
op het groote Altaar ; men doed die 
niet, dan aan perzoonen van aange- 
legendheyd, zien en dit nognaaveele 
plegtigheeden; waar van ’er een is j dat 
men al-voorens twee Milien moet hoo- 
ren doen: wanneer het beeid vertoond 
werd, luyd men veele klokken en al 
de wereld werpt zigop deknyen. Het 
zelve is altijddoor drieGordijnen van 
een veel-verwig Satijn , met Paare
len en gefteenten bezaayd en gewrogt, 
gedekt * men fchuyft het eene naar het 
andere open, dan ziet men het heyli- 
ge gehouwe beeid > zijnde wel ge
maakt en als van leevendig vlees, om- 
wonden van het midden-licchaam tot 
de voeten, met een hjn lijn-waad : men 
gelooft, dat Nicodemm het zelve ge
maakt heeft; tog andere zweeren, dat 
het van uyt den hemel herwaards ge- 
zonden is. Zeeker vremdeling-, vraa- 
gende een Geeftelijk Heer ,o fd it beeid 
ooyt eenige wonder-daad hadde ge- 
daan ? kreeg ten antwoorde *, Imo nu~ 
per refurrexit mnm pueruw ; toonen- 
de aldus fijn ongeleerdheyd; willende 
zeggen; dat het xelve onlangs een kind, 
uyt am doode, verweht had; maar hoor 
hier ('lach-lievende Leezcr) nog wat 
byzonders; men mag in die Kerkje met 
laarzen, nog fpooren koomen.

Aan de andere zij van de Stad is 
een voor-ftad, genaamd aan de 
ftad, door drie fteene bruggen gehegt: 
alhier zm  de meefte Kloofters en 
fchoone Gaft-huyzen en daar is ’er een, 
onder andere , ten gebruyke der bede- 
vaards-rey zigers geftigt, dieuytGods-

dien-



dienftigheyd, naar St. Jacob van Com- 
poßelky gaan* het is zeer groot cn 
men geeft hen daar in voor een dag, 
herberg •, hebbende het zelve tagtig 
duyzend guldens inkoomen des jaars. 
De voor-ftad heeft veele tuynen en 
deeze vericheyde water-weilen en 
fprongen ; dienende de Stroom voor 
een water-grafe. Digt by de voor-ge- 
melde plaats is een bemuurde vlakce, 
daar het vermaakelijk in te wandelen 
is. hen uurtje buycen de ftad is de 
berugte Abdye van Las HutlgaSy dat 
is , het Eedek; naar-dien alhier honderd 
en vijftig geeftclijke, alle dogterea van 
Princen en groote Heeren, woonen. 
De Eerwaardige moeder van d itftift, 
heeft zeventien Kloofters en geeftelij- 
ke woon-fteeden onder haar; zy iso ok  
vrouwe van veertien fteeden en vijf
tig vlekken en dorpen , alwaar zy 
zelf de regeering befteid en ook de 
Stads bevel-hebberen plaatft,nog voerd 
zy  het gebied over twaalf Komman- 
deryen > de zelve fchenkende , aan 
dien het haar gelieft; niet deeze Ab
dye kan’ergeene gelijk ftaan j danal- 
leen die van Fulda in Duytfchland: 
de voor-genoemde is in het begin van 
de dertiende eeaw , door \JÜphm- 
fus , de I X ,  Koning van Caßilien> 
geftigt, die daar aan geen koften heeft 
gefpaard 5 zulks het zelve van gopd , 
zilver , koftelijk borduurzel en ge- 
fteente van alle kanten blinkt en als 
overlaaden is. Deeze zelve Koning 
heeft het Hooge-fchool te Palencia 
geftigt, als niede het Gafthuys voor 
de Bede-vaard-gangers en het Koning- 
lijke H o f , dat te Burgos is 5 alle deeze 
gebotjwen zijn van gebakke fteen > 
wijl de houw- en berg-fteen in Cafti- 
lien niet zeer gemeen is > maar de Ee~ 
delc Abdye is honderd ja a r , naa de 
grond*legging,hermaakt en verbeeterd, 
door de Koninginne Maria»welke haar 
Gods-dienftige y ver wilde toonen ,dpor 
verfcheyde Kloofters 3 zoo hjer, als 
eldcrs en onder andere te Burgos en te 
Toro 9 op te regten.

Om wederom tot Burgos te koo- 
rnen: het zelve is de Hoofd-ftad van 
Oud-CaßiUen en voor deezen de ze- 
tel-plaats geweeft van de Graaven en 
naamaals de Köningen van dit Eand- 
fchap. Z y  is de aanzjenebjkfte van bey-

B E S C H R  Y V I N G
de de Caßihen ;  tog Toledo betritt haar 
dien roem. Ue lugt is hier \vat koud, 
gelijk door het geheele landfehap en 
dit komtdoor de hooge bergen, die et 
rondom heen leggen cn het door-ft raa- 
len van.de Zon beletten. De Koop- 
handei is ’er zoo groot niet als wel 
eerj maar daar zijn altijd veele vrem* 
delingen > waar door de burgers be- 
lee it, eerbaar, wel gefchikt en vrin-t 
delijk zijn en met yeder een weeten 
om te gaan. Hun zedigheyd blijkc 
in al de wijze van leeven en in hun 
taal, die ’er zuyverder > dan elders in 
Spanjen gefprooken werd. De ftad 
heeft groote vrydommen en onder 
haar gehoorzaamheyd v ijft ig , zoo 
vlekken, als dorpen i daar van zy ren* 
ten en toi rrekt , by hen Alcavalas 
genoemd} betaalende aan den Koning 
een en veertig duyzend zes honderd en 
drie cn dertig ducaaten jaarlijks, nog 
hebben de inwoonderen den lo f van ar- 
beydzaam, naarftigcngoedefoldaaten 
te zijn enom de waarheydte zeggen» 
Burgos is een der fteeden, waar van 
de Koning het meeftq voordeel ge- 
nietj de zelve is niet zeer oudi maar 
in de negende, andere feggen in de tien- 
de eeuw begonnen gebouwd te wer
den 3 op de puyn-hoopen van eqn ftadl 
Auca genoemd i waar van het by-leg- 
gende gebergte nog heeden ten dage 
de naam voerd; men noerod de zelve 
Sierra* d’Occa: van deeze Stad Occa, o f 
Auca is de BifTchoplijke ftoel naar Bur- 
gos gebragt in het jaar duyzend zeven en 
negenrig, zijnde eenige honderd jaa- 
ren een enkel Bifdom' * maar in het jaar 
duyzend v ijf  honderd een en zeven- 
fig , rnaakte de Paus Gregorius de XIII. 
ter beedc van Philips de II. het zelve 
tot een Aards-bifdom; geevencje daar 
opder het Bifcjom van Calahorrq iij 
Qaßtlien, van Pampelona in Navarra, 
en palencia in het Koningrijk Leon, 

Eenige mijlen boven Bvrgo$> wan- 
neer men f '»oft-waards aangaat 3 viml 
men her dorp , Val dt Bumtas (Boe- 
Uus) zeer geagt om fijne gezond-maa- 
kende wateren > bet leyd aan den voet 
van een zeer hooge ro t? , waar van 
een fprong fchietende , het dorp ber 
fproeydeyi in CWce Meyrtjens valtj gee- 
vende aan de zelve een wonderbaate 
k ra g t ,  om yemand 9 die de hloed- 

I, Deel. 1  2 loop
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Ioop en diergelijke ziek te h e e ft } z ig  
daar in baadende3 te geneezen. ,

S T E E D E N } W E LK E T E N  N o ORDEN 
VAN DEN STRO O M  D o ü ERA

. • ' . . ’.L egGEN. . ■ /

OM  m et gem ak deeze b e fch rijv in g  
te vervo lg e n  $ z a l ik  d e z e lv e  

w ijz e  alhier gebru yken , dien ik  in  
het verhaal van  het K o n in g rijk  Leott 
heb gehouden > z o o  dan ftaat te han- 
delen van d e fte e d e n , w elk e  men in  
h et N o o rd cr-g e d e e lte  van  het L a n d -  
f c h a p , aan den Doucra geleegert 3 v in d  
en daar naa van d ie , w elk e men in  
het Z u y d e n  ontm oer. TufTen de ber
gen van Burgos y leggen zeer aange- 
naame v a lle y e n , onder deeze is 3 Val 
de Porras, een der voornaam fte * zijn - 
d e  een der Sch o u t-fch ap p en  , o f  H o o g -  
regts bedieningen van  Oud-Caftilitn: 
deeze velden brengen vrugten en koorn  
v o o rt j m aar zijn  boven andere be- 
quaam  oni beeilen in te w eyen  j de  
inw oonderen hebben veele en groote  
voorregten van  de K ö n in g e n  van  Ca- 

f t  ihm en Prinzen van Btfcaayen, ver-  
kreegen. H e t is een H eerei ijkheyd * 
behoorende aan een voortreflfelijk g e 
k lagt van  Spanjenen dat daar van 3 van  
ouders to t ou d ers, den naam voerd. 
i n  h e tZ e lv e  gebergte leyd  Efpinofade 
los Monteros, in het m idden van  een 
aangenaame vlakte 3 bezaayd met bloe- 
m en cn v ru g te n ,  aan de boord van  
het ftroom tje, Trueva . 1 D e  getro u w - 
h e yd  deezer onderdaanen aan hun O p -  
per-heer , heeft hen alle de beken- 
d e voorregten doen erlangen : een 
der voornaam fte luyden 3 onder h e n ; 
hebbende de ontrou w  van  de Prinyefle  
Sanciä, w elke haar Z o o n  Sanche Gar- 

fia s , G ra a f van Caftilun , w ild e  v e r-  
geeven ,  u ytgeb ragt , g a f  men h e n , 
ter vergeldinge , het regt en d e eer, 
van b y nagt den p erzo o n  des K örtin gs, 
o f  huunen P r in s , te bewaaren en d it  
regt hebben z y  b e w a a rd , tot dat men 
een w agt heeft aangefteld , die mert 
d e  Cucmlla, n o em d , onder w elke al- 
tijd  veele van  de hunne genoom en  
w erden j gem eenlijk hebben z y  de  
eere van Iijf-w agten  der K o n in gin n e  
en het K o n in g lijk  H u y s  en K in d e rcn  
te zijn. ln  een ander o o rd  ziet. men

Amaya , ook aan den voet van eeri 
hooge rotz geleegen. ; Dit was eer- 
tijds de plaats , daar Roderik de 1. 
Graaf van Caßilien , H o fh ie ld ; hier 
van komt j dat de Spanjaards, alsby 
een fpreek-woord zeggen : Caßilien 
inoeft wel kleyn zijn ; toen Amaya, de 
Hoofd ft  ad en Ttero de ttyterfte grens- 
paal was. Althans is Amaya een zlegt 
vlek. Caftro-Gerits 3 daar het Huys 
van Caftrö oörfpronkelijk van vöort- 
gekoomen is 3 leyd zeven mijlen van 
Bargos 3 op een niet orivrugtbaare 
hoogtei voorzien van een goed Ka- 
fteel ; zijnde de Hoofd-ftaa van een 
Graaffchap, den gezlagte van Men- 
doza , toebehoorende, Vivar twee 
mijlen van deeze Stad geleegen 3 is 
aanzienelijk j als hebbende den held, 
Rodrigo 3 by-genaamd de C id , waat 
van de Spaanfe fchrijvers veele wonde- 
ren in hunne gefchiedenis-boeken ver- 
haalen 3 voort-gebragt en aan den 
Heer Corneille •> Frans Digter, gelce- 
gendheyd gegeeven om een Spanns 
Treur-fpel van dien naam 3 te ver- 
handzeIen3over te zetten en voor iijn 
eygene vinding in de wereld te bren
gen. Als men van Burgos gaat 3 vind 
men al wederom bergen, wier hoog- 
te en fleylte den reyzenden man doen 
fchrikken } zijnde vol gevaarelijke 
toppen en fcheuren j men noemd de 
zelve Sierras de Cogollo. V an hier 
komt men te Madrigalefco, een elen
dig dorpje, dat men niet verwarren* 
o f neemen moet 3 met en voor een ander 
genaamd Madrigale jo , waar van w y , 
op een andere plaats 3 zullen fpree- 
ken. V  an hier reyzende al geftaädig 
door het gebergte, genaakt men

. "  L  . e  1 r  m  a 3 ■; , . *

E Eß Stad aan den ftroom Artanzdf 
zevert uuren van Burgos 3 gelee

gen. De zelve heefc niets byzonders; 
dan een Kaiteel, dat wel waardig is , 
gezien te werden; men noemd het een 
van de ichoone gebouweii van Span* 

Je n ; zijnde groot en uyt vier woon- 
ryen beftaande , welke een vierkant 
maaken 3 met hof-poorten van bin
nen ; deeze geeven de nood-wendige 
toegang tot de plaatzen 3 daar men wee- 
zen w il : de kamer-venfters zien naar

buy-
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buyten eil uyt de zelve valt het ge- ] gipote fchaade , over heen en meeit 
zigc lande-waards iti j. de zaalen Zijn I naa den winter ; wanneer , dan het. 
ruym en de kamers konftig verguld; j ys en de zneeuw op de bergen fmelt, 
dit huy$ is gebouwd aan het hangen | ilort het , nevens andere val-wateren 
van een heuvel en om daar in te koo- j inet magt in deezen ftroom : het is 
men, gaat men over een fchoone plaats, \ aanteekenens waardig ; dat men hier 
met een gaandery * (leimende op boog- te lande zeer fehielijk van een feile 
pylaaren , omtrokken. Digt aan het kouw , in een onverdragelijke hitte 
Kafteel is een perk , dat alom veele j valt: de ftroom loopthierondertwee 
beekjens en watcren heeft; het zelve j fteene bruggen door.

■ •  *

-ftrekt zi g,  tot de vlakte toe , uyt,  j 
alwaar men fchoone hoffen en wan- j 
del-dreeven, tot aan den ftroom toe, 
vind. Het Kafteel i s , door den Kar- 
dinaal van Lertna , gunfteling van 
Philips de i l l .  gebouwd> behoorende 
aan de Hertogen van Paßrana. en 
Infantado , die ook Hertogen van 
Lerma > zijn. ' •'

De kleyne ftroom A rla n e  , die 
door Lerma loopt, doed ook nog ee- 
nige andere fteeden aan , welke aan 
fijne oevers leggen. Ooft-waards, bo- 
ven Lerma, ziet mendV. Pedro d' A r- 
lanza, daar een Zeet oud Ktoofter is, 
vermaard door een wonder-daadig 
beeid, dat men aldaar eerd en Lara, 
dat eertijds byzondere Heeren toe- 
quam en naamaals aan deri Kroon is 
gebragt; dit plaatsje heeft ook een 
fterk K afteel, aan het hangen van een 
bergj het leyd vier mijlen vati Bur
gos , des zelfs land is vrugt-dragende 
en boven alles, koorn en heeft ook 
Weyen, die goed zijn ; men vind hier 
groot en kleyn wi l d, in het gebergte 
en de omieggende botlem

Maar ik keer weder te Lerma: van 
hier , tot Aranda de Douera , is het 
eeti goeden dag-reyzens en de groote 
heyr-baan, die , naar M adnt, ftrekt; 
men gaat, drie uuren lang, door een 
zeer aangenaam bofeh van eyke-jenee- 
ver- falle- en andere boomen , heefters 
en gewaflen, d ie , in de Zoomer-da- 
gen , de lugt lckker doen ruyken , naar 
Aranda; daar-naa , reyfd men door 
een land-ftreek vol lavendel, thym 
en diergelijke wcl-ruykende kruyden.

A r a n d a  d e  D o u e r a ; .

I S een groote en vry fchoone ftäd : 
de Douera, die des zelfs muur be- 

fpoeld, maakt het aardrijk vrugtbaar; 
maar vloeyd 'er zomtijds ook , tot

S t e e d e n  l ä n g s  d e n  S t r o o m

D o U E K A  G E L E E G E N .

D E Douera ziet veele fteeden aan 
fijne boorden en oevers. ßovert 
Aranda, op-waards naar fijn begin* 

ziet men St. Eßevan de Gormas, ge
bouwd op een hoogteeri Hoofd-ftad 
van een kleyn Graaffchap van deezeri 
naam; behoorende aan de Hertogen 
van Efcahna : hooger aan legt OJma 
(eertijds gezegt Uxama) een itad, om 
haare oudheyd eere waardig; aanzie- 
nelijk om haar Hooge-fchool en een 
Bifdom i onderhoorig aan dat van Bur- 
gos ; het zelve geeft, zes en twintig 
duyzend ducaaten, jaarlijks: de ftad 
zelve is n ie n y o o t; als waar in maar 
omtrent drioWonderd huyzen zijn. 
Ten tijde der Romeynen, was de zel
ve veel groorer; maar Pompe jus ver- 
woefte de plaats zoodaanig, dat meii 
de puyii-hoopen tot aart het vlek » 
Borgo d’Qfma vind. Ten Noorden 
van OJma en iri het midden van het 
gebergte, legt Verlanga, o f Berlanga, 
Hoofd-ftad van een Burg graaffchap, 
dat ook deezen naam voerd. N og 
hooger o p , ontmoet men Almanzart. 
zeer wel geleegen , op een verheeven- 
heyd} rtiert pleegd alnier groote aan- 
dagtigheyd aah het Hoofd van St. Ste
ven , Hoofd-bloed-getuyge ,dat alhier 
beWaard werd. Een weynig beneedert 
den oorfprong van den Douera, leyd 
Soria, dat geen beziens waatdig en uyt 
de fteen-hoopen van Numanca opge- 
bouwdis. In deeze land-ftreek maar 
wat hooger als daar Sofia legt, Was 
eertijds de Stad Nnmantia , zeer be- 
faamd by de ouden: want de zelve 
ftond zonder muuren , biiyre-Werken, 
vrinde-hulp,of eenige byftand , veer- 
tien jaaren, een beleegCring'van een 
leeger, van veertig duyzend alleen Ro
meynen, u vt; men ziet’er nog eenige

I i  ver-
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vcrvalletie huyzen van en nocmd die 
plaats Garay.

T o : hier toe gekoomen zijnde j 
moec men de fteeden gaan bezicn , 
welke, op de grenzen van Navarra 
en ¡yirragon , ieggen. Digt aan het 
landfchap Rioxa, vind men de Stad,

L o G R O G N O j

E Ertijds, Lucronium en Juliöbr^gay 
genoemd > de zelve leyd zeer 

voordeelig in een groote, w ijde, zeer 
aangenaame vlakte , aan den boord 
van den Ebro , die aldaar door een 
deftige fteene brug loopt. Daar is 
niets, dat deeze ftad benaadeelen kan; 
zijnde al het omgeleegen landfchap 
wel gedekt, door de werken, die 'er 
gemaakt en in goeden ftaat van ver- 
weering gebragt zijn. Het aardrijk 
i s ,  door de befpoeling van denü^rö- 
ftroom, ongemcen vrugtbaar en alom 
met wijn-gaarden, hooven, tuynen , 
velden 5 olijf-boifen vijge- en moer- 
bezien-boom enbezet j geevende de 
tuynen bloemen en kruyderyen * de 
akkers koorn en andere^eld-v rügten, 
vlas , hennip; de d ru jP a  ijn j de o- 
lijf-boom uytfteekende lekkerc oly en 
de moerbezien-boom voedzel aan de 
zy-wormen , voorts yeder boom en 
plaats het fijne, in vollen overvloed; 
nog heeft men hier weyen en daar 
digt by het gebergte vol wild ge vö
gelte. Eenige ftellen deeze Stad, in het 
landfchap Rioxa y andere onder Caßi- 
h in ; maar dat geefc geen verandering 
in fijn goede gelegenheyd 5 zijnde het 
even-veel onder wat land-ftreek het 
zelve behoord. De inwoonderen zijn 
van geen voorregten mis-gedeeldj heb- 
bende Keyzer Karel de V . hen daar 
van rijkelijk voorzien, tot erkente- 
nifife van hunne moedigheyden trouwe 
fijne M ajefteyt, ten tijde van Oor- 
lo g , beweezen.

C a l A H O R R A , E E R T Y D S  
C a l a g u r i s ,

L Egt beneeden Logrogno , op en 
aan een heuvel $ tot aan den E - 

¿röafloopende* niets j dan deHoofd- 
kerk , kan alhier het 00g van een Rey- 
ziger» ophouden; des zelfs BiiTchop,

onderhoorig aan die van Burgos, heeft 
agrien duyzend ducaaten 's jaars in- 
koomen. De grond is ’er goed, ge- 
lijk over-al ter weder-zyen van deeze 
ftroom. De ftad is wijd-vermaard > om 
dat ’er de Reedenaar QuinttUanus, ge- 
booren is en eertijds de Hoofd-ftad 
der Autrigonièrs is geweeft. Die volk, 
deed zig eertijds beroemd worden, 
door veele getrouwe dienften, welke 
de Keyzer Augußus 00k erkende, met 
het zelve onder iijn lijf-wagt te nee- 
men > jaa hy wilde van de Calahorriers 
een gantfe bende ,  onder de zelve 
hebben. Onder veele bürgeren ftak zee- 
kere Bebricm  , in onwrikbaare ge- 
rrouwheyd jegens Sertorius, aan wien 
hy zig geheel hadde overgegeeven,uyt; 
zoo verre 00k ; dat hy 'er een voof- 
beeld aan de naakoomelingen heeft 
willen van overlaaten ; gelijk men* 
door een opfchrift, omtrent Logrogno * 
opgegraaven, zien kan.

DIIS. MANIBVS .
Q. SERTORII

ME. BEBR1CIVS. CALAG VR1TAN VS 
DEVOV1 

ARBItRATVS 
RELIGION EM. ESSE ;

EO. SVELATO 
QVL OMNIA

CVM. DIIS. IMMORTALIBVS : 
COMMVNIA. HABEBAT 
ME. INCOLVMEM, &c. .

dat is :

AAN DE 
GEEST-GODEN 

■ VAN ■
Qi SERTORIVS

HEB IK MY. BEBRICIVS. CALAGV- 
RITAAN OPGEOFFERD.

M E E N E N D E ............
NV HY WEG GENOOMEN JS. 
DIE ALLES MET DE ONSTER- 
FELYKE GODEN GEMEEN HAD. 
EEN PLIGT TE ZYN IN HET » 
LEEVEN BLYVENDE DIT* OP 

TE REGTEN.

Eenige fchrijvers verhaalen ; dat 
St. Dominicas , grond-lcgger van dat 
broederfchap, de Predik-heeren, alhier 
geboorenis; maar zyzijn  bedroogen: 
want de eere van deezen Heylig voort- 
gebragt te hebben , komt Calaroga, 
een vlekje in de Land-ftreek Ofma* 
toe ; hebbende de by-naar gelijke klank

en
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en iettcren van den naam , waarfchij- 
nelijk deeze mis-zlag» veroorzaakt.

Lenigc mijlen bcnecden Calahorra, 
verlaac men de Ebro, om längs hct 
geborgte te reyzen, dat Art'agon, van 
Caßdien , fcheyd en te ^yfgmtar dcl 
Campo te koomen* zijnde een kleyne 
llad j aangenaam en wel omtrent v ijf 
mijlen boven hct begin van den Don era 
en vecrtien van Bmgosgdecgcn', hier is 
een oud Kafteel * behoorende aan die 
van den huyze Mmriqtiex , Heeren 
Van deezc ftad. Laager aan vind men 
Agreda, op de grens-paalen van A r- 
ragon en N avarra , aan den voet van 
de berg Caunus , nu Mont Cayo, in een 
behaagelijk oord j zijnde vol zuyve- 
re en gezonde wateren, weyen en wol- 
draagende beeilen, zulks hier ook*de 
belle laakenen gemaakt werden, die 
in Spanjen vallen. De ftad is , op en 
uyt de overblijfzelen van het oude 
Gracchuris gebouwd.

Aldus wat her-om gewandeld heb- 
bende keer ik weder te Aranda, op 
den Domra y om dc andere ftecden te

bezigtigen, welke beneeden het zelve 
en aan den gemeldenStroom en daarom 
heen leggen. Twee mijlen van Aran
da , ziet men Crngna, een fterk, kleyn 
fteederje, vereerd met den naam van 
Graafjchap. Op den Stroom zelve 
vind men R&a , in een wijd-uytge- 
ftrckt veld , daar deeze vloed om- 
loopt, de ftad is door een Kafteel be- 
ichermd en met een wel-gebouwd H of 
vercierd, de Heeren van de plaats, 
de Graaven van Sirnela toebehooren- 
de. Beneeden Roa, leyd Pegnafiel aan 
een hoogen berg; het is de Hoofd- 
ftad van een Burg-graafichap , waar 
van de oudftc zoonen, der Hertogen 
van Ojfuna, den naam voeren -y heb- 
bende aldaareen Prin^elijke wooning, 
aan het laage van den berg en boven 
op de zelve een Kafteel, door dena- 
tuur en kunft , zeer fterk gemaakt. 
Het aardrijk is ’er mild en men maakt 
’er zoo lekkere kaas ; d^t de zelve, / 
voor de befle van geheel Spanjen, ge- 
houden werd. .

!i
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(iVaar v j»  de Plaat op de voorgaandeblad-zijdete  * i>m it,)

V  Erfolgende den loop van den 
Stroom Dom a > komt men te 

Smancas > ter plaatze daar hy den Pt- 
fiterga , ontfangd en deczcn Stroom 
wederotn opgaande, ontmoet men Vd- 
ladoUd , een groore, fchoone en een 
der alder-aanzienelijkfte fteeden van 
Spanjen * leggende > twee dagen rey- 
zens, van Burgos in een wijde vlak- 
te 3 daar de Ptj'uerga door heen looptj 
zy is met een muur omtrokken y ver- 
heerelijktmet veete gebouwen,markten 
en opene wandet-plaatzen , hooven, 
poorten en fpringende wateren. De 
meenigj-vuldige handelnde Adel, die ’er 
woond en de ftads boeke-kamer > die 
athier van Medina-del Campo, is over- 
gebragt , doen de plaats groeyen en 
bloeyen > jaa men zal in net geheele 
Koningrijk al bezwaarelijk een ftad 
vinden j zoo grooten beeter bevolkt* 
dan deeze: want men teld ’er e lf duy- 
2end huyzen: de ftraaten zijn 'er net, 
Jang en breed > de huyzen groot en 
h oog; alle met kijk-ftoepen en groo- 
te poorten > gebouwd. De kleyne 
ftroom. Efcueva> die ’er dwers door 
vloeyd , is aangertaam om te zien; 
maar leeverd geen vis > die goed om 
te eeten is j men gaat daar over, längs 
een fteene brag van twaalf boogeri, 
alle wel en hege opgebouwd.

Een der fchoonue dingen van dee
ze ftad, is de markt ■, het Veld, ge- 
noemd > zijnde Zoo lang en breed, 
dac men zeven honderd treeden, in 
des zelfs omtrek teld * hier houd 
men koop-dag *, de zelve is rondom 
bezet met veele kloofters en gebouwen; 
deeze legt naar de kant van de voor- 
ftad, die op Salamanca ftrekt, maar 
daaris nog een markt-plaats in het mid
den van de ftad , ten minften zoo 
fchoon, als de Koninglijke plaats van 
Parijs^odk van alle kanten met heerelij- 
ke uyrgebakke fteen gebouwde huyzen 
omringd. Alle deeze huyzen zijn plat 
van daaken, onder de zelve kan men 
wandelen onder gaanderyen , welke op 
pylaaren ruften en alhier houden de 
Koopluyden hunne winkels; om dat 
de waaren aldaar kunnen ten toon leg- 
gen j zonder door de Zon eh heete luge 
beduryen te werden > naaar bet fraayfte

van alles* immers naär mijn zmaak , i$> 
dat alle deeze huyzen van eenderley ge- 
daante zijn en het eene boven het an
dere niet uytfteekt; hebbende vier ver- 
diepingen en v oor alle de venfters yze- 
re vergulde tralien en uyt-tree-plaat- 
zen ( Balcons.)

•ln deeze Stad zijn , zeventig gee- 
ftelijke geftigten, zoo voor mannen, 
als vrouwen : het fchoonfte van alle 
is het Kloofter van St. Dominicas; 
draagende den naam van St. Paulus > 
des zelfs Kerk is een der heerelijkfte 
gebouwen van de ftad en rondom met 
pylaaren , daar een yzere keeten tuflen 
loopt, omtrokken en deeze plaats is 
een toevlugt voor die een man-zlag; 
jaa 00k een moord, begaan hebben. 
De voor-poort van de Kerk is by uyt- 
neemendheyd fchoon, met veel gehee
le en half in den grond leggende beei
den en een goud kruys , daar boven 
o p , vercierd; van binnen is de zelve 
van den grond, tot den top des ge- 
welfs , vergütet : ter zijden van het 
groot Altaar, ftaan op den grond twaalf 
zilvere kandelaaars ter lengte van een 
menfchi over-al ziec men hetwaapen 
van de Hertogen vart Lerma, als die 
deeze Kerk gebouwd en daar aan een 
on-uytfpreekelijke fchat te kofte gelegt 
hebben. U yt de K erk , gaat men in 
het K loofter, dat ongemeen fchoori 
is , alom in het ronde met heerelijke 
en groote fchilderyen , . daar gebor- 
duurde zijde gordijnen en gulde lij- 
ften voor en om zijn , opgetooyd. 
Men ziet ’er de Hertog van Lerma, 
leevens-groote eri het leeven van St. 
Dommicus, in uytgebeeld * hetgewelf 
is met azuur-blaauw en goud door- 
wrogt en daar op fchoone beeiden; 
als Zijn i die der bloed-getuygen van 
deeze brocderfchap; waar onder broe- 
der Bourgoin, o f Borgonje, die groote 
lijder, te Parijs, gedöod, ter oorzaa- 
ke, welke men in net leeven van Hen
rik de IIJ. leezen kan , boven alle an
dere,' uytmunt. Aan de zijde van het 
K loofter, die op den Tuyn uyt Ziet, 
vind men een treffelijk bouw-werk, 
als een welfzel y ruftendc op veel ver- 
gulde pylaaren en aan yeder der zel
ve een H eyljg van, deeze inftelling. . 
De kas , daar men de Kerk-vercier- 
zelen en andere dingen in bewaard, is

00k

V A N  V A L L A D O L I D .
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ook fchoon verguld, Hemels-blaauw 
en vol künftige fchildcryen, waar ort- 
der ’er een j s , daar alle de Panzert, naar 
het leeven in zijn afgemaald ; maar 
het alder-fchoonfte gedeelte, van het ge - 
heele werk , is de fchat-kamer der(zoo- 
genaamde) heylige overblijfzeten en 
oudhceden, welke men van langen tijd 
verzaametd en de giften, die aan den 
heylig van de plaats gegeeven zijn, al- 
daar te zaamen gebragt heeft. Dir al
les gaat de menfchelijke verbeelding 
te boven en kandoor zien zlegts ge- 
loofd werden. #

De Köningen, die lang te Vallado
lid gewoond hebben, bouwden aldaar 
een H o f, hunne grootheyd waardig, 
het welk door Philip  de IV . is her- 
bouwd > het zelve leyd naaft aan het 
nu befchreevene Kloofter *, zulks men 
door een bedekre gaandery üyt het 
H o f, gemakkelijk eri zonder geziert 
te werden in de Kerk der Dominicaa- 
nen gaart kan. Dit H of is geheel van 
gebakke fteen en zeer groot; maar at
icen cwee verdiepingen hoog ; men 
teld *er zeftien voornaame vertrekken, 
alle metkoftelijke fchilderyen , opge- 
pronkt en onder die een, Hendrik de 
I V  en een tweede, den Hertog van 
herma te paard en in een waapen-ruf- 
ting, uytbeeldende. In een der Zaa- 
len , diewel de alder-heerclijkfte is , 
ziet men aan alle kanten niets, dan 
vergülde werken en gefteentens. ln 
des zelfs midden verheft zig een Ko- 
ninglijke troon, geheel verguld * han
gende aan op des zelfs zijden zes, o f  
zeven groote zilvere kaars-kroonen: 
uyt deeze zaaltreedmen in een gang, 
daar ook eenige fchilderyen in hangen 
van grooter waarde 5 verbeeldende 
menfchen cn ook fteeden*, onder dee
ze is 'er een, waar in de Veld-zlag 
van St. Qtwttijn is gefchilderd; in een 
der hoeken ftaat een fchoon mir-werk, 
te Straatsburg , naar het voorbeeld 
gem aakt, dat daar voortijds te zien 
was. Het voerd een Pdlicaan, wel
ke een Hemel- en Wereld-kloot in fijn 
klaauwen , met dit Latijnfe versje 
houd.

Omnia metitur iempts; fid  ttteiior 
ipßm ,

Arnficis fragili machina f  aña manu.

dat is :
De tijd meet alles; maar tk mrk-tuyg 

tatet den tijd ,
Terwijl de brofje hand, van die tny 

maakte, ssltjt.
N og ziet men onder alle deeze kofte* 
lijkheeden in een zaal, zes, o f zeven 
zeer dierbaare taafelen , alle met yvoor 
en gefteentens, als zijn,Efmaraudcn,Sa- 
phyren en 1  urkoyzen ingeleyd en in 
zilvere en ebben-hourecieraaden gevat; 
uyt het H of gaat men in den tuyn > 
beftaande uyt vier verdeelingcn, ter 
verzaameling van deeze vier ftukken 
en in yeder der zelve is een water- 
fprong: uyt de tuyn komt men aan 
de vogel- en andere beefte-hokken, 
waar in Canarien en andere zeldzaa- 
inebcesjens, gehouden werden. Van 
het Kafteel, komt men op een groo
te agrer-plaats, bequaam tot ftiere-ge- 
vegten , welke deeze land-aard zeer 
bemind ; eyndelijk ziet men daar de 
wooning van Keyzcr Kartl de V  ; leg- 
gende aan de kant van het water, 

Behalven het Koninglijke H o f, ziet 
men ’er andere, de naamv-keurigheyd 
van een reyzigerwet waardig; als dat 
van den Graat van Salinas, dat ’er digt 
by leyd > dat van de Graaf van Fena- 
ventö, volmaakr fchoon en hecrel ijk* 
maar ik zal van andere niets melden, 
hoewel ook het oog-wiardig en groote 
Heeren ,ook njke burgerstoekoomen- 
d e , om de nieuws-gierigheyd van de 
reyzigers hier geheel uyt te dooven.

De Domitricaaner-Monniken , heb
ben digt by hun Kloofter een fchoon 
queek-fchool, St. Gregorius, gen xamd* 
men ziet ’er twee groote wefgebouw- 
dc kloofter-huyzen en tuynen in , al- 
om met lelie-blommen bezet •, hetge- 
w elf van het bouwzel is van fchrijn- 
werk, wel door-arbeyd , verguld en 
met een blaauwen grond gedeter, om 
het Goud beerer re doen af-fteeken* 
van dit zoort van bouwing, is ook 
het hooge Altaar , aan welks Zijde 
een Predik-ftoel ftaat, geheel van fteen 
en als lo s , in de lu g t, hangende.

Het Kloofter der JeJmten is ook 
koftelijk en de Kerk niet tninder, door 
een meenigte Van fch'Ideryen -, fta.mde 
in niflen tuflen de Pylaaren, heerelijk 
verguld en befchilderd. Her Kloofter 
van St, Clara, is bcziens-waardig, otn

1. Deel K  de
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de Graf-ftee van een Caßiliaans Ridder, 
in her Koor van de Kerk begraaven : 
men zegt, dat uyt hec zelve dikmaals 
een klaagend gekrijt gehoord werd * 
als een voorbode,dat ’er yemandvan 
iijngezlagt, eerlang, ftaat te fterven. 
Men ziet in de Kerk van St. Benedi- 
Bus j  drie künftig gewerkte yzere tra
ben > verbeeldende blaaden en blom- 
men, als o f zy leefden,

Dit alles, diend niet weynig, om 
deeze ftad , boven veele van Spanjen 
te verhefFen. Men doe hier eens b y , 
de grootheyd der opene plaatzen en 
markt-velden , rondom welker eene 
honderd en dertig > zoo Kerken, Be- 
de-plaatzen , als Kloofters en Gaft- 
huyzen en aan de andere zij het Stads- 
huys 3 gevonden werden. De Hooge- 
fchoolen , leggen aan een anderen oord 
van de ftad, werden wel onderhou- 
den cn beftaan uyt eenige plaatzen , 
ter oeffening van geleerdhcyd , ge- 
ftig t: dit alles heeft eyndelyk de piaats, 
den naam van Stad, die ’er aan ontbrak, 
doen erlangen , in het jaar duyzend 
v ijf  honderd v ijf en negentig, als wan- 
neer daar ook een BifFchop, onder- 
hoorig 3 aan die van Toledo,  wierd ge- 
fteld, met een inkoomen vanvijftien 
duyzend ducaaten ’s jaars.

' Valladolid is zeer oud en wierd voor 
deezen Pititia , genoemd , (volgens 
het fchrijven vanzommige) maartog 
het is , ten minften, op de overblijr- 
zelen van een ftad van deezen naam 
gebouwd en onderfcheyden van het 
Pintia 3 dat in Galicien lag en nu Chi- 
roga y genaamd werd. De lugt is hier 
goed en zou ’er zuy verder zijn 5 ten zy 
de ftroom zomtijds nevelen en dam- 
pen opwierp. Ten  laatften ftaat het 
huys van de heylige, o f liever wree- 
de Inqmßtie , die bekende geloofs- 
dwang, tebezienj zijnde verwonder- 
lijk om de wijze, waar op het geftigt 
i s ; daar zijn geen venfters in * vallen
de alleen het ligt daar in door gaaten, 
die als die van de molle-vallen ge- 
maakt zijn * maar laat ons die ver- 
fchrikkelijk huys ontwijkenen de ftad 
eens, van buyten, befchouwen hier 
is alles vrolijk en bly van aanzien, de 
tuynen , wijn-gaarden en blom-per- 
ken, lacchen, als de weyen, den wan- 
delaar toe en daarom woond hier veel

Eedeldom * jaa zelf de Köningen gaan 
hier zomtijds een gedeelte van het 
jaar zlijten. ln de nabuurfchap van 
Valladolid 3 lag eertijds een zeer fterke 
ftad; genaamd Villafrate ;  maar zijnde 
in een zaamen-zweering van groote 
Heeren, tegen den Kardinaal Ximenes, 
ingewikkeld gew orden em  deeze gee- 
ftelijke V ader in het jaar duyzend vijf 
honderd en zeventien de zelve in,deed- 
ze af-branden, ten gronde toe3 uyt- 
roeyen, zout op den plaats ftrooyen, 
ten teeken, dat de zelve nooyt weder 
zou bewoond werden : zie daar den 
aart van die al-om bekende man * die 
voorwaar een zagter gemoed had bc- 
hoorente bezitten i immers tevertoo- 
nen. . ' •  . ■ V •

S t e e d e n  ̂ w e l k e  t e n  Z u y  d e n  v a n

E N  A A N  D E N  D o ü E R A  G E 

L E E G E N  Z Y N .

OM  de Steeden 3 welke in het Zuy- 
der-gedeelte van Oud-Caflihcn 

leggen a te zien , verlaat men Vallado
lid en fpoeyd naar den Douera, längs 
een gebaande weg , door zeer aange- 
naame boifen; daar-naa door een vlak- 
te gereyft zijnde , komt men in het 
vlek Mocada;  aan den ftroom leg- 
gende : hier op een zand-agtig land en 
dan nog een bofeh doorgetrokken heb- 
bende , reyfd men v ijf mijlen wegs, 
zonder eenig huys teontmoeteni dan 
twee arme herbergjens, daar men zig 
wat verfriften zoo komt menteCocay 
een Stad, welke zeer hoog leyd , op 
het midden van het gebergte; behoo- 
rendeaan de Graaven van AlcaU idic 
aldaar een fchoon H o f hebben. Men 
noemd deeze plaats, het Gevangen- 
huys der groote Heeren, om d.it er dige 
by een fterk Kaftecl is , daar Philips 
IVillem 3 Prince van Oranjen wierd in 
opgezlooten , voor al iijn leeven * 
maar hoe hy 5 daar naa, wederom in 
vryheyd quam , kan men in de Afr- 
derlandfe Geichiedenifien leezen. De 
omgelegene bergen zijn vol zwaare 
boifen en het land brengt, het geene 
ten leeven noodig is en boven alles 
goede wijn voort. Coca was eertijds 
van meerder belang, dan tegenwoor- 
dig : Lncullus ^w oefte het ze lve , 
uaacenlang-wijhg beleg > doende daar
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in twintig duyzend bürgeren zneuve- 
len, naa welke zwaare zlag de Stad 
nooyt tot haar verhaal hceft kunnen 
koorpen. eenige meenen , dat de Key- 
zer TheodoßiiS de Groote > alhier geboo- 
ren is;

Gaande uyt Coca en houdende den 
Stroom Atayada, reyfd men door ee
nige boflen en zandige landen, drie 
mijlen lang en vind , ten eynde der 
zelve, St Mariä ia Real de la N itva; 
dit kleyne ftcedetje leyd op een ro tz , 
aan wiens voet den Stroom Atayada 
vlo eyd : het plaatsje is vermaard , om 
een beeldenis van de H. Maget  ̂ waar 
voorm en, in dit geweft, groote eer- 
biedigheyd heeft. De Dominicaner- 
Monniken hebben alhier een fchoon 
Klooilrer met verfcheyde by-gebouwen: 
van hier reyld men door eenreedelijk 
wel beSvoond en bebouwd land en 
kom t, naa v ijf mijlen wegs afgeleyd 
te hebben, te

S e  g  o v I A5

E Eh zeer oudeen onder de Spaan- 
fe t een der aanzienelijkfte fteeden: 
zy legt op een berg , tufTen tweegrop- 

te heuvelen; zijnde groot van omtrek, 
wel bevolkt en door fchoone ge- 
bouwen vercierd ; in alles , ten ge- 
tale van zeven duyzend; mits ’er die 
der voor-fteeden onder begreeperi wer
den: daarloopt een muur,  volwagt- 
toorens en borft-weeringen rond-om; 
men maakt alhier zeer goed laakenj 
de aarde is ’er vet en mi ld; voeden- 
de duyzendefchaapen ; draagendezoo 
fijne w o l; dat zy boven alle andere 
geagt werd, als waar van in de buy- 
ten-landfe geweften de befte laakeneri 
gewerkt werden : men maakt hier ook 
papier ; de hartdel van deeze en an
dere waaren, zet de ftad leeven en 
voordeel by ; weshalven alhier ook 
geen zoo atm een hüys-gezin i s , dat 
behoeft op den bedel-zak te leeven; 
vindende al de wcreld werk, aan de 
wol en papier-neering: daar iseen feer 
öud Bifdom ; behoorende onder Tote* 
düy dit bragt eertijds niet meerder; 
dan veertien duyzend ducaateri o p ; 
maar zints honaeH. . vijftig jaar , is 
dat inkoomen to(' op v ijf en twintig 
duyzend ducaaten, vermeerderd. De

Hoofd-kerk ftaat aan de eene zij van 
de groote plaats; men zict daar in oj5 
het Hoofd-Altaar een beeid van d e/i. 
Maget geheel van Zilver gegooteneri 
in een hock, het graf van den beroem- 
den Regts-geleerde, Diego Covarru- 
vias ; van Wiens fchriften onder de 
Regts-geleerden, een bekend zeggen is* 
verkoop liever uw hetnbd; dan dat gy 
Covarruvias niet hebben &ottd.

De Stroom Atayada ;  beginnende 
een weynig boven deeze ftad, loopt 
in een M eyrtje, dat al vry breed is* 
door een plaats, die men de Farral 
noemd , tufTen de ftad en den berg. 
Men ziet ’er een lange wandel-dreef 
van groote olm-en ype*boomen längs 
den oever, dat een aangenaam gezigt 
geeft. De berg is met Kloofters en Gee- 
ftelijke gebouwen als bedekt en on
der deeze zijn die van St. Vincent en St. 
Hieronymus en beyde met boomen ert 
wandel-reyen beplant; zijnde hetlaat- 
fte zeer geagt 5 om dat St. Dominicas, 
alhier fijncgebeedcn pleeg uyt te ftor- 
ten en zig kaftijde: de plaats, alwaar 
hy iijn vlees zooftrengelijk tugtigde, 
is onder de Aarde,

HetKoninglijkeKafteel legt op een 
rotz in een oord van de ftad, dat zeer 
hoog is ; (jede de eerfte Prinuverbeelding 
op de folgende blad-ztjde)het zelve is ge
heel jnetlootoverdekt, ftiepgaatder- 
waards * längs, trappen; die uyt de 
rotz gehouwen zijn : (xie de tweede 
Print-verbeeiding op de volgende blad- 
jxijde)  daar ftaan alrijd wagters opde 
toorerts en op een beplankt werk veel 
geifchut; waar van het meefte naar de 
Stad en eenig naar de voor-ftad eil 
het omieggende land is gewerid; Hier 
in zijn zeftien kamers zeer koftelijk 
met tapijten opgecierd, in een van 
de zelve is een haard-ftee van por- 
phyr-fteen: van daar gaat men in een 
andere houte kamer , wat kleynder; 
dan de voorgaande, waar in ook ge- 
fchut ftaat; yanhier komt men in een 
kleyn vertrek, waar in den omtrek 
verguld, de ichoorfteen van marmor 
en de wand van onderen o p , tot de 
hoogte van een menfeh , met glas-i 
werk ingeleyd is>digt hier äari viriomen 
de Kohinglijke Hof-kerk, bp het al- 
der-heerelijkft verguld en met fchoone 
fchilderyen opgecierd,onder allen is ’er

1 . DeeL K  2 eeü >
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een, daarm de dric Köningen afgcbeeld 
werden; zyndc van volmaakte fchoon- 
heyd en kunft j uyt deeze Kerk , 
treed men in een z a a l, al mcde van 
boven, tot beneeden verguld, deeze 
noemd men de Komngüjke > om dir er 
alle de Köningen van Spanjen vanPela- 
gius a f , tot aan Anna, de moeder van 
Aeyzer Karel de V en Ferdinand toe 
in uyt gefchilderd zijn ; zittende op 
troonen , onder verhemeltens, zoo kün
ftig geteekend, dar zy alle van agaath- 
fteen fchijnen gemaakt te zijn. N og 
zier men ’er een zaal, gelijk de voor- 
gaande, met glas-werk vercierd en in- 
geleyd, ter hoogte van drie voet , met 
marmore banken en een vloer, met 
ducaate G oudftjjf en dik verguld. Alle 
deeze zaalen,vertrekken en kamers zijn 
verfcheydelijk behuys-raad> jaa buyten 
de vergulderyen, is ’er geen eene, die 
in opfchik van de andere niet ver- 
fchecld : de Stroom , die längs de 
ftads-wallen loopt , verftrekt de zelve 
voor een water-graft.

Het Munt-huys van Segovia , is 
Waardig wel bezien te werden > de 
toorens zijn met loot gedekt en de 
zeer wonderlijke w ijze,w aar op men 
daar het geld zlaat, doed dees plaats 
en kund, met regt den naam hebben 
van Ferßand-bof * deeze vinding is 
derwaards van Infpruk > Hoofd-ftad 
van Tirol, gebragt, nevens alle de ar- 
beyds-luyden , die dit werk verfton- 
den: het huys zelve legt in een laag- 
te , omtrokben door den itroom, die 
eenige molens doed gaan, door wel
ker behulp, de munt in een oogen- 
blik gewoogen, gegooten, afgerond, 
gezlaagen en beteekend werd en dit 
alles zeer wel en naar behooren: want 
de Realen, die men alhier zlaat, gaan 
voor de fraayfte van Spanjen: door 
dit gemakkelijk werk-tuyg, kan men 
in een dag zoo veelgeld munten,als 
op de gewoone wijze in een maand: 
voorts ftaat te weeten; dat in geheel 
Spanjen, nergens geld gemunt werd; 
dan alhier en te Sevilien.

* Maar niets kan ’er, in grootsheyd 
en fchoonheyd haalen, by de water- 
leyding, door de Romanen alhier, ten 
tijde van den Keyzer Trajanus, ge- 
bouwds zijnde een werk-ftuk aller men- 
fchen oogeu en verwondering waardig}'

hegtendc twee bergen aan een, mefc 
van de eene tot den anderen over te 
loopen , ter lengte van drie duyzend 
fchrceden 5 flennende op honderd en 
zeeventig, ongemeene groote enhoo- 
ge boog-gewelvcn, in ewee reyen de 
een op den ander gefchikt, gaande 
dus door de voor-flad, brengd de zel
ve het water in overvloed door de 
gantfe ftad en by-naar in yeder groot 
gebouw. Deeze water-leyding heeft 
hier endaar eenige kommen, ofbak- 
ken, om aldus veel waters by een te 
hebben -9 tog de zelve zijn doorkley- 
ne yzere dcuren afgczlooten en by raid- 
del van een kraanrje doed men aldus 
het water vlocycn, werwaards men het 
noodig agt en zoo veel men wil. De 
onderfte van deeze fteun-boogen , 
brengt het water in de voor-ftad > die
nende voor de verweryen , welke daar 
in zijn* het wonderlijkfte van alles is* 
dat dit geheele gefiel, dat van Keuzen 
en geen menfenen fchijnt gebouwdte 
weezen, van gehouwe ileen is gemaakt, 
zonder, dat ’er cimcnr, o f  houw-vaften 
aan z ijn ; nogtans is het ze lve , zoo 
hegt cn vaft, dat het tot nir toe, in 
fijn geheel is ftaande gebleeven 5 daar 
alles, dat ’er nuendanten onderhou- 
de is aangebragten gemetzeld, naau- 
welijks tien , o f twintig jaar in flaat 
kan blijven. Daaris maareen ongemak* 
maar het zelve is 00k groot; naament- 
lijk , dat het water van den flroom , 
die om de flad Joopt, ongezond is cn 
zelf lamheyd en water-zugt veroor- 
zaakt i miflchien hebben de oude, om 
deeze reeden, het water van zoo vet 
herwaards doen koomen en daar to e , 
mezzoo veele koften en moeyte, dien 
voortreffelijken water-leyding , ge- 
bouwd: maar gelijk een wijs menfeh 
00k uyt yets quaads, wat goeds kan 
trekken , zoo diend dit ongezonde 
water nogtans, ten goede> als kön
nende daar door in den zoomer, het 
water,dat men drinkt, verkoeldwer
den.

Segovia leyd niet ver van de gren
zen van het Nienwe Caßilien ■, gaande 
uyt deeze ftad, ontmoet men een fteen- 
agtige weg , door liet gebergte, tot 
dat men by een engte kom t, die hoog 
is i genaamd; el puerto del fuente frio; 
Wiens top zomtijds wie van zneeuw 

1 K  3 is;
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is : men ziet alhier in een ver^afgelee- 
gcn dal, een fchoonKloofter van Ca- 
r^jvysrr-Monniken * daar de Koning 
zig zomtijds gaat verluftigen by dee- 
zc God-vrugtige gevangene en opge- 
zlootcnt Heeren; aan de andere z ij , 
werd men een Koriinglijk H o f gewaar, 
ter jagt bcquaam , zoo wanneer iijn ma- 
jefteyt geluft, dc zelveinhet geberg- 
te , dat vol wild is , aan te ftellen; wat 
verder moet men nog al klimmen en 
klautcren endikmaaldoorde zneemv, 
waar naa men een fleen-agtige weg ont- 
dekt, daar niets omtrend groeyd, nog 
bloeyd ter midden van de zelvc , ziet 
men de grenzen ; die het Dad- en 
Nteuw-Cafiilien fcheyden ; imaar wijl 
Wy daar nog niet, met onze befchrij- 
Ving zijn , zullen wy wederomWeft- 
waards aari , te rugge keeren, om het 
overige omtrent de Hoofd-ilad dee- 
zes landfchaps te Zien.

Eenige mijlen Zuyd-weftelijk van 
Segovia , ontmoet men, Sepulveda, 
een fteedetje fterk door iijn geleegend- 
heydj leggende op een hoogte, ter 
midden van fteyle rotzen, des zelfs 
muuren werden door het Stroomtje 
Duratön omwaterd en dus befchermdj 
het was eertijds grooter en aanziene- 
lijker 5 dan tegenwoord/g i dc cudc 
iloemden het zel ve Segobrtga;  by ver- 
ioop van tijden is het, Sepulvega ge- 
noemd geworden, in de naabuurfchap 
van deeze plaits en een weynig laa
ger is het vermaarde vlek Pedrapa de 
la Sierra, mede, op den oever van den 
Duraton, geteegen: des zelfs beroemd- 
heyd komt door twee jp v a lle h } het 
eerfte is 5 dat de Keyzer Trajanus alhier 
gebooren wierd, het tweededat dit het 
Rafted is,waarop FranpoisJ)olphijn van 
Vrankrijk en fijn broeder Henrik, beyde 
kinderen van KoningPranpois de I. vier 
jaaren zijn gevangen geweeft en dee- 
ze plaars ter be/cherminge diend; dit 
Kafteel is zeer fterk en de toegang tot 
het zelve zeer moeyelijk * een weynig 
Verder en Weil-waards aan leyd

A v i l a *

E Eitijds Abula genoemd, een ftad, 
zoo om haar oudheyd, als oud 

Bifdom> behoorende onder den Opper- 
BiiTchop ran Compofiella * geeyeade

V A N  AVI L A.
’s jaars twintig duyzend ducaaten, o f 
Wat minder ten inkomfte, zeeraanzie- 
nelijk j leggende in het midden van een 
zeer breede vlakte , omcingeld door 
bergen vol vrugt-boomen en wijn- 
ftokken* brengende lekkere vrugten, 
ooft en wijnen voorti de Stroom^i- 
daya loopt 'er dwers door heen. Men 
maakt alhier zoo fijne laakenen, dat 
z y ,  met die van Segovia , om den 
prijs van deugden fterkheyd,kampen: 
daar is ookeen Hooge-fchool vry wel 
ohderhouden. H etvolk  iszeerGods- 
dienftig omtrent en jegens zeeker Ma- 
r/i-beeld, dat in het Kloofter der Au- 
gifiyner-Mornii ken is eh daar men van 
zegt* dat het door een wonder-werk 
op een ro tz , daar omtrent, gevonden 
is i gaande veele menfehen aerwaards 
ter bede-vaart f  om de aflaaten eii 
voordeelen te verkrijgen, die aan dee- 
ze Gods-dienftigheyd , vergund zijn. 
De ftad is middel-maatig groot en daar 
in zijn drie duyzend huyzen: zy is op 
de oude wijze met een muuren muur- 
roorens omtrokken en in Spanjen zeer 
vermaard, ter oorzaake van een Hey- 
lig man en vrouws-perzoon, waar van 
de eene aldaar het leeven behoudeh 
en de andere verlooren heeft: St. Vin
cent is alhier rer dood gebragt en S t  
7herefia> gebooren. De inwoonderen 
hebben zig doen agten by de riaakoo- 
melingen doör de getroüwheyd, welke 
zy hunne Köningen bewijzenjwaar van 
de gefchiedeniilen al-om met roem, 
gewaagen.

Digt by deeze ftad legt, het dorp 
Mengravila , daar zout-groeven van 
een byzoiidere deugd en gefiel, ge
vonden werden 5 men gaat daar längs 
meefder i dan twee honderd trappen, 
onder het aardrijk in ; als wanneer men 
in een w ijde, groote holte kom t; iteü- 
nende op een verwonderlijke groote 
en fchoone kriftalle zout-pylaar.

Noord-weftelijk van Avila , naar 
de kant van Arebalo gaat men door 
het vlek Hontiveros, o f  (als andere 
fchrijven) Fuenttberos;  leggende in 
een vermaakeli/k cn wel door-waterd 
dal , daar in by koorn en vrugten, . 
00k Safferaan waft. W at hooger vind ; 
men Arebab, o f  Arevalo, op de zaa- 
men-loop van twee ftroomen de Ada- 

ja  cnJrebadilh , gebomvd: de plaats
■ ' ' legt
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fegt zeer vermaakelijk j loopendc dc 
twee gemelde Stroomen rcndom des 
zelfs veften en maaken het tot een 
Eyland ; men noemd dit het Eedele 
PTek 5 om dat *er een meenigte groote, 
Eedele huyzeuen mannen van geboor- 
tig zijn.

Van Arevalo , vind men Weft- 
waards aanreyzende, ter halvcr wee 
tuflen Salamanca, de kleyne Stad 01- 
tnedo, in een vrugtbaarelaagte, op de 
grenzen van Leon. Deeze twee voor- 
genoemde fteeden, waaren in voorlee- 
dene tijden van groote aangelegend- 
heyd en zoo groot van vertnoogen; 
dat men de zelve voor de twee zleu- 
tels van CafliUin , aan deeze z ijd e ,

' hield. In het gebuurfchap van Olme- 
¿0 en vier mi)len van Medina del Carn- 
fo lege Madrigal , in een vlak ituk 
lands , daar koorn en wijn in waft. 
Alhier zijn die twee , zoo zeer beroem- 
de en wijze mannen, Alphonfus van 
Madrigal, BiiTchop van Avila , by-ge- 

\ naamd Toßatyccn man zoo wijsjdat men 
Item, de verbaa&ing, o f bet wonder des 
werelds, noemde en die van zoo groot 
een naarftigheyd was * dathy, hoewel 
maar drie en veertig jaaren oud ge- 
fturven , zeven en twintig boeken in 

• groot-blad (Folio) gefehreeven, heefc 
: cn Ja n  de Pineda> Francifcaner- Mon - 
. n ik, dieover-de Kerkelijlte moogend- 
heyd gefehreeven heeft, gebooren.

Ten Zuyden van Olmedo , legt Peg- 
naranda , Hoofd-ftad van het Graaf- 
fchap, dat deezen naam voerd , tuflen 
vrugtbaare bergen; dragende koorn, 
w ijn ; tog voornaamelijk Caftanien. 
W at laager, ziet men Villa Franca, 
op den Scroom Tonnes , hier werd ook 
goed laaken geweeven en het land is 
fer vol kerfle-boom-gaarden.

Her geheel Oud-Caßilien nu aan dee
ze kant door-wandeld hebbende,zlaa ik 

f den grooten weg op , die dereyzigers 
: gebruyken , wanneer zy naar Madrit 
gaan j trekkende van Aranda de Done- 
ra> ontmoet men een eyken-bofch en al- 

i ler-wegen Seven-boom, Jenever enan- 
dere kragtig-ruykeride gewaflen; maar 
voorts. is de grond dor en fchraal* 
dan komt men in het dorp Bos-Eguil- 
las; leggende in een vrugtbaaren oord, 
een dag reyzens lang en hier over- en 
door getrokken zijnde,door-reyfd men

n
een hoog bofeh, dat aan een ander kley ri 
dorp eyndigd, de eenige ruft-plaars, 
die men op den weg vind; wat ver- 
der ontmoet men den berg Samofarra  ̂
die moeyelijk is en den reyziger lang 
onder weg houd * zijnde ten minften 
een groot mijl uytgeilrekt; jaa by win- 
ter-tijd is de zelve , om de zwaare 
zneeuw, naauwclijks bereys-baar. Digt 
aan de plaats , daar men ’er overgaat, 
ziet men Cuellar, een zeer oud flee* 
detje , dat men van zeer verre zien 
kani als leggende op een hoogte in 
het midden van een pijn- en eyken- 
boom-bofeh; het wierdeertijds Colenda 
genoemd en was rijk en vermoogen- 
de, gelijk men by verfeheyde fchrij- 
vers Ieeft $ hebbende des zelfs inwoon- 
deren een dappere fegen-ftand aan den 
Romeynfen Bu.rgemeefter, Titus Diditts, 
gedaan: want zy ftonden een beleege- 
ring van negen maanden uy t * hec welk 
den Burgemeefter zoo zeer fpeet; dat 
h y , in plaatze van deeze braave bur- 
gery hoog re agten en. hurt krijgs-cletigd 
te beloonen; de zelve overwonnen heb
bende, tot zlaaven maakte> eendaad 
meerder den zlaaven, dan vry-geboor- 
nej ik zwijgeBurgemeefteren, betaame- 
lijkeneygen.Naa deezen zwaaren zlag 
is de ftad nooyt tot haar voorgaanae 
llaat en ftandgekoomen -f de zelve be* 
hoord aan de Hertogen van Albuquer
que , ter wier gunfte , Koning Phi
lips At 1 1. daar van een Burg-graaffchap 
maakte, waar van de oudile ¡coonen 
deezes gezlagts de eer-naam voeren.

Gelijk nu de berg Samofierra het 
Oude- van het Nieuwe-Caftiltcn&cheyd* 
zullen wydaar van af-feheyden en voor 
ditmaal hier niet verder gaan.

Hec Oud-Caftilien is zeer berg-ag- 
tig en minder vrugt-dragende ; dan 
hctNieuw-; maar ter vergoeding van 
dit ongemak, is *er meerder water 
tog geen gezonde lugt. Het aardrijk 
brengt 'er egter, fen naailen-by, het 
noodige ten leeven, voortj men vind 
’er,hier koorn, daar fchaapen, elders 
wijn en op eenige plaatzen, dit alles 
by-een * maar daar waflen weynigoly- 
ven, dat groote onderhoud der Span- 

jaarden. Het oord , dat men Tierra 
de Campos noemd, werd voor het vrugr- 
baarftegedeelte van. het geheele Land, 
gehouden j zijnde het NoorderJijke
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ge weil naar en tot aan Medina-de-Rio 
Sero en Palencia, uytgeftrekt. De wijft 
is .'er over-ai, by uytneemendheya * 
goed, de valleyen vol groot en kleyn 
vee j voomaamelijk fchaapen * wier 
wol het meefte voordeel aan de inge- 
zeetene > om des zelfs fijnheyd, geeft.

Het Volk is arbeydzaam y vol geeft* 
fnel, open-hertig, vrindelijk jegens de 
vremdelingen en van zedigen omme- 
gangj (preekende hczCaßtltaans zuy- 
verderj danelders anders j ook iselk 
een goed krijgSMnan en alle zijn zy 
hunnc Köningen getrouw, waar van Zy 
dikmaals onweder-fpreekelijke bewij- 
zen en proeven hebben getoond De 
vrouwen zijn ’er kloek van licchaam, 
vol Ieevens-kragtcn, naarftig s werken
de op zommige plaatzen nevens de 
mannen jzu lks men van haar endeeze

land aard, meteenè mag zeggen j het 
geen de Lier-digter Horatms, web cet 
van de Romyneiii irtaar ter verwijt 
hunner lafheyd en verzuymde plîgr > 
zongi
. tnâfvula militniH ; ^

Proies, fabeilts, doBa ligonibus3 , - 
Verfare glebas &  Jeveræ 
Moins ad arbitrmm 3 rteifos • 

Portare fitftes 5 fol ubi mntitm 
Minaret timbras.

dat is:
P>it zijn , de tnamehjke votfterlingen 5 
Der krtjgs-hy, afgeregt > een Jpaa tt 

dnngen
tn de aarde en èp het fireng gebod > 
Htiris moedtirs, borrtnen, tak en lot * 

Met luji y ter fehouder ¿¡p, naar hnys te' 
pakken,

Als agter hetgebergt de Zongaat zokken.

; ; K A A R T  va* N lE X M C A S T lL œ tf en E ST R j î M ADO O RA j 
: Dienende voor de «even^uméeBiad-zijdevan het T W E E D E  D E E L . i

B E -

O
rûx*
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S P A  N J E N.
T W E E D E  D E E L

a a r d i e n  w y het O ude 
doorzien en des zelfs be- 
fchrijving volvoerd heb- 
ben> zullen wy tot

H et  N i euwe  C a s t i l i e n ,

overgaan* een gedeelte van Spanjen, 
waar in men zoo veel aanmerkens- 
waardige zaaken , zoo veel aanlokken- 
degezigten, ontmoetj datmen,naar 
de waarheyd , zeggen mag j dat het 
zelve een der alder fchoonile Land- 
flreeken van het geheele Koningrijk 
is i zijndewijders hetmiddel-puntvan 
die wijd-uytgeft rekte moogendheyd , 
de zetel van des zelfs Köningen * het 
zuyverftc van lugt ; vrugtbaarfte 
van grond en grootfte van omtrek* 
werdende daar by Andaloufien en Ca- 
talonién, gevoegd.

Nituw-Caftilién is ten Noordenen 
Ooften , door een lange reeks van 
bergen j koomende uyt degrens-paa- 
len van Navarra, het zelve van Oud- 
Cafiilicnj deelendeendwers door dit 
Landfchap , van het Noorden , tot 
her Zuyden en de Middelandfe Zee 
t o e ,  uytgeftrektj leggende , tuflfen 
deeze twee Landfchappen en de Ko- 
ningrijken A n  agon en Fahnden, een 
fterke fchey-en fc hut-plaats maakende, 
bepaald. Ten W eilen, heeft het Por
tugal , ten Zuyden, Andaloufién, Gra- 
naaden en Murcien, voorts van het Oo- 
iten , tot het W eiten, omtrent feilig 
mijlerfin fijn lengte.

De Taag en Guadiana , die twee 
berugte ftroómen van Spanjen> nee- 
men alhier, zoo w el, als de Guadal
quivir , hun begin j tog met dit on- 
derfeheyd •, dat de laatíle, dit geweil 
voort verlaac en . de twee andere , 
van het Ooilen, tot het W eilen, het

geheele Landfchap doorvloeyen en 
met hunne watcrcn, alom de vrugt- 
baarheyd , brengen: boven deeze, 
vind men noch veele andere vloeden, 
beeken en fprongen, alszijn* deXu- 
car, Xaratna, Tajuna, Henaus, de 
Guadarrama en andere. De Xucar 
(Tn het Latijn Sucroj begind in het 
Zuyd-oofterlijke gedeelte, eenige 
mijlen van de grenzen xxnValencien, 
by de Stad , Cuenza loopende voor
by en door ^dlarcon en komt alzoo 
in Valenci'en, omtrent Coßentcs. De 
Xarama3 neemd fijn oorfprong , in 
het g e b e r g t e ^ ^ / ^ i  gaat voorby 
Talamanca, daar naa, beneden Alca
la , daar’er de Henares in va lt, voorts 
digt voorby het Dorp Bayonna, be
neden het welk de Tajuna daar in dort 
en werpt zig  een miji van hier , in 
den Taag, in de naabuurfchap van 
t^Aranjuez, boven Toledo. De Hena- 
rrsfpringt uyt het gebergteSiguenfa-, 
doorloopende het Noorder-gedeelte 
van Nieuw-Caßtlien en zulks voorby 
veele Steden, welkeaanfijneboorden 
leggen, gelijk z ijn , Padilla , Hit a , 
Tortoja, Guadalajara en Alcala de He
nares , de voornaamite van deeze al
le. De Guadarrama fpruyt uyrdeber-, 
gen van Toledo, gaat, van het Noor
den naar het Zuyden, door Caßilten 
en verfcheyde kleyne plaatfen: vloey- 
endeindenTaag> tweemijlen, W eil- 
waards van Toledo,

Nituw-Caßilien is in vier deelen ön- 
derfcheyden, welke, gelijk zoo veele 
kleyne Landfchappen , z ijn , die te 
zaamengevoegd, het grootemaaken. 
Het Noorderlijke deel, werd Algar- 
ria ;  het O oilerlijke, la Sierra;  het 
Zuyderlijke, la Manche en het We- 
(lerlijke, Eßratnadoura ; genoemd. 
Ik zai in mijn verhaal, deeze onder-

I i .  DeeL dee-
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deeling volgen , otn a lzoo, den Lec
ker, alles met gemak te kuanendoen 
naarzien, zig verbeelden en onthou- 
den. ' '

A L G A R R  I  A.

W Anneer men den berg Samoßer- 
ra> die beyde de Cafitlien fcheyd, 

afgaat , vindmen een groot bofch, 
ter lengte van v ijf, o ffes  mijlen en 
zulkstQt&mBttitrago toe, waardoor 
men trekken moet, uytgeflrekt. H et 
inkoomen van deeze S ta d , is zeer 
moeyelijk j men moet een groot vie- 
ren-deel uurs> afdaalen längs een rotz- 
agtige weg en dan wederom , längs 
een diergelijke, opklimmen # om ’er 
binnen te geraaken. De Stad zelve is 
kleyn ; hebbende een voorftad en is 
dertien mijlen van Madrit , gelegen. 
Des zclfs gelegenheyd , op een ro tz , 
aan den voet van een beek befpoeld, 
maakt de plaats fterk , waar by de 
kunft noch het haare gedaan heeft, 
met "er een vafte muur om heen tc 
trekken en eenige werken, voor te leg- 
gen, Zulks het wel een weerbare Stad, 
mag genoemd werden ; behoorende 
aan de Hertogen van Infantado , die 
hier een fchoon Kafteel hebben, vol- 
gens den bouw-regel gemaakt ennaar 
de oude wijfe,van pragtig huvs-geraad, 
voorzien ; daar is onder andere een 
kamer, wiens behangzel van veeren, 
zoodanig is gemaakt, dat ’er bloemen, 
beeilen en andere cieraaden met hunne 
natuurlijke verwen fchijnen gefchil- 
derd en geweeven te zijn,\vaar omtrent 
de dagingen en fchaduwen (de ziel 
der fcnilder-kunft)  zeer aardig zijn 
waargenoomen. De Plaats legt in een 
groot bofch , daar iig veele wilde 
liieren, dafzen, herten , re£bokken 
en diergelijke bedien in onthouden.

Gaande van Buitrago, vindmen 
nog al bergen en geraakt uyt de zel
ve niet 5 dan omtrent drie, o fv ie r  
mijlen van M adrit, alwaar men be- 
gind in een vlaktetekoomen. Onder 
weg vindmen drie mijlen van Madrit> 
Alcouendas, een kleyne Stad en daar 
niets van belang te zien is> zijnde al 
het omieggende Land dor ; jaa tot 
Madrit toe, reyft men ovcr een zand-

en ileen-agtige grooci, zonder boo
men j maar anderzints wol bebouwd. 
D it was de land-ftreek, daar eertijds de 
Carpetaniers woonden cn van wien 
M adrit, in het Latijn , dennaamvan 
cM antua Carpet anorum * gekreegen 
heeft. Waaneer men omtrent Madrit 
komt en een Spanjaard, naardew eg, 
die derwaards g a a t , vraagd; krijgt- 
men een trotz gezigt en dit verag- 
telijk antwoord ; gy kirnt ze niet mis 
gaan% zijnde ook wel te kennen, w ijl 
het de brcedfte, van al de weegen des 
W erelds, is.

M A D R I T

W As , voor deezen , zlegts een 
kleyne en by-naar ongekende 

Stad j in eygendom de Aarts - Bif- 
fehoppen van Toledo toekoomendej 
maar zints is de zelve de eerfte van 
geheel Spanyen geworden ; ontzetten- 
de Toledo de ecre van Hoofd-ilad, van 
dit groote gebied, tez ijn : wanttoea 
de Köningen (dat nu ruym honderd 
jaar geleeden i s }  de zelve tot hun 
Hof.houding verkooren,m oeflen al
le Steden en plaatzen daar voor ruym- 
temaaken en minder werden. Tegen* 
w oordigisde Stad omtrent zoo groot 
als Leyden in Holland ;  tog zeer vo l 
men flehen, wier getal, op drie hon- 
derd duyzend , gefchat werd. Z y  
leyd in het midden van de v lakte, 
daar ikaanftonds van gefprooken heb 
en rondom in bergen , wier toppen 
men van verre en wit van zneeuw , 
zietj deeze alleen dienen de Stad tot 
een befcherming ; hebbende gelijk 
veele Hoofd-fteden, niet het minfle 
bol werk,borflweering,graft, offchans, 
om een Vyand af te keeren en dat 
nog meerder te verwonderen is ; daar 
leyd ze lf geen muur om ; nogtans 
zijn’er poorten j maar geenzints de 
verwagtinge voldoende , die men 
van de zelve, naar degrootheyd van 
de Stad, heeft; uytgezonderddie van 
Alcala; zijnde van een goede bouw- 
kundeenaanyeder poort is een wagt 
van vuur-roers,niet dat zy daarnoo- 
dig z ijn 5 maarom de vreemdelingen 
en Koopluyden het tol-regt van het 
inkoomen en uytgaante doen betaa

len ,

R Y V I N G
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P L A T T E  G R O N D  v m M A D R I T .
Het KomngVijke Hof. 6 . Het Huyt tnTuyn van onzeLie- 1 1 .  Die van St. Dominion,

i .  De Diergaarde. ve Vroure van Atocha. nt. De Biug over de flroom Mah-
3. De Weg tiaar Prado. 7. De Blaati van Scbada. ganares.
4.  De Poort naar Toledo. 8. Die van Caía del Campo. 1 $ .  D eW egnaarV  a llecas.
5. ¡let H o f , Dietgaardi en Tuyn 9. Van die der Zen. 14 . De Poort van Alcala,

van BuciiRetiro. 10 . De groo te Marh-PIaati, .

len , de ftraaten zijn meeft alle breed, 
lang en regt; maar vuy 1 en met kleyn- 
ne Hegte key-fteenen beleyd, en over 
zulks moeyelijk te gebruyken j de 
ichoonfte zijn-, de groote , die van 
Toledo, t_yitocha en Alcala. Daarzijn 
verfcheyde opene plaatzen,alsjdie van 
SK Joachim , der Lasganiten, S k Do
minicas en Scbada , daar een paarde- 
markt gehouden werd j maar de fraay- 
fte en groorfte van alle is die , daar 
men de ftiere-gevegten in aanfteld: 
men noemd de zelve, degroote Plaats; 
(des zclfs afbeelding is op de vollende 
ztjde tezien) zijndein het midden van 
de Stad, vier honderd en vier endar
tig voeten lang, drie honderd en vier 
en dertig breed , en vij feien honderd 
enfes endartig in den omtrek. Daar 
woonen meer; dan vier dnyzend men- 
fchen in honderd fes en dertig huy- 
zen, d ie ’er rondom zijn > maar het

geen deeze plaats de fchoonfte maakr, 
is ,dat alle deeze huyzen v ijf verdie- 
pingen, even-eens cn de hooglte van 
Madrit, zijn* hebbende een getralie- 
de kijk-ftoep, voor yeder rey der ven- 
ileren > daar ’er fes honderd en tagtig 
van gezien werden : het onderfte ge- 
deelte van deeze huyzen ruft op pylaa- 
ren,die,rondom de plaats een fchoone 
lange overdekte gaandery , maaken. 
Alle deze wooningen behooren aan 
Koop-luydeniwaarvandemeefte Laa- 
ken-verkoopers zijn ; ophet midden 
van deeze ruymte werd de markt ge- 
houden,daar de mannen de nood-drufc 
koopen: want hier mede bemoeyen 
zig de vrouwen niet * tog tegen de 
oude gewoonte van Spanjen. De 
ftraaten en markten zijn niet eenon- 
telbaare meenigre water-fprongen,uyt 
Marmor en Jafpis ftcen voorts met 
beeld-werk voorzien, gemaakt. De 

I I  .Deel. ( A z )  groot*
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De Markt, of groóte Pfaats van M A D R  I T  daar men de Stiere-gevecbten houd.

grootfte geeven aan het meerendeel 
des ftads veelengoed water* jaazoo 
ligt ( want dir is de deugd van wa
ter dat men drinken w il)  dat de 
Kardinaal Infant, het zelve in wel- 
geilootene aarde-kannetjens , naar 
Flaanderen deed brengen en nooyt 
ander water wilde drinken * tog het 
water is hier over alnieteeven goedj 
daat zijn water-haalders, die een ezel, 
met kruyken van het hefte belaaden, 
het zelve alom gaan verkopen enal- 
zoo den koft winnen. De lugt is 
alhier zeer zuyver en dun * tog het 
weer wat ongeftaadig, ter oorzaake 
van de naa-by leggende bergen. Dee- 
ze zuyverheyd van lugt , gevoegd 
by het goede water j heeft de Könin
gen \ran Spanjett, naa dat Keyzer 
Karel de V  , der zelver deugd 
hadde beproeft * wanneer hy ziek 
zijnde, alhier in weynigdagen, van 
de koorts geneezen wierd , te Ma
drid, doen verblijf neemen. Alle de 
huyzen zijn van gebakkefteen, door 
aarde, in fteede van kalk te zaamen

gevoegd * maar die der geringe men* 
lchen alleen van aarde * dan door ge* 
heel Spanjen , werd niet koftelijk 
gebouwd, zoo door armoe, als om 
dat'er fteenen en kalk gebrek zijn* 
zijnde de fteenen in Madrit zeer duur, 
om dat men de zelve v y f  o f  fes mijlen 
ver, uyt het geborgte, omtrent het 
Efcnriaal, moet haalen * hier door 
zijn de huyzen ook duur 5 jaa men 
oordeeld , dat een man veei gelds 
moet hebben, die *er een aanvangd 
te bouwen*, zu-lk’er weynige zijn die 
het doen * uytgenoomen die buyten 
het rijk een groot amprbekleed heb
ben, een Onder-koning van Napels, 
van zJHextco, o f P eru , eenSteede- 
houder der NederUnden, o f van ME 
Uan, te Madrit gekoomen, ten eyn- 
de van fijn bediening, put zieh ge- 
meenelijk u y t , door het bouwen van 
een H o f j daar aan al befteedende, 
dat hy elders mag te zaamen geraapt 
hebben en hier door is deftad van 
tijd , tot tijd groorer en van heerlij- 
ke gebouwen voorzien , geworden*

Hoe-

§



V A N  M A D I U t
Hoewel nu de huyzen zlegts van ge- 
bakkerfteen en aarde zijn , belet dit 
niet, dat de zelve zeer fehoon zijn; 
maar mcn ziet ’er geen veníters, en 
aüeen wat groare lígt - en lugt-ga
ren in , en dit van ondcren op , rot 
de laatfte verdieping to e ; zclfs zijn 
*er dusdaanige aan de kijk - en ven- 
fter-ftoepen ; de vrouwcn > welke 
men hier, als gegangene houd, zet
ten zig agter deeze uyezigren, ora 
den voor-by-gaan den man te zien , 
tog durven de zelve niet, danfteels- 
gew ijs, op doen.

De huyzen zijn van binnen rnym 
cn gemakkelijk j maar zonder voor- 
plaarzen en groote koets-deuren, iin- 
mers men vin d ’cr weynige , welke 
deeze hebben > om dat ’er nu het glas 
niet wel te bekoomenis, zijn ’ ervee- 
le , zonder glaazen; zulks, als men 
zeggen w ü; dat’er aan een huys niets 
onebreekt, men zegt ; de venßers zijn 
met glas gevult. Wanneer men een 
huys bouwd , komt de eerfte verdie
ping, denK oning, toe, diedezelve 
verkoopen, o f verhuuren kan, indien 
de bouw-heer, de zelve niet koopen 
\vil,gelijk gewoonlijk gefchicdren hier 
uyt trekt fijn Majefteyt,veel voordeel. 
De groote huyzen hebben, in het ge- 
xneen twaalf, vijfrien, o f  twinrig ver- 
trekken, op yeder verdieping, nevens 
de grond, en daar is ’er een tot het Zo- 
mer- en een ander tot het Win ter-ge- 
bruyk én zommige dienen voor alle 
getijden des jaars : hier door ftaap de 
vreemdelingen dikmaals verleegen cn 
te meerder w ijl ’erweynig Herbergen 
en deeze altijd bezet zijn. De Span- 

jaards , ten minften zooerg-denkende 
van hunnc Vrouw en, als de Italiaa- 
nen, zullen zelden een vreemdeling 
hun wooning, ter verblijf aanbieden; 
zoo dat, als men geen goede kennis 
te Madrit heeft , men gevaar loopt 
van quaalijk geherbergd te zijn.

Buytende Stad is eenklcyne vlak- 
te , door welks midden de Manza
nares lo o p t; zijnde geen ftroom, 
noch beek ; maar nu het eene en 
dan het andere en dit naar maate, 
dat de zneeuw vande naaft-gelegene 
bergen , meerder, o f  minder , door 
de hette van de Zon zmelt. Zom-

tijds en voornamentlijk byheeteZo- 
mers , is ’er zoo weynig water , dat 
m en, om zig te baaden, cen kuylin 
den graft, moct nuaken en daar in tot • 
den hals Coe, gaan zitten , en aldus 
de groote hette van de Zon onrduy,. 
ken ; over dit water heeft Philips 
de IJ. een fchoone b ru g , de Bru<r 
van Segovia genoemt, doen ilaan, te» 
minften , volgena het oordcd van 
kenners» zoo heerelijk, als de nieu~ 
webrug, teParijs: dit is die groote, 
breedeentrors-gebouwde brug, daar 
naauwelijks, door dric, of vier boo- 
gen , \vat waters loopt en over een 
ftroom leyd, die niet wel de naam 
van een bcek verdiend. En waar op 
zeeraardigeenfeherpe fchimp-fchrif- 
ten zijn gemaakt. Een znelle gceft', 
de zelve ziendc, zey v dat hy de bur
gers van Madrit ried , deeze brug te 
verkoopen en voor datgdd water op 
te doen ; een ander ; dat de flroo- 
men gewoondijk een brug verwagte;  ' 
maar dat hier de brug een firoom hoop- : 
te te erlangen : cen derde, zey een- 
voudelijk ; dat het een fchoone brug ; 
zou zijn ;  indien ’er een flroom onder ; 
was. Voorwaarhct is vreemd, dat : 
men een zoo koftelijk , zoo groot 
een brug, over een watertjegeflagen 1 
heeft, daar een kind , genoegzaam 
droogs voets , kan doorgaan ; maar 
het is niet te geloovcn 5 dat Koning, 
Philips de 1 1. ("die Salomon van 
Hjn tijd genoemd} de gernelde brug, 
alleenelijk heeft doen maaken , om ; 
over dit waterrje te gaan ; tog veel : 
eer, om deeze laagte , met gemak, 
over te wandelen; hier by komt dat 
deeze vloed altijd niet eeven weynig 
waters h eeft; zwellende des Win
ters, zomtijds zoodaanig , door het 
afzakken der ontdooyde zneeuw, 
dat hy velde-waards in ftroomd, en 
wel met een zoo fterken znellen 
d r ift ; dat hy wat hem tegen-ftaat, 
w eg-en mede-fleept.

Maar men verzwijge be ft de fchert- 
zenop Köningen; de brug iselfhon- 
derd treeden lang, en ter lengte van 
zeven honderd treeden, twee en twin- 
tig breed, voorts wel de helfe frnalder, 
de zelve is ge heel van gehou wc fteen, 
ter weder-z yen van een groote} fchoo-

(A  3 ) ne



B E S C H R Y V I N G
. ne m uur van cen h alve m ans h o o g te  

v o o r z ie n , län gs cn o p  d e  z e lv e  z ie t  
* men 3 om  de drie tr e e d e n , een g ro o te  

. ftcene b o l ; ra fte n d e  o p  een V ierk an 
te  fteen. D e e z e  b ru g  heeft den K o -  
n in g ,  een ige  h o n d crd  d u y z e n d  d u - 
caaten g e k o ft en  het is zee r w aar-  
fc h ijn lijk  j dat m en d en  z e lv e n  de  
Segovije brug gen oem d  heeft > als w as  
d e  z e lv e  ten trots van d at g ro o te  w e rk ,  
d e  vvater-leyd in g van Segovia, w a a r  
van  reeds g e fp ro o k e n  is ,  g e b o u w d .

De Man^anares, die door deeze ko* 
ftelijke brug ftroomd , komt niet iti 
de Stad * maar loopt ter zijden de ' 
ze lve , regt tegen over :

H e t  K o n i n g l y k e  H o f ,

L Eggende aan een uyt-eynd van de 
S t a d , Z u yd -w aard s, op een 

hoogte, wiens afdaaling allengskens 
aan de boord van den ftroom eyn- 
digd i heeft fijn uytzigt velde-waards> _

V u e  d u  d l c j ' t i L  d e  M A - D R I T , d u  c c i e  d e  t u  L t e  .

■ii

tht gefigt en bet Kcnivglijk Hof to M A D R  l l \  wanne er mndtrwAords }/wgs het open vetd reysd.

het welk aan deeze zy een aange- 
naam vertoog en byzonderlijk op 
gemelde water, g ee ft} zijnde alom 
inet boomereyen en wandel-dreeven 
beplank De toegangenzijn zeer aan- 
genaam > men g aat, längs de groote 
Jiraat , ter weder-zijden met groote 
en koftelijke gebouwen betimmerd, 
het welk heerlijk om tezien is, der- 
waards aan, voor de geevel van het 
H o f vind men een groote plaats, waar 
om heen aide gebouwen, met vergul- 
de tnlie- en venfter-ftoepen(jBalcons) 
pronken. De geevel, werd doortwee

groote Vierkante tooren-gebouwen > 
ten eynde des werks , bepaald en 
men treed door drie groote poorten 
van een eenvoudige bonw-kunft, in 
twee ingangen, alle aan de vier hoc
ken gefteld* ten eynde van de zelve 
gaat men längs een trap, naardever- 
trekkenvan de Köningen Koningin. 
Daar zijn noch verfchcydeanderege- 
bouwen daar aan en by alle in het 
Vierkant en op pylaaren ruflende, 
die een gaandery maaken: deeze zoort 
van bousven is in Sf/injen zeer ge- 
meen en van de Mooren aldaar over*

ge-
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B E S C H R Y V I N G
geblceven; zulks men meeft alle de 
groote huyzen, op deezen voet, ge- 
maakt vind. Wanneer men met een 
koets ten H oof gaat, houd men bon
der het gowelf van de poort ftilj 
zijnde niemand> van wat adeldom > 
o f bedicning hy ook weezen m ag, 
toegelaaten met ry-tuyg daar binnen 
tekoom enj uytgenoomen, wanneer 
’er zege-enfcefte-vuuren aangeftoo- 
ken, o f mommeryen werden aange- 
fteld en als dan mag’er yeder een in 
ryen. Men vind alleen een kleynge- 
tal Helbaardiers aan de poorten; wan- 
neer meiyde Spanjaards vraagdywaar- 
om die groote Koning geen meerder 
poort- lijf-en andere wagt ers heeft, 
gelijk fijn Majefleyt fchijnt te betaa- 
men ? zoo antwoorden zy 5 dat banne 
Köningen die niet van nooden hebben , 
als al te wel over de berten van banne 
onderdaanen heerfchende;  dan dat zy 
yets van dien kant te vreezen zoaden 
hebben. In der daad de Spanjaards 
hebben altijd een zoo groote verbecl- 
dingvan hunne Köningen enderzel- 
ver vermoogen gehad ;  dat zy niet 
gelooven, dat ’er cen grooter in de 
wereld is ;  maar laaten \vy ons niet 
te veel over de Spanjaards verwon- 
deren ;  men kent Volkeren , niet ver 
van hier gelegen en die men ruym 
zoo wijs,als de Spanjaards ,a g t , die 
aan het zelvezeer hinken.

Om wederom tot het H o f van 
Madrit te koom en,zalik my("in die 
geval) met dat van andere niet op- 
houden. De by-gebou\ven en hoo- 
ven , daar ik aanftonds van fprak, 
zijn zommige met winkeltjens van 
prulle-kramery, bezet;  andere die
nen voor pleyt-banken j ook zijn ’er 
verfcheyde reeken - en raads-kameren 

. geplaatft; jaa zelfs hebben’erde Juf- 
fers van de Koningin, haar verblijf; 
tog de twee laaft-genoemde vertrek- 
ken zijn op de eene zy gefchikt: 

, rondom een van deeze gebouwen, 
~ loopt een vevheeven aarde w al;  fteu- 

nende op hoogeboogen enalom van 
, een marmoreleuning, daar veel borft- 

; beeiden, van de zelve fteen, op ge
lte Id zijn, voorzien.

Men gaat naar de kamers van de 
Koning en de Koningin , längs een

8 -
zeer breede trap , waar van het be- 
fchot en bouw-werk op bläanw, ver- 
guld is : van hier treed men in een 
breede gaandery, alwaar zig des 
Konings wagt onthoud ;  beftaande 
uyt drie Compagnien; naamentlijk die 
der mes-dragers , ook boog-fchut- 
ters, anders de *  Cucbilla genoemd ;  
zijnde deBourgondifeen Duytfewagt; 
beftaande uyt Edellieden van deeze 
twee Volkeren en dit is eygentlijk 
des Konings lijf-wagt : de tweede, 
noemd men de Spaanfe w agt, deeze 
beftaat uyt Helbaardiers ; de derde 
zijn Hoogduytfen ;  immers vreem- 
lingen* tog meeft Lottheringers; deeze 
alle maaken, omtrent drie honderd 
man, uyt. Dwers over deeze gaan- 
deryen gaat men in de kamers ? be- 
halven deeze openbaare zijn ’er nog 
verborgene gangen , längs en door 
welke de Koning over-al gaan kan, 
daar raad gefpannen werd. Wanneer 
de Koning u ytgaat, dat gemeene- 
Jijk , ten tijde van de Mifte i s , fteld 
zig de wagt in het lange van de gaan
dery; maakende een dubbelde re y , 
waar tuften fijn Majefteyt doorgaat 
en voor hem , het hoofd van fijn 
w a g t, van weynig perzoonen ge~ 
volgd.

Men ziet hier een meenigte van 
groote vertrekken, wier zaalen, ka
mers en gaanderyen , met künftige 
ftand - en borft-beelden vercierd zijn; 
maar dat vreemd voorkom r, is , dat 
die, welke vrouwen verbeelden, op 
fijn Spaans opgefchikt zijn * dat is 
te zeggen * dat de wangen en rug- 
gen, fterk met roode verf geblanket, 
o f liever beftreeken zijn. Men ziet 
hier over-al ook koftelijke fchilde- 
ryen en van de befte meefters gedaan 
en onder andere een van Michael An- 
geh ;  dat men zegt, aan Philips de IV , 
vijftien duyzend piftoletten, gekofl: 
te hebben * verbceldende onzen Za- 
ligmaakerin den Olijf-berg-tuyn. Bo- 
ven de meenigte van diergelijke fchil- 
deryen , zijn de kamers over-kofte- 
lijk behängen j om kort te gaan, ver
cierd , naar vereyfeh van de groot-

heyd
*  Cuchilia iseen Spanns woord; bereckenende'een 

Mes en aan deeze wagt is die naam gegeeven* omdat 
dit volk een ouder-wers mes vocrd,tog voor veeleecu- 
wen was bet zclrc ook met groote boogen gewapeud.
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heyd eenes Konings vzxiSpanjen. On- 
der alle de zaalen, is die der waapenen 
zeer heerelijk; zijn de honderd treeden 
lang, aiom befchiiderd en vankleer- 
kamcrs voorzien > waar in men de 
waapen-ruftingen van Keyzer Karel 
de V ,  Philips de I I ,  de I I I  en IV  
vind ; van deeze zijn zommige ver- 
zilverd, andere verguld en zommige 
ingeleyd } hier by is een meenigte 
hand-roers en degens vanalderhande 
zoortj paardc-harnaflen ,ouder-wet- 
fe waapen-tuygen, werp - en andere 
pijlen. Men ziet alhier fes menfehen 
te paard in volle waapenen en alle 
mec Efmaraut-fteenen ingeleyd ; zijn- 
de vereeringen , die Koning Philips 
de I I , van den Hertog van Savoyen 
en andere Vorften ontfangen heeft. 
De Sineefe waapen - ruftingen mec 
goud by het vuur ingewerkt, de laar- 
zen van een Hertog van Saxen, by- 
naar zoo gro oc, als een man en de 
Durendal, dat befaamde goede z waard 

, van Roeland, zijn van de minfte zeld- 
zaamheeden niet, die alhier bewaard 
werden. Onder deeze zaaten zijn de 
paarde-Italien van de K o n in g , waar 
in gemeeneüjk honderd paarden van 
Andaloufen, gevoederd werden. De 
groote bitte, die men hier te Lande 
heeft, verpligcde Spanjaards weynig 
venfters in hunne vertrekken te ma- 
ken om ’er de Zon uyt te houden 
cn alzoo in een aangenaame koelte te 
zijn. Deeze wijfe van bouwen heeft 
men ook omtrent het H o f waarge- 
iioomen en zulks ziet men daar in 
veele vertrekken , uyt veele kleyne 
beftaande en daar onder zommige, 
die zeer duyfter zijn * hebbende al- 
leen kleyne venfterrjens > jaa zelfgeen 
lig t ; dan door den deur, krijgende. 
H et geheele H o f is van zeer witte 
fteen, uytgenoomen twee Vierkanten 
aan den gevel,d ievan  gebakke fteen 
zijn. De venfter-ftukken zijn van 
fchoon marmor, de glazen kriftalen 
alle de vertrekken van vergulde kijk- 
itoepen voorzien, dat een fchoon ge- 

, z igt geeft. Dekamerdaar de Koning 
openbaar gehoor verleend, is geheel 
van den grond, tot den top verguld 
en de fchoorfteen van Jafpis-fteen. 
H et H o f ziet op den tuyn u y t , die

1 D  R  1 T ' _
met eeh‘muur omtrokken is ; ftrek-
kende-tot aan den ftroom Mançana- 
res $ * deeze is fchoonder van de na* 
tuur, dan door de kunft. Alhier is 
François de I , eenigen tijd geplaatft 
geweeft, toen hydoor Keyzer Karel 
de V  , in den veldzlag van Pavien 
was gevangen geworden * rer zclver 
inzigt'e, zegt men, dat deeze Vorft 
het huys, genaamd M adrit, buyten 
Parys , by Böhmen, bouwdc , als 
wilde fijn Majcfteyt, daar van eene 
geheugenifle houden ; maar daar is 
geen de minfte waarfchijnciijkheyd 
injals zijnde,tuflen deeze twee gebou- 
w en, geen over-een-kooming en de 
gedagten van hetbekendegeval, dien 
Prins, ongetwijfeld niet zeer aange- 
naam geweeft. Kien leeze hier opde 
voorwaarden naar, op welke de voor- 
gemelde Koning fijn ontzlag be- 
quam.

L a C a s a  d e l  C a m p o .

BEhalven het H o f, daar de Koning 
gewoonelijk fijn verblijf houd, 

heefe ujn Majefteyt nog andere Lu ft- 
huyzen, zoo binnen, als buyten Ma- 
drit ; deeze zijn en werden in het 
Spaans genoemd:Cöjir del Campo,Buen 
Retiro, Pardo, Efcurial, Aranjuez, 
de twee eerlte zijn aan de poorten 
van Madrit ; maar de drie laatfte ee* 
nige uuren wegs van deeze (lad. Ik  
zal de zelve alle befchrijven en met 
Cafa del Campo beginnen: menmoet 
alhier zig te binnen brengen * dat het 
Koninglijk H o f aan den ftroom Man- 
çanares en Cafa del Campo, ( H e t  
L a n d h ü v  s)  aan de andere zijde 
van de zelve , omtrent een fcheut- 
w egs, van de ftad en vijf, o f fes hon
derd treden van de Segovife brug, 
leyd : het iseen vermaäkelijkeplaats, 
groot en met een muur omtrokken 5 
maar het huys zelf is war vervallen. 
Men z ie t , aan den ingang van den 
tuyn, een kooper beeid van Philips 
de I I I ,  te paard, (des zelfs afbeel- 
ding is op de volgende zijde te zien)  
geheel in het waapen , op een mar- 
moren voet , niet onkunftiger, dan 
dat van Henrik de I V , op de Nieuwe 
Brug > te Parys. W at verder is een 

11 Deel (Ef) koo-
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koopere water-fprong; verbeeldende 
een fterk kafteel,van Volk engefchut 
voorzien endit alles geeft water uyt* 
het open veldlegt längs den ilroom, 
die om de muuren fpeeldenhierzijn 
des Konings vogel-kooyen, van waar 
men , door fchoone wandel-dreeven, 
naar drie, o f vier groote water-graf- 
ten, gaat. Het groen is hier zeer 
aangenaam en de boomen zeer hoog, 
zulks men , ten allen tijden, onder 
der zelver fchaduwe wandelen kan. 
In en omtrent dit open ve ld , vind 
men verfcheyde wilde beeilen, als: 
Leeuwen, Tijgers , Beeren en dier- 
gelijke. Rondomeendeezerbemuur- 
de water-kolken , ftaan groote eyke 
boomen en in het zelve legt gemee- 
nelijk een Gondel, (roey-boot} waar 
in de Koning zig zomtijds wat ver- 
maakt. Het is een aanlokkende een- 
zaamheyd en bequaam om fijne ge- 
dagten te vergaaderen; zulk 'er ook 
meenig verliefde z u g t , in dat digte 
geboomte, geloft werd,

B  U E N R  E T I R O i

LE gt aan een ander eynd van d t  
flad en het hangen van een heu- 

ve l, by Prado Viejo ;  alhier pleeg 
Philips de IV . z ig  veel te vermaken* 
om dat ’er het uytzigt zeer aange
naam is. Het geheele gebouw beftaat* 
uyt vier groote ftukken en zoo veel 
diergelijke tooren-werken* maaken- 
de te zaamen een net vierkant;  daar 
is een blom-perk in het midden eii 
een fprong , die veel waters op- 
werpt en de planten en bloemen 
drenkt. De vertrekken zijn breeden 
g r o o t d e  zolderingen en het befchot 
verguld en aardig befchilderd , als 
ook de kamers vol fchilderyen van 
groote waarde* onder alle is ’er een 
zaal, die zeer groot befchilderd en 
vol beeld-werk is* waar in treur- en 
bly-fpelen vertoond werden. In de 
byzondere fchouw-plaatzen, kunnen 
vyftien menfehen metgemak, zitten* 
voor alle zijn tralien en die van de

K o -
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V  A N  M 
Koning is ¿eer koflrelijk vcrcierd en 
Verguid; in den bak voor het too- 
neclzit men op banken; daarisvoor 
de fpeei-tuygen geen afgezonderde 
plaats, nog voor-tooneel, daar men 
op zitten kan. Hetgrootc ruym van 
het eerfte vertrek , deezes huys, is 
alom met Jasmijn-Oranje-cn Limoen- 
boomen ,■ zeer zindelijk bcplant, 
voorts door cen ftakctzel van een 
aangenaam maakzel ,afgefchut. Men 
ziet alhier een kooper-beeld van Phi- 
lipsde I I , op een voet. ( zie de Prent- 
•verbeelding pag. i i .  boven aan.) Het 
open wandel-veld is meerder , dan een 
u urgaans, in het ronde, groot en 
zeer vermaakelijk; maar het zou , met 
wevnig moeyte, nog fraayer kunnen 
gemaakt werden. Daar zijn veele kley- 
ne water-werken , kommen en graf
ten * ook byzondere wooningen, 
voor de Hof-bedienden ; wanncer de 
Koning zig alhier gaat verluftigen: 
yeder van deeze heeft een tuyn en 
de meefte eenl. kleyne Avater=Jprong 
de eene is grooter, dan de andere, 
tog alle zijn zy vol ftaketzels enlat- 
Werken, Oranje- en Limoen-boomen. 
O p  d e  hoogfte plaats van dit open 
Veld, vind men een groot water, daar 
een leevende fprong in ftort, die ’er 
tnet veel koften en moeyte, is heen ge- 
leyd : in het zelve leggen kleync 
roey-fchuytjens ('de Verietiaanennoe- 
inenze Gondds') befchilderd cn ver
gu id , waar in de Koning zomtijds 
het vermaak van de viflehery neemt. 
D it water is zeer groot en legt in 
het Vierkant, omzet met v ijf o f fes 
tooren-gebouwen, daar zig het H o f 
plaatft * wanneer de Koning dit ge- 
melde vermaak neemt. Eyndelijk, de 

. fchelp- en hoorn-werken, de water- 
vallen, water-graften, groote wandel- 
dreeven, de groente en het digt ge- 
bladerde geboomte, maaken metmal- 
kander het Bum Retiro tot een aan
genaam Zomer-verblijf ; weshalven 
de Köningen altijd de groote hitte 
alhier gaan ontduyken. De Hertog 
van Olivarez , die het zelve heeft 
laaten bouwen, heeft’er eenige mil- 
Üoenen aan te koile gelegt. Digtaan 
Bum Retiro, leggen nog twee ande
re zeer vermaakelijke plaatzen ; als
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een byvoegzel; waar van de eene de 
JVildernis van SK Antony en de andere 
die van SK Paulus genoemd werdj 
zijnde zeeraanvallige eenzaamheden* 
welke men voor kleyne luft-huyzen 
mag liouden; gaande de Koning daar 
ook dikmaals wandelen. Het hu ys van 
St. Antony, is eenvoudig gcbouwd en 
laag, ( zie de bovenßc Figuur op de fo l
gende zijde) zulks ’ er nicts ongemeens, 
o f veel bouw-kunft aan te bezien valt 
en zijnde gclchikt om een plaats van 
ftilte te z ijn , quam 'er ook geen groo- 
ten opfchik te pas ; maar het is zeer 
wel en in het midden van een groote; 
opene vlakte gelegen : om ’er in tc 
koomen, gaat men als längs een brug, 
over cen water-gragt, blads-gewijs 
doorzneeden en om het huys loopcn- 
d e ; dan gaat men over een eifen grond 
en ontmoct daar een tweede waater- 
graft; loopende längs de muuren van 
het gebouw zelve, daar men over een 
brug , die zeer breed is en op vier 
boegen ruft * in t r e e d tog men vind 
alhier'geen tuyn, nog water-fprongj 
aileen ziet men zeer ver eenig ge
boomte*

De wildernis van SK Paulus is heel 
Veel fchoonder en beeter aangeleyd; 
(zie de onderfie Figuur of de folgende 
zijde) kochende alles den aanfchouwer 
toe; een groote, heerelijke tuyn, waar 
in,wer\vaards men het 00g laat weyen, 
zig niets ; dan vermaakelijk groen* 
zit-plaatsjens en wandel-laantjen$,op- 
doen, met een huys, wiens voor-gce- 
vel de vermaakelijkfte van bouwing 
en uytzigt is , die men elders vinden 
mag;

7 Zijn hier al blom en blade-flegten*
Die 7  fchoon aan het vermaaklijk 

hegten.
Vier beeiden , op zeer hooge voeten 
ruftende, maaken heteieraad van de 
benedenfte verdieping en op de twee 
hoogfte ziet men verfeheyde loof- 
werken , borft - beeiden en andere 
fnij-en beeldhouw-kunftige ftukken; 
ftaande op het dak drie groote ftand- 
beelden. Op het hoogfte van de voor- 
naamfte Fonteyn ftaat een leevens- 
groot beeid en daar onder een water- 
kom , voorts nog laager ziet men 
twee in een gedrongen beeiden; wer- 

( B  3)  Pen<k



1

ì

!)!

h(

ì
\i;■

.Vf:
; .: i

!

11

?

j
Ir.

I  V 11

n  V  Q r  U  n  Y V I N G

t  j/evm ita p e &  S a in t iP a u ljc ip n a n t ie -B UKV-JR.3CTIRo .̂ O 

De WtlJtms vmSt. P A U L  US,  dìgt a an B U E N  R E  TI R 0 .



V A N  M A D R I T.
pende water uyt hunne monden in 
een nog laagcr en grooter bak , van 
Waar het zelve door groote gatcn in 
een diergelijke, op deaarde ftaande, 
als was het een ftuk lijnwaat, afloopt: 
men ziet behalven deeze nog ecnige 
warer-fprongen, de voorige nieton- 
gelijk.

Florida is een Koninglijk Land-cn 
Luft-huys, tegen over CajadclCam- 
po , den Heere Caßel Rodrigo , in het 
jaar feftien honderd agt en fettig Gou
verneur der Spaanfe Neder landen, toe- 
behoorende : alhier ziet men ver- 
fcheyde tuynen en opgehoogde aarde- 
werken, met veele beeiden, uyt Ita
lien gebragt en alle door voortreffe- 
lijke mtelters gem aakt, opgecierd. 
De blommen, van alle oorden des 
werelds » te zaamen gehaald en hier 
geplant , werden door leevende en 
künftige fpring-wateren bevogtigd. 
H et huys is Koninglijk behuys- 
raad, de kamers vol koftelijke fehil- 
deryen en zoo alles naar dit voor- 
beeld ; zulks het een fchoon verblijf 
is ; byzonderlijk 0111 des zelfs aan- 
genaame gelegendheyd: van hier ga^t 
men afwaards in het Prado Nuevo, 
daar veele fpring-bronnen en hoog- 
beboomde wandel-dreeven zijn en 
fchoon de zelve niet zeer cffen en 
vlak aftoopen,is de weg zoogemak- 
kelijk ; dat men naauwlijks voeld, 
dat men neder-waards gaat.

Men ziet binnen Maarity verfchey- 
de andere aanzienelijke gebouwen, 
a ls ; K erken, Klooftcrs, Gaft-huyzen 
en Hooven van groote Heeren. De 
i^Admirant van Caßilien , wiens ge- 
zlagt het naafte aan dat van den Ko- 
ning kom t, heeft een huys by Buen 
Retiro , dat wel kleyn ; maar van 
fchoone wateren , oude en nieuwe 
fchilderyen , beeiden en kun ft-wer
ken , zeer wel voorzien is. De Burg- 

* graaf van Licha, Zoon van Louis de 
Maro, eerfte Staats -bediende van 
Koning Philips de I V , heeft een H of, 
b y  het Koninglijke geftigt, dat alle de 
hnyzen van byzondere Heeren , in 

- grootheyd en rijkelijkheyd van op- 
fch ik, te boven gaat en het zelve zou 
nog heerelijker zijn *, indien deeze 
Koning , die niet kon verdragen *

■ dat men een zoo fchoon gcftel, dus 
digt aan ftjn hof zou zicn,dcn Burg- 
graave niet bevolen had , het zelve 
in te trekken enkleynderte maaken* 
dit zelve gebcurde ook den Hertog 
van her ma , onder Philips de III.

Ten  fpijt van het fpreek-woord > 
is het gevangen-huys der groote Hee
ren , een der fchoonftc gebouwen vait 
Madrit ;  (zie de bovenße Fignur op de 
volgende zijde) ftaande aan het cynde 
van een lange, breedc, regte ftraat: 
het heeft een ingang van drie trotze 
poorten, die zig met een boog on
der het dak vertoonen : boven de 
groote poort z e lf, ziet men in het 
middeneen venftermeteen kijk-ftoep 

i (Balcon)Ha. gelicele werk ruft tot hier 
toe, op de vier Orders van pylaaren, 
met een tweede daar boven , op wier 
eynden leevens-grootc beeiden ftuan, 
loot-regt met het dak over-cen boo
mende. In de gcvel ziet men het 
waapen des Konings , verders loopt 
de zelve in hetdrie-kant op cn af en 
op yeder punt ftaat cen beeid , dat 
een hoofd-deugd uytdriikt ; zijnde 
het boven fte > dat Van de Geregtig- 
heyd. Het gebouw is hegt en kloek* 
lang en breed van twee verdiepingen* 
voor alle de venfters zijn yzere l\ek- 
kenjdienende tot veylige bewaaring eri 
cieraad > als zijnde konftig gemaakt 
en zwaar verguld. Voor dit gevan
gen-huys ftaat een fchoone water- 
fprong, op wiens vierkant enpylaar 
men een beeid ziet: vier beefte-kop- 
pen werpen het water in een kom * 
die in - en uyt-hoeken heeft. Alle de 
water-fprongen en fonteynen van Ma
drit zijn met eenig beeid,hetzy leg
gende , o f ftaande en zommige met 
dubbelde, voorzien -, de fraayfte zijn: 
die op de plaats Scbada, die van de 
Zon en van Sr Dominions,

H e t  w e rk  daar d e  fp ro n g  van d e  
eerfte u y t  o p -r ijft , is,een  d ik k e Vier
kante p y la a r , (zie de onderfle Prent- 
verbeelding op de volgende zijde) v a n  
als tw e e  verd ie p in ge n  , d o o r tw e e  
Orders van p y la a re n , gem aak t ;  o p  de  
v ier-h o e k en  der z e lv e n  z ie t men des 
K o n in g s  w aapen. T u ffe n  d e eerfte 
en tw e e d e  o rd er vertoonen z ig  aan 
yed er v o o r-ftu k  tw ee  d ie re u , d ieh ec  

. . . . . w ater

M



#

.. / ,

ïïtWàUr-ftYông m phûts > gmnmâ &  S E B À D A *  limen M A D  i? IT, ~



Wfttcr in vier kleync bakken j  ftaan- , JBovcn het bovenffe gedeelte verhefc 
de pnder deeze pylaaren , werpen: zig een gewelf-gebouw * dragende 
yan waat het zelve in eene groote het beeid van een vrouw met een 
vier-kante lange en breede kom loopt. kindetje, ••• -  -

V A N  M A D R I T ,  j 7

De Wattr-fprong tn Viaast genaamd de ZO N  tt M A D R  IT*

D e fprong op de Zonne-plaats is 
van het zelve raaakzeli maarvaneen 
andere bouw-orden * fpringende het 
Vater uyt een z waare fes-hoekige py- 
laar en boven op deeze vier Harpyen; 
werpende het water uyt hunne han
gende borften r  in vier kommen van 
fchelp-werk en van hier valt het met 
een groot geweld in een uytnecmende 
groote ronde water-bak * loopende 
de pylaar boven de Harpyen fpits op* 
dragende egter daar op een beeid* 

Die van S k Dominicas heeft ook 
fijne cieraaden.; als een beeid op het 
hooge van den fprong, (zie de Figuur 
op de folgende zijde) diens gebouw 
ook gewelfs-wijze gedekt is.De plaats 
daar dit begind , loopt het water, 
uyt veele heelte-koppen , in kleyne 
kommen, van hoorntjensgemaakten 
\yat laager, door andere diergelijke 
hoofden in een groote water-vang;

boven op ziet men het waapen van 
Spanjen ;  tog de plaats, daar deeze 
fprong ftaat, is zoo fchoon nict, als 
de andere} zijnde de grond daar om- 
trent ongelijk. De algemeene plaat- 
zen cn markten zijn niet alleen met 
water-werken ;  maar ook met beeiden 
en andere konft- werken, opgecierd: 
daar zijn ’e r , op welke het beeid van 
Philips de V ,  tepaard ftaan , op ge
regt kort naa hy tot de kroon ge- 
raakte. -

K  E R K E N  E N  G e E S T E L Y K E  H U Y -  

S E N  V A N  M A D R I T .

DE  gebouvven, ten Gods-dienflc 
gewijd ; als Kerken en Kloo- 

fters, geevencen van de grootfte aan- 
zienelijkheeden,aan ejfrladrit;  zijn
de de Kerken aldaar zeer fchoon cn 1 
zindelijk: die van onze lieve Vrouw ■ 

II. Deel ( C ) van

«ii
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De WAter-fprt>ni tn RIaatt vstt St.

van cAtocha, o f hetBraambofch> is 
de voornaamfte ;  leggeride een vier- 
cndeel uur gaans buyten de flad, in 
den omtrek van een zeer groot Do- 
minicaaner K loofter, werwaards men 
door een digte rey van boomen gaat, 
yeel Volks ter kerke komr en daar 
de Köningen het zoo-genaamde T e 
D e u m , doen zingen3 als zy eenige 
zöge - o f vreugde-blijk willen doen 
verkündigen: opde zy van denbuyk 
des.kerks ziet men een by-kerkjej 
dreevig van bouw-order cn aanzien; 
maar dat dag en nagt door meerder 
dan honderd groote , goude en zil- 
vere lampen verligt werd. Men ziet 
in het zelve het wonderlijke beeid 
van de Neglige Maget ;  zijnde zwart 1 
cn met ccn Jefttsje op den arm: men 
kleed dit beeid meenigmaai gelijk een 
weduwe j maar op groote Feeften, is 
het heerclijk en als een Koningin, met 
gefteenten , opgefchikt; cm het hoofd 
ilraald een Zon 3 zy zelve heeft al- 
tijd een groot Pater Nöfter o f Roo- 
ze-krans in dehand, ofaanhaargor-

D O M IN IC & S te MADRIT .

del. In dit by-kerkje heeft de Koning 
een zit-plaats, daar een fcherm voor 
is , om niet > dan als het fijn Maje- 
tteyc w il, gezien te kunnen werden. 
De Geeftelijke, welke tot dit kerkje, 
o f kapelletje behooren , leyden een 
ftraf en hart leeven * een der inftel- 
lingen is 5 nooyt een voet uyt het 
huys te zetten.

De Kerk van onze lieve Vrouw van 
tyilmunada, teld men 00k onder de 
heerelijkfte en her beeid van de Ma
get , dat hier is , heeft 00k (zoo men 
zegt,^ viele wonderen uytgevoerdj 
onder andere d it : als de ftad en bur- 
gery van Madrit, eens lang door de 
Mooren belegerd 3 hongers-nood leed,

[ zond deeze lieve Vrouw hen koorn 
en wöI in zoodaanigen overvloed, 
dat men in eene tooren , daar van 
genoeg voor de geheele ftadvonden 
zulks de zelve 00k verlod: w ierdj 
werdende die beeid in dien tooren 
gevonden,daar het Sk Jacob verbür
gen had , toen hy het van Jeruzalem  
bragt: weshalven men een Kerkje ter

fijner



V A N  M A D H I T .
fijner ccrc bouwdc cn men zict dit 
■ wonder-w^-rk ulhier op de »atte kalk, 
uytgefchilderd: het huoge nlraar, de 
mis-bank cn alle de lampen zijn van 
g c gooten digt zilver gemaakr.

De by-kerk van S*. Jjidro ( Iß-dorns) 
is egter de ichoonilc van alle: men 
zogt-, datdecze Heylig , de Beicher- 
mer van Madrit, cen liegt akkerman 
ge wec fl is ; wel is waar dat Spanjen ee
nen anderen H eylig van de zelve naam 
heeft * zijnde Aards-biflehop van Se- 
vihen, gewccfl : het gcwclf van de 
gemeldc Kerk is vanbuyrcn, morde 
beeideniilen der twaall Jüngeren van 
Chviftits opgcpronktj als men binnen 
in de zclve is, zier men in her mid- 
den her graf van deezen Heylig, bo- 
ven op het welke een marmore kroon 
ilaar; verbecldende zeer natuurlijkc 
blommen, gedragen door vier por- 
phyr-ftecne pylaaren zeer wel gc- 
wrogt. De muur-wanden van het ge
be uw zijnmct marmorvan verfchey- 
de coleur betrokken cn daar by en 
aan pylaaren van de zelve Hof en 
rondom veelefchoone fchilderyenrhct 
gcw elf blinkt van goud en hemels- 
blaauw. Dit gebomv is door Philips 
de IV  gelligtj werdende gcrcekend, 
dar het vier millioenengelds, gekoil 
heefr. In de oude Kerk , die hier 
naafl aan fbanc , ziet men cen by- 
kerkje, uyt wirmarmor-lleen cn ver- 
cicrd met veelc, half uyt den grond 
gewerkte, beeiden. Alhier werd alle 
dagen cen zicl-mis voor Philips de IV  
gedaan. Niet lang gcledcn zag men 
in het K oorvandit gebomv een zoo 
hoogen Lauricr-boom , als ’er ooyt 
eenig boom in een woeil woud, S e~ 
von den werd ; zijnde waarlijk een 
wonder-ftuk van de natuur : de Ca- 
nunnikken , die hier woonen, hebben 
een groot inkoomen.

In de Kerk van S*. Sebaßtaan is 
een koftelijke zetel en overdek, om 
het H. Sacrawcnt) wanneer het quaad 
w ed eris , naar de kranken te dragenj 
zijnde bekleed met Carmozijn-flu- 
w eel, geftikt met goud , befpijkerd 
met goude nagelen en met fegrijnle- 
der bedekt.' Des zelf tooren is met 
fpiegels vercierd en het gehemelte 
met kleyne goude klokjens gevuld.

Vier Frieders dragen het zelve t 
wanneer een man van aanzien in doods 
nood, ons Heerverzoekt te ontfan- 
gen, gewoonelijk met vecl plegrig^ 
heyd derwaardSiduyzcndcn menlchen 
en Hoovelingen volgcn dit Kerv'aar* 
dige} door duyzende wirre was-toort- 
zen verligt cn veele Ipccl-tuygcn cn 
Hemmen vergefellehapt * houdendc 
op alle groote plaatzen , die men 
ontmoct, zoo lang llil , tot dat het 
vo lk , dat gcknield leyd,dezegening 
ontfangen heeft cn de fpeel-liedcn 
hunne lurpcn en luyten wederoni 
doen hooren. Deezen itoel heeft de 
Koningin Maria ^ylnna van Ooften- 
rijk, tweede Vromv van Philips de 
1 V , doen maaken j deeze zelve Vor- 
itin, heeft te Madrit een Gall-huys 
voor de ligte kooyen doen bouwen, 
daar die arme fchepzels moogen gaan 
kraamen en daar men zoo voor hen, 
als haare kinderen zorg draagr. Phi- 
lips de IV  heeft ook een huys ge- 
ilig t, waar in men vondelingen en 
ballaarden mag brengen : wanneer 
men hier cen kind zend, neemtmen 
van de huys-bedienden een verklaa- 
ring, welke twee rijks-daalders koilj 
dat men daar een kind gebragt heeft 
en haald het *er wederom uyt ,  wan
neer men w ii: alle deeze en dusdaa- 
nige kinderen werden voor Burgers 
van Madrit cn zelf (dat vreemderis) 
voor Eedellieden gehouden j kun- 
nende in de Ridder-order van Plabitö 
koomen.

Het Gail-huys van Sr. Hieronymusf 
te Madrit, is zeer groot, als waar in 
dagelijks vijfeien honderd perzoonen, 
werden onderhouden: een Kerk van 
zeekere hieve Vromv, die'er in Haar, 
werd door tagtig zilvere lampen , 
verligt. De Broederfchap van Jefus, 
de Vadcrs Jefuiten gezegt, is wel 
beziens waardig: de Koning Philips 
de I V ,  heeft ’er een School by op- 
geregt en het zelve eenjaareltjkfe in- 
komll van tien duyfend rijks-daalders, 
aan gegeeven *,

Aiaar zie hier een huys van berm- 
hertigheyd \ het Gail- cn Ziek-huys 
van S*. Marten, die milde Heylig; is 
geftigr, om ’er de menfehen in te leg
eren , die de Napelfe- Franfe - o f Spaau- 

II. VeeL (C  2) f i -
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je  - ziekte > of (om  duydelijker te 
fpreeken) de Venus-pokken hebbenj 
zijnde de Geeftelijke, die hier woo- 
nen verpligt, daarvoor zorgetedra
gen en w ijl ditquaad zeergemeen in 
Spanjen, is , z ijn ’erveele en fterven 
’er veele van deeze elendige, in die 
huys , by gebrek van niet wel Ver
bünden te werden.

Her Kerkje van onze Lieve Vrouw 
van Eenzaamheyd $ ( Soledad)  behoo- 
rende aan de Minimen, ( Mindere Bros- 
dtrsj is ook cen plaats van groote 
Gods-dienftigheyd ; werdende alle 
avonden aldaar de zegen gegeeven.

Die behal ven alle deeze fchoone en 
trotze Geeftelijke gebouwen,te Ma
drit , o f in eenige ftad , andere en 
zeer aangenaame geftigten w il zien, 
behoefd van hier n ict,nog elders an
ders te gaan* zijnde alle des Konings 
Huyzen van zeer fchoone wandel- 
reyen, daar alle eerlijke lieden gaan

m oogen, voorzien. Prado , gezegt 
het veldy' is ’er een van,alcftn beplanc 
met hooge boomen , zetf bequaam, 
om ’er alle licchaams oefFening te 
paard en te vo e t,te  neernen* zijnde 
alom van water-fprongen, bakken en 
graften voorzien y zulks men ’ er een 
aangenaame koelte en lugt fcheppen 
kan.

P  A R D O.

W  Anneer men Madrit en het daar 
om-gelegen Land, weldoor-ert 

bezien heeft } moet men een kleyn 
reysje doen, om drie Koninglijke huy
zen, die maar eenige weynige mijlen 
van de ftad leggen, te bezigten i zijn
de, Pardo y Sarcuela en het Efcuri- 
aal > maar om net laatfte te z ien , 
moct men door het eerfte gaan, dat 
twee mijlen van Madrit gelegen is > 
zijnde een groot gebouw in het vier*

Het Komnglijk B e f  P A R  DO > \n de naa-geluurfbap van M A D R  IT.

kant,m et vier hoek-toorens en zulks 
vier uyt vier werken beftaande,door 
gaanderyen te zaamen gevoegd en

deeze op pylaaren ruftende j voorde 
voornaamfte gevel is een fchoone, 
lange plaats en men komt in het huys

. over
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over ccn zoort van ecnbrug,dienaar 
een fchoone hof-poort geftrekt leyd, 
welke tofrboven aan de lijft van het 
gebouw zelf oploopt ; ftaande, op 
de hoogre van her venfter-werktwee 
beeiden. Men ziet alhier de Köningen 
van Spanjen y op een zeer ongemecne 
wijze gekleed. Philips de IV  had hier 
een klcyn vertrekje uytgedagt, daar 
in hy zomrijdsfijneMecftcrcüenzag: 
ook is 'er een tuyn-, die wcl onder- 
houden werd en een groote openc 
plaars mec geboomte b ezet, ahvaar 
de Koning Karel de I I  dikmaals her 
vermaak van de jagt ging neemen. 

Van hier ziet men, in her verfehlet, 
een Kapucijncr K loofter, opdenrop 
van een berg, alwaar men, uyt Gods- 
dienftigheyd , een gckruyften Chri-

fius y nu van den kruys-paal genoo- 
men en welk beeid veele wonderen 
doed, begroeten: aan de andere zy  
van den berg daald men in een w il
dern is , waar in , voor eenige jaarert 
zig een Kluyzenaaronthield; leeven- 
dc met de eere van een groot Heylig 
fe z ijn ; ziende nooyt menfeben cn 
zig allecnclijk overgeevende aan de 
gebeeden. Wat verder vind men

S a k s u e l a ,

OF  Sarpiela een Koninglijk huys;
maar zoo fchoon niet; dan het 

voor-gem eldcitog indienmen dena- 
tuur wat wilde re baat koomen, was 
’er een fhik van ongemeene aange- 
naamheyd van te maken* zijnde het .

Htt geßgt van bit Könhgltjh buys S A R C U E E A ,  UggtHde twee k/eytte mißen van M  A D R  IT .

uyt-zigt verleydende fchoon > maar 
wijl ’ er de hand niet aan gehouden 
werd , ziet men ’er niets in goede 
fchikking * zijnde daar alles wat wild; 
nograns zijn ’ er in de tuynen fpron- 
gen* die rijkelijk engoed water uyt- 
werpen; de tuynen z e lf zijn in tween

gedeeld ;  de eerfte is op de wijze van 
een aarde-bedding gemaakt ; fteunen- 
de op een meenigte gewelvcn enuyt 
deeze daald men in een tweede, hngs 
een ftoep ter weder-zyen opgehaald 
en met opene leuningen omzet. Het 
bovenfte hier van verftrekt voor een

( C  3) ruft.
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m ft-plaats •> zijnde mede met een lea
ning als de laatfte omtrokkeh : men 
komt aan de eene zy , in het huys, 
längs een voor-ftoep, meteenpoort- 
werk overdekt en aan de andere zy , 
längs een dubbeldeopen ftoep* ftrek- 
kende de deeze en het huys tuyn- 
waards in ; hier is weynig huys-ge- 
raad > tog een meenigte groote zaa- 
len , aangenaam,om dat zy k o e l,in  
de Zom er, zijn j weshalven de K ö 
ningen j gaande naa en koomende

uz
van de ja g t , zig hier watuyt-ruften;, 
werdende hier omirent veel gevogel- 
te en van alderhande zoort gevon- 
den : dit huys leyd twee goede mij- 
len en

H E T  E S C U R I A Ä L

W E 1 fe s , o f zeven ,  mijlen van 
Madrit ; zijnde dit gebomv het 

grootfte en heerelijkfte , dat men in 
geheel Spanjen vind en een detf ;

Platte gronä van bet gantfibe E S C U R I A A L .

fchoonfte van Europe ;  als hebbende 
de kunft hier aan al haar kragt te 
werk gelegt en waar aan drie Könin
gen de magt van hunne fchat-kame- 
ren hebben befteed; jaa uytgeput, om 
*er cen gebomv van te maaken hen, 
hunne grootheyd en het verwonde- 
ren der naakoomelingen waardig: 
derhalven zeggen de Spanjaards ; dat 
hunne moogendheyd zig van alle an
dere door twee wonderlijke zaaken, 
doed onderkenrien , een door de na- 
tuuren het andere door de kunft ge- 
maakt. De eerfte is Jran juez, in de

naabuurfchap van Toledo en de ande
re, het Efcuriaal en men moet be
kennen } dat men de fchoonheyd van 
her een en ander gebomv zig , zon- 

I der zien , niet wel verbeelden kan. 
Ik zal , zoo veel my moogelijk is3 
egter daar van een nette befchrijving 
tragten te doen; tog kort, om door 
lang-wijligheyd den Leezer niet te 
verveelen ;  maar ik zal van ftuk tot 
ftuk gaan , om hen, die dit wonder- 
lijk geftel met opmerking gezien heb
ben , alles wederom, met vermaak 

| als voor oogen te (teilen eningedag-
ten



ten te brengen. Die dan van voor- 
neemen is , het zelve ooyt tc gaan 
¿ien , weete voor a f , wat ’er al fraays 
te bezigtigen valt en zal alzoo, met 
behulp van de teekeningen , hier bv 
gevoegd en die alle naar het leevcn 
afgebeeld zijn,alle des Zelfs dcelcn zig 
kunnen verbeeldcn; op dar, wanncer 
hy aldaar gekoomen zal weezen, de 
meenigte der ongemene kunft-wer- 
ken, die ’er zijn en hoofd cn oogen 
doen draayen enom loopen, iijne ge- 
dagten nicc verwarren met gelijk al
les te willen befchouwen. ■
: Wct Efcuriaal y voerddeezennaam 
naar die van een kleyn Dorp , daar 
het digt by gebouwd is. Philips de 11, 
Zoon van K eyzer Karelüe V , begon 
h e t , in het jaar vijftien honderd fe- 
ven en vijftig , aan te leggen cn bc- 
jfleededaar fes millioenen , in den tijd 
van twee en twintig jaaren , aan: het 
oog-w itw as3 de V eldzlag, dien hy 
by St. Qnintijn , in Picardien op S*. 
Laurens-dag , tegen de Franfen deed 
en wpn, door die gebouw in eeuwi- 
gcr geheugenifle te doen blijven: 
men zegt dat hy tweebelofren deed; 
een, van nooyt wederom te velde tc 
gaan en een tweede, van ter eere van 
deezen H eylig ,, zoo hy den ftrijd 
won , een zoo heerelijken gebouw te 
zullen iligten , als elders in Europe 
nog niet gezien was en zeeker hy 
'heeft deeze beyde volbragt; gaandc 
zints nooyt uyt fijn rijk , geheel te
gen de gewoonte van fijn Vader, die 
vijftig  groote reyzen had gedaan; 
voorts bouwdc hy dit heerclijk H of 
ter eere van S f* Laufens % daar aan ook 
des zelfs naam geevende * derhalven 
werd het $*. Laurens van Efcuriaal 
genoemd. Het is cen gemengd werk, 
waar in men alles vind , dat men in 
een geheele ftad zou wenfehen kun
nen te zien , als by voorbeeld een 
Koninglijk H o f, een Kerk , Kloo- 
flers, Schoolen , een Boeke-kamer, 
W inkels, Herbergen daar veelcmen- 
fehen verblijf in kunnen vinden, 
fchoone Wandel-weegen,groote Boo- 
meryen , een Dier-gaarde en groote 
Tuynen alom met water-werken ver- 
cierd. Dit geheele werk , is op een 
drooge, dorre, onvrugtbaare grond

V A N  H E T  E
geffigt en met bergen , daar nicts, 
dan door kragt van bonwery cn ar- 
beyd, opgrocyd, onurokken cngc- 
lijk dit geheele oord on-elfen was, 
nioeil men met veelarbeyd, eer men 
daar yets kon bou wen, de grond plat 
en gelijk maaken , op dat alles de 
kunlt en het pas-loot mögt voldoen; 
maar llaat het Efcuriaal op geengoe- 
den grond, het heck ten mmflcneen 
zeer hccrelijk uytzige*; /trekkende 
längs de velden en by-lcggende lan
den, tot Madrit toe. Koning Philips 
de I I ,  koos dit oord, omdemoeyte 
en koiten van de flrccncn van verre der- 
waards door ry-tuygen te doen bren
gcn : want dit zoo zwaarc gebouw, 
is geheel van grijz-ngtige flecn, die 
in het daar aan naail-gelcgcnc geberg- 
te va lt, genvaakt; deeze flecn is zeer 
hart en kan alle ongemakken van de 
lugt verdragenj jaa heefe nog deeze 
byzondere deugd, dat hy zig zelve 
cn fijn natuurciijke coleur, zonder 
verbleeken , o f morzelcn , bewaard, 
Daar is zulk een magt van flecn aan 
dit werk gegaan; dat het onnaaden- 
kclijk is. Mengaatderwaards van het 
dorp Efcuriaal door een laan van olm- 
en linde-boomen, in vier reyen ge* 
plant en een halve mijl lang : men 
komt aanflonds op eeneefFcne grond, 
welke rondom het gebouw loopc* 
deeze vlakteis, van de openeplaars, 
die voor den grootilen gevcl is, on- 
derfcheyden , door een mutir , ter 
halver lengte van cen man, van plaats 
tot plaats , met fteene-bollen bezet. 
deeze muur heeft doorgangen en 
poorten, waar door men op de voor- 
plaats, daar ik van fpreek, koomen 
moetj deeze is zeer lang j als loo- 
pende voor-by het geheele aangezigt 
des wcrlcs, het welk van het Weflen 
zig Noordelijk aan uyt-ftrekt , ter 
breedtc van twee honderd voeten 
Wefl-waards en honderd en veertig 
Noord-waards; de zelve plaats is met 
ronde en Vierkante lleenen, yerdeeki 
in parken, beleyd.

S C U R 1 A A L, II
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Vertwg van bet E S  CUR IA  A E fa bet gebeel.

D e v i e r  G e v e u ,
\

T  T E t  gchecle gcbouw is vier-kant 9 
f j .  maar cen weynig langer , dan 
breed $ zijnde twee lionderd cn tag- 
tig treden lang en omtrent ook zoo 
breed. A1 het muur-wcrk is van de 
boven-gemelde grijze fteen  ̂maar zeer 
net gehouwen en zoo glad* datmen 
het voor marmor ncemen zou. Het is 
op dc wijze van een roofter gebouwd, 
beftaande uyt vier groote wooningenl 
op de vier hoeken van groote tooren- 
werken vercierd , alle met lood ge- 
dekt en een naalde op den top voe- 
rende. Aan de gevelen is het werk 
vier en aan de andere zijdc drie ver- 
diepingen hoog , men teld ’er e lf duy- 
zend venfters in het geheel in ;  feveni 
fien Kloofters; twee en twintig ope- 
ne wandel-plaatzen ; age hon'derd 
pylaaren 5 cen ontelbaare meenigte 
kamers, zaalen , vertrekjens en ge- 
heyme verblijven enveertienduyfend 
poorteri en deuren > wier zleutels te

zaainen feven honderd pond, weegenJ 
Z ie  daar ftofs genoeg (mijn Leczer) 
om daar uyt van de grootheyd deezes 
te moogen oordeelen.

De voornaamfte gevel is tegenhet 
Weiten aan gezet en naar het gezigt 
van het naait-leggende gcbergte : (zie 
de nevtn-fiaande Prent-vtrbeelding) 
men was gedwongen den ingang, aan 
deeze zijde te maaken, op dat het koor 
van de K e rk , Ooft-waards zou kun- 
nen ftaan. Deeze gevel heeft drie 
poorten een in het midden en twee 
op de zijdcn, op cen eeven-wijdige 
ftand van de hoeken en het midden. 
De niidde-pbort,diede voornaamite 

loopt Qp de K e rk , het Kloofter,is
des Konings vertrek en de Schoolen 
aan; die ter regter-hand, op de Win
kels van alderhande werk-lüy enkun- 
ftenaars' ten dienfte van het Klooiter 
en andere , daar gefchifct; en de ande
re aan den linker-hand, binnen enwel 
voornaamcntlijk op de vergaadering- 
plaarzcn, fchoolen en broederfehap- 
pen, aan. Dc midde-paort heeft een

fchoon
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Het inkoomtn en de veomaamße Gevel van beti
fchoon verheeren ftand; fteunende op 
agt pylaarcn, van de Dorife ordre; 
zijnde vier ter weder-zyen> ftaande 
op voet-ftukken van honderd en der- 

j -  tig voeten lengte en een vadems 
hoogte en dir uyt eeii zeer witte en 

; wel bewrogte fteen* tuifen deeze koo- 
men twee reyen venders. A l dit werk 

\  is fss en vijftig groote Voeten hoog j 
eyndigende aan den water-lijft van 
het gebouw zelve , dat feftig voeten 

; hoog is j zoo ten Werten , als ten 
Noorden. Deeze Dori/e bouw-wijze, 
volgd eene andere3 de Iortife van vier 
pylaaren , met ¿00 vecl kurift ge- 
thaakt , dat zy  in hun omtrek uyt 
zilVet fchijnen gehoitwen te zijn en 
aan yeder zij van de ze lve , ziet men 
vier naald-fpitzen , waar op bollen 
ftaan, twee aan deeze en twee aan 
geene zijde ;  voegende alzoo net op 
en boven de twee pylaaren » die ten 
uyt-eynde ftaan 3 het welk een fchoon 
gezigt aan het geheeie w erkgeeft: 
tuften deeze pylaaren >vind men twee 

■: reyen'van nilien,wier benedenftedes

E S C U R I A A L ,  getekend aan de Tttyder ty.

Konings waapen en daar boven den j 
rijks-kroon voerd s alles gezneedcri j 
en gehouwenuyt een enkelc Donder- j 
(teen, herw aardsu yt ^Arabien, ge- • 
bragt;  welke kunft-arbeyd feftig duy- 
fend rijks-daalders heefc.gekoft: men ] 
oordeeiehier u yt; dat Philips d e l l ,  J  
die dus veel aan een ftuk , dorft te : 
kofte ieggen , niet fpaarzaam is ge- j * 
weeft , om de reft wel uyt tevoeren, j 
Dit waapen ftaat regt boven de poorc i 
en daar boven een beeid van vijfticn ! 
voeten hoog ; verbeeldende S*. Lau- - 
Tens , in de gedaante Van Didken-y 
( Arrk-bezorgtr) hebbende een boek 
in de eene band en een roöfter in de 
anderehand; zin-fpeelende op de wij- 
ze van des zelfs om-hals*brenging; 
zijnde in de derde ceuw ; teRonteny 
opeea rooftex 3 gebraadeiv geworden,
H e t  b e e id  is u y t  een ze e r w itte  fteen  
g e h o u w en  * d o o r J o a n  B a p t i s t  a 
M o n e g r i  , b e e id -h ou w e r ge b o o rtig  
van  Toledo. > ; ..

De poptt , in het midden van de
, Dorife ordre , is twaalf voeren wijd.
1 • ILD eel. (D 'j ns
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en vier en twintighoog* alle de ban
den zijn yeder uyt een ftuk , zoo 
grooc, dat men, om de zelveaan te 
voeren , een ry - o f voer-tuyg heefc 
moeten maaken, dat van tagtig offen 
voort getrokken wierd : boven de 
poort is een yenfter en ter weder-zyen 
van het zelve twee roofters, eenaan 
deeze en een aan de andere kant. 
Deeze poort heefc een muur-werk, 
dat dertig voet , boven de lijft van 
het geheele gebouw , opgaat > gee- 
vende dit alles naar vereyfch van de 
bouw - en meet - kunft gewerkt , den 
gevel en poort een zeer heerelijk aan-

Y  Y  I N G  >; j  -
zien. De poorten nu,dieaandetw ec 
zijden van de gevel ftaan , hebben 
Vierkante pylaaren, waar van de uyt- 
waardfte, tot aandenboven-lijft op- 
loopen ;  maar de twee andere, die 
binne-waards ftaan , loopen boven- 
w aards; maakende aldus, boven ye
der poort, een vo or-gevel, die wat 
kleynder, dan dcihiddenfte, is. Dee
ze poorten zijn den voet wijd en 
twintig hoog en de pylaaren en ban
den , yeder uyt een ftuk. Deeze drie 
hoofd-ftukken, doen den gevel, als 
ook de tooren-gebouwcn, die aan de 
eynden ftaan, een boven maaten trotze

Het «anzitn v*n het h S CUR IÂ  A L van agteren cp de uns zy.

ftand hebben. De tooren-gebouwen 
gaan, regt op gemeeten, tot het kruys 
van hunne hoofd-ftukken, ter hoogte 
van twee honderd voeten, op. In 
den geheelen voor-gevel vind men 
twee honderd v ijf en twintig ven- 
fters: de daar tegen over geftelde en 
die Ooft-waards ziet is van de zelve 
lengte en ook zeer heerelijk ;  heb- 
bende een groote open plaats voor 
e n o m z ig , opdew ijze vaneenaardc

bedding, door een groot getal boo- 
gen onderfteunden met een leuning, 
die ter halvér li jf  hoogte, dstarrpnd 
oiln-.en op geplaatft i s ,  voorzien. 

.Aan den voet van dit werk is een 
breede vlakte, zeer aangenaam voor 
het o og5 als loopende längs den ge
heelen gevel ; maar deeze zou nog 
veel fraayer zijn , indien het agter- 
deel van den by-kerk des grooten 
kerks 3 dat hoog boven des Konings

ver-



lit t  vtrtOQg van btt E S C U R I A  A L van een andere zy.

vertrekken uytfteekt en niet dan een 
blooteniuur zonder venfters, o fpy- 
Jaaren, jaa zonder eenig cieraad ver- 
toond; daar nogtans alles alom zoo 
w el daar van voorzien is > daar in- 
fchoot en mismaakte i maar ik ver- 
trouw 5 dat de bouw-meefter vaft- 
gefteld heeft , dat een agterfte ge- 
deelte van een kerk , eemge cieraa- 
den moet hebben en die volgens d.e 
voorbeelden derOuden. Voorcs isde 
agrer-gevel niet gelijk-förm ig; koo- 
mende nyr hetmidden een nieuwge- 
bouw op - en uyt-fpringen , gelijk het 
hand-vatzel van een roofter* maaken- 
de een gedeelce van des Konings ka
men zijnde het zelve zoo wijd-uyt- 
geftrekt, dat "er de gevel van meer- 
derj dan de helfccen omtrek van heeft: 
een gedeelte hier van diend, ora in 
de Sacrißie (de kamer daar de kerk* 
cieraaden , Priefter-kleeden Scc. be- 
waard werden) en des Konings ka- 
mers, te koomen v het andere en groot- 
ijbe, om ee maaken, dat des Konings 
Jcamer van alle kanten den by-kerk

zou oinvangen} op dat haare Maje* 
fteyten, by ziektc, o f ander toevat, 
de Mitte* jaa zelf op hun bed, zou- 
den kunnen hooren * het derde ge- 
deeke , dat ten Noord-ooften ftaat, 
heeft het aangezigt naar het Koning- 
lijk hof gewend, Aan den geheelen 
gevel teld men v ijf poorcen en drie 
honderd fes en feftig venfters.

De Gevel die Zuydeiijk ftaat b  
niet volkoomen zoo lang , dan de 
twee gemelde, de zelve is , naar de 
eeven-maac, als fes en vijftig tegen 
vier en feftig, maar vertoond zig het 
alderfchoonfte* (zie de Prent-verfreel* 
ding op de volgende ztjde) zelfs fchoon 
’er geen pylaar-werk aan is* tog des 
zelfs welftand komt uyt de volmaakte 
eeven - maatigheyd der v ijf venftei** 
reyen * dat een wonderlijk groots en 
aangenaam vertoog geeft.Ten midden 
van den gevel fpringt een kleyn vverk- 
je uyt , daar zig hetgroote, in vier 
mindereKloofters,verdeeld. Alle de 
beneden-venfters zijn , met groote 
tralicn gefloten* gaande tot den grond 

II, DeeL (D  2) toc^
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Aldus vertcmn zig , bet Klooßtr van bet E S C U R I A A L  tn de vertrekkm van de Koning
aan de Zuyd-zijde.

t o e ;  zijn d c alle negen vo et h o o g e n  
hier van de h e lfte , vier voec en een 
h a lf, breed : het g cta l der venders is 
aan d eeze z y d ric h o n d e rd e n fe s . A an  
deeze g e v e l is het w erk begonnen > 
w erdende daar aan den eerften fteen 
g e le y d , in het jaar d u yfen d  v i j f  hon- 
tlerd drie en fertig , den drie en tw in - 
tigften A p ril  : den d a g  van  S k J o 
ris. iMen rtelde o p d e n  fteen d r ie o p -  
fc h rifte n , D . O . M . O p e r i  A s p i - 
c i  a t  ! beteekenende ;  Godde Opperße 
en M agtigfle ,  wende fijn  aangezigt 
tiaar dit w erk !  aan een andere zijdc$ 
F h i l i p p v s  l i .  H  ispAN. R ex  a
FvNDÀAlENTlS E r F.XIT. Ai. D. LX11I.
dat is te zeggen  , Philips de / / ,  R o 
tting van Spanjen heefi dit gebouiv van  
den gronden aan ¡gefügt ¡in het ja a r  duy
fend v i j f  bonder d drie en feflig. E n  aan 
de derde z ijd e j J o a n . B a p t i s t a  
A r c h i t e c t v s . i x . K a l e n . M a j . 
b e d u yd cn d e , Ja n  Baptifl Bonw-mee- 
fier den drie en twintigßen A p ril  ;  w er
d e n d e , v o lg e n sd e  Latijnfe  taalen het

g e b ru yk  d er o p -fc h r ifte n , daar b y  v e r -  
ftaan, heeft dit gem aakt;  d e e z e  g ro n d -  
zla g -fte en  le g t n e t , onder den fto e l, 
daar de op p erfte  van het JK lo o fte r , 
in d e e e t-z a a l, o p  z it, D e e z e  tw e e  
g e v e ls  de O o f t e - e n  Z u y d e lijk e , z ijn  
d i e , w e lk e  men o n td e k t, als m en va n  
M adrit  en Toledo herw aards kom t,*  
zijn d e de opene plaats v o o r  d e e ze  
g e v e ls , een a a r d e - b ed d in g van tien  
voeten  h o o g te , onder w e lk e  kelders  
en andere w o o n in gen  v o o r  m indere  
dienaars van het H o f , g e vo n d e n  w er
den j alle d e eze  vertrekken  fch eppen  

! h g t ,  d o o r v e n d e rs , die men onder 
• den h o o fd -lijft , wraar o p  d e  tralien  
j ruften , daar ik  van gefp ro o k en  h eb,
) gem aak t heeft. A I  hier o n tm oet m en  

drie k leyn e  poorten  , om  in d e tu y -  
nen te gaan. D e  g e v e l ,  die N o o r d -  
w aards ftaat, is van d e z e lv e  len gte, “ 

i als d e Z u y d e r lijk e e n  hier in z ijn  d rie  
j voorn aam e p o o rte n , w a a r v a n d e e e -  
, ne to e g a n g  ten h o o f en ter kam eren  
■ Van de K o n i n g i n , ge eft* d e m id d e n -

fte

ir
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V A N  H  E  T  E  
“fte diend voor keukens ende bedien- 
den van des Konings huysen dcder- 
d e , voor de zoo geeftelijke,als wee- 
reldlijke vergaaderingen, ten aan-en 
in-kom fte; zijnde alle twintig voet 
h a o g , tien breed en der zelver ban- 
den , uyt een enkel ftuk : deeze ge- 
vel is uytvoerelijk wel bearbeyd en 
de cieraaden wel geplaatft ;  naadien 
de zelve in dc fchaduw ftaan, ook 
heeft men, daar in, zoo veele venfters 
hiet gemaakt ;  zulks men ’er ook maar

S C U R I A A L .
honderd cn zeitig zier. Alle deven- 
fters van de vier gevels ; teilende daar • 
b y , die van de tooren-gebouwen cn 
hunnehoofd-ftukkcn, fkortom j alle 
die men op het in-koomen van het 
H of ziet , maaken het getal van elf 
honderd en veertig (immers geen 
minder) u y t; zijnde het geheelege- 
bouw drie honderd entagtig treeden, 
in het vierkant , o f zoo andere ree- 
kenen, twec duyfend agt honderd ei} 
negentig voet in den omtrek.

Vusdaanig doett zig het groot Altaar eit dt Vertrekkett des K/ooßers vatt btt JS SC U R I A A h  
van binnen aan te zitn , voor het Bottw-kundig oog > op.

V e r t r e k k e n  B I N N E N  H E T  G e- 
B O U W  , H E T  V O O R H U Y S  R N  DB  

V O O R - P L A A T S  V A N  D E  K e K K ,

H E t geheele gebouw is , in drie 
groote deelen, onderfcheyden: 

het middenfte , als het hoogfte ge- 
eerdfte, is Gode en zulks den Kerke 
met een fchoonc * groote, opene plaats 
daar voor, toegewijd : de twee an
dere aan de uyt-eynden geleegen, zijn 
onderdeeld , yeder in twee woonin- 
gen ,  waar van het Oofterlijke een

groot h o f, zonder fcheyding is ymaar 
het Wefterlijke werd in vier K loo- 
fters, verdeeld , alle op eene wijze 
gebouwdj zulks men uyt het bczien 
van een der zelve, van alle de ande
re oordeelen kan. In het midden van 
yeder is een fraaye marmore water- 
fprong; aan de regtet zy ,d ieZ u y d - 
waards gefchikt, is , hetzaamen-ge- 
voegd eK loofter,gelijk  ik aanftonds 
gezegt heb, van dc v ijf andere, vier 
kleyne ten W ellen van het gebou\V 
cn een groote,dat al het Oofterlijke

(D  3) ger
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gcdccite bezlaat. De andere zy van 
Ret gebouw, ten Noorden gefchikt, 
is gedeeldenonder-deeld, opdezel- 
v e , als dac ten Zuyden leggende; 
zulks, dit a l l e s met malkander, een 
zeer fchoone bouw-maat,uytleeverd. 
In den grootenomtrek, die ten Oo- 
ften, iMoord-waards, lcgt,vind men 
de vertrekken voor het Koninglijke 
huys cn de vier kleynekloofters, die 
ten Welten zijn , dienen voor de 
Hoovclingen en Schoolieren: want 
men moct weeten ; dat dit Koning- 
lijk kloofter, aan een byzondere in- 
zetting van Geeftelijke , die men Hit- 
ronimiten noemd , gegeven is : die 
zlag van Monniken kennen de Fran
jen niet, is in Italien afgezet, ter oor- 
zaak van zeeker geval , dat ik alhier 
niet geraaden vind , te verhaalen; 
maar in Spanjtn is het zelve hoog 
geagtjzulks’er voort honderd en veer- 
tig in het Efcuriaal waaren, daar naa 
honderd en vijftig en eyndelijk twee 
honderd. Hunne wijze van leeven is 
vry ftra f;  gelijkende wat naar die* 
yan de Katuyzers, De Vrouwen koo

Y y  I  N G
men nooyt in hunne kerk ;  zy bidden 
veel en fpreeken weynig ; moetende 
prediken en zig in de fehriften oef- 
renen; we.halven zy ock een voor- 
treftelijke Boek-zaal hebben ; waar 
van ik ter gelegener plaatze, fpreeken 
zal: by dit alles zijn zy van goede 
inkomften voorzien,*. hebbende Phi- 
lips de, H I hen een ftuk lands, dat 
agtien du y;fend rijks-daalders ’$ jaars 
opbragt, gegeeven j maar hy herriep 
deeze gaaf , op lljn dood-bedde. Men 
zegt, dat deeze Geeftelijken ,boven 
andere uytgekoozen zijn , om dat 
Keyzer Karel de V  ,* hebbende fijne 
Rijken aan Philips de I I , ftjn Zoon, 
overgegeeven, ftjn leevens-eynde in 
een kloofter van deeze inzetting; 
voerende den naam van SKjoofiy ge
kegen in Eftramadoura te Vera de Pla
centia , ging zlijten: andere zeggen, 
dat dit gelchied is i om dat deeze 
Broeders , hier een kloofter gehad 
hadden, dat afgebrand was : aan de 
andere zy is een gebouw, daar vecle 
Schoolieren op des Konings koften 
woonen. ......

ingmg van dt Ktrk tn btt imtndige vtrtcog van btt Klooßer tn de Schorfen van het E S C Ü R I A A L .
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Men gaat door dien voortreffelij- 
ken p o o rr, waar van ik gefprooken 
heb en in het midden des W efieriij- 
ken Gevels ftaac , door een groots 
V oorh uys, naar een wijde en grootc 
open plaats,ten welken eynde zigde 
kerk vercoond. Die voorhuys ( o f  
eerfte binne-werk) maakt her d wersze 
ituk, tuflen her kloofter en de fchoo- 
len; zijnde fertig  voet breed en tag- 
tig lang , des zelfs gewelf is konftig 
gemaakt; hebbende drie groote boo- 
gen , die hof-waards neder koomen in 
het voorfte gedeelte en in den ingang 
drie diergelijke met hunne pylaaren, 
die een halve voet-fprong hebben. 
P p  yeder zij ziet men een Vierkante 

van de eene diend» ten

V A N  H E T  E
behoeve van het kloofter cn de andere 
van de vertrekken der fchoolen: bo- 
ven dit voorhuys is de Boeke-zaal: 
als men door deeze plaats gegaan is, 
komt men op een vierkante brecdo 
en heerelijkc plaats met kleyne key- 
fteenrjens beleyd. T er weder zyen 
vind men twee groote wooningen, 
van vier verdiepingen, waar van het 
eene, het kloofter, terregter-en het 
andere de zaalen van de fcjioolcn en 
de kamers des Konirigs-aan de lin
ker-hand , gelegen is : ten eynde van 
deeze plaats vertoond zig de gevel 
van de K e rk , welk men al zien kan, 
wanneer menmaarterplaatzeintr<£aj 
men treed in

S C U R I A A L, 31
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Decerße Voor-plaats van de Kerk van bet E S C U R I A A L ,  - = <

D  E K  E R K ,

LAngs een fehoone ftoep van v ijf, 
o f zes treedeni zijnde zoo breed, 

als de geheele plaats. De poört van 
de kerk fpringt ter ftoep in > fteunen- 
de op agt pylaaren van de Dorife or-

dre, zes in de voor-ftand en een op 
yeder zij j alle deeze pylaaren zijn zoo 
hoog als al het verdere werk ; fchraa* 
gende een boog van omtrent gelijke 
hoogte j maar dit alles belec niet, dat 
men daar boven uyt denlantaarnvan 
het gewelf des Kerks zie > dat voor- 
waar veritandiglijk zoo gefehikt en

fraay
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fruay ooi tezien is. Hier vertoonen zig 
zes groote beeiden,* van agtien voec 
hoog , vier op de voor-ftand en een 
aan yeder zij j zijn de van wie rnar
mor met zwart ingeleyd y yerbeel- 
dende de zes Köningen van Ifracl ; 
zijnde de twee middenite David en 
Salomon , onder welke vqrbeelding 
men Karel de V en Philips de I I ,  
heeft willen uyt-drukken , de een, een 
krijgs - cn bleed- Hortend en de ander, 
cen vreedzaam en wijs man : de an
dere zijn , Lztcbias, Sofias, Jojafhat 
cn Manafie, vier Köningen van Juda , 
wier drie eerite zig door hunneGod- 
vrugtigheyd en de laatfte door fijn 
boed-vaardigheyd en bekeering een 
üytfteekenden lof behaald hebben. 
Deeze zijn alhier op den raad van 
den wijzen Arias Montanas, geplaatftj 
ftaandc lood-regt op voet-ßükken 
yan een Dorife ordre. Onder yeder 
Koning leeft men des zelfs haam, 
met cen kort verhaal van des zelfs 
leevens-bedrijfi hebbende dit alles op- 
zigt op de Kerk en Gods-dienft, ye
der deezeir Köningen heeft een me- 
taale vergulde blinkende kroon van 
honderd en cen diergelijke fehepter 
van vijftig ponden zwaartc. Deeze 
fchoone poort cyndigd in het drie- 
kant eri oftder de hoogftehoek is een 
vender van twinrig voet hoog gezloo- 
ten op de wijze van een rooiler: want 
om bet eens voor alrijd te zeggen , 
men ziet over -a l in en aan het ge- 
bouw roofters-, als ziende dit op $K 
Laurens, de befcherm-hcer van deeze 
kerk en het geheete Lfcuriaalv . Op 
de twee hocken van de kerk verhelfen 
zig twee fchoone toorens ; dienende 
voor de klokken en daar aan zijn twee 

. uur-wijzers jn de tooren, die aan de 
regier zij de v^n het klooiteris, zijn 
hegenden klokken, van alderhandc 
groote j waar van 'er een de uuren 
zlaat ; in de andere tooren, op de 
linker zijde , hangen veerrig kleyne 
klokjens, zöodanig gefchikt, dat zy, 
getrokken of befpeeld werdende een 

‘aangenaam geluy.e.n fpel op fijn Hol
lands , geeve'p > deeze werden op grqo- 
fe hoog-tijden gehoord. T e f wedcr- 
zyeu van de kerk-poort en de breedte 
Van den ftbcp vindmen tw#e dchrcti.

waar door men in twee voor-poor tcri 
treed , waar van die ter regter zijde 
naar het kloofter cn deandere naade 
vertrekken des Koningjs g a a t : dit 
voor-werk heefc drie deuren, om in 
de kerk te koomen,. waar ran de twee 
uyterfte een opfehrift in goude let- 
teren op zwart marmor voeren. .

K Y V I N G

P H I L I P P V S  II.
OM'NiVM HISPANIC REGNORVM  
VTRIVSQVE SICILTAE ET H 1ERO- 

SOLYM/E REX
HV1VS TEMPLI . PRIMVM DEDI- 

CAV1T
LAPIDEM. D.BERNHARDI SACRO 

DIE ANNO M. D. LXIII.
RES DIVINA IN EOFIERI COEPTA 

I*R1D. FEST. D. LAVRENTIÌ 
ANNO M. D. LXXXV1. ^

Dat is -, Philips d e ll y Koning van ge- 
heel Spanjeuy de twee Skilien en J e 
rusalem heeft den eerftenfieen van dee
ze Kerk geleyd op St. Bernards dag, in 
het Jaar duyzend v i j f  honderd àrie en 
zefitg en men heeft hier de eerfle-maal 
den Gods-dienflgeoeffend > daags voor 
Sk Laurens y mhet Ja a r duyzend v i j f  
honderd zesentagtig. Zulksm en hier 
uye z ier, dat’er twee en twintigjaa- 
ren zijn vcrloopen, tuifehen het be
gin en de volvoering ran dit grooto 
gebouw. Aan de andere zìide leeft 
men: '■>' ■ ■ ¿v-V.

P H I L I P P .  II. &c. \
CAMILLI CAI ET. ALEXANDR. 

PA T R IA R C H I NVNTII APOST. 
MINISTERIO HANC BASLICAMS.

CHRISMATE CONSECRAND. 
PIE AC DEVOTE CVRAVIT., DIE 
XXX. AVGVST. ANN. M. D.XCV.
Dat is -, Philips de I I  ¿rc. heeft God- 
vrugtiglijk en aandagtiglijk, deezeKo- 
ninglijke wooning doen iri-wyen , door 
den dienfi van Cmtllus GajetanuSy 
mAards-Bifjchop van <_Akxandryen en 
^yifgezand des H. Stöels, den der tig- 

fien van Angifius, in het jaar duyzend 
vijf. bonderd v i j f  en negentig,

De Kerk is zeer groot en over- 
heerelijk, op de wijze van die van 
Sk Pieter te Romen gebouwd * ileu- 
nende op vier reyen pylaaren, in het 
middeij ziet men des zelfs geronde 
dak , een zeer fchoon werk , alles op 
dc Dorife wijze. Het gebouw is wel 
vertigt en met wit cn zwart marmor

btvlöerd t
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bevloerdj leggendc daar tuiTen van 
aarde gebakke gefchilderde vier-kan- 
te fteenen. Het gew elf is alomrijkc- 
lijk verguld * de kerk-cieraaden met 
paarlcn en gefteenten beftikt* deva- 
ten en kelkcn van koftelijke gefteen
ten ; de lampen en kandelaars van 
zilver en eenige Van zuyver goud; 
daar zijn vecrtig b y -o f  binne-kerk^ 
jens (kapellen) en zoo veel altaaren, 
die men alle dagen> op veertig ver- 
fcheydene wijzenop-cierd. D cvoor- 
naamfte binne-kerk , daar men het 
groot Altaar geplaatft heeft 3 heeft een 
hoog wulft j bezlaande aldaar den 
gcheclen grond van de kerk (zie de 
frent-verbcdding op de vollende zijde) 
en die alles is van Jafpis-fteen van 
den bodem ,totdentop toe. Terw e- 
der-zyen zijn twee gebeede-huyzen, 
o f kleynebinne-kerkjensi ftaandeop 
het eene het beeid, van Keyzer Karel 
de V ,v a n  koopergegooten* leggen- 
de op fijne knyen, in het Koninglijk 
ge\vaad,mct alle fijne hinderen by hem 
kvens-groote : op het andere , dat

regt hier over is , Philips de I I ,  op 
dezelve wijze gekleeden in de zelve 
geftalte > hebbende ook fijne hinderen 
by zig en alles mede van kooper ge- 
m aakt; hier boven heeft yeder iijn 
waapen , van de zelve ftof. Benedcn 
ziet men kleyne vertrekjens van Jaf- 
pis-ftecn, daar haare Majefteyten uyt 
hun kamer de MiiTc gaan hooren. 
De wy-water vaten, zijn tweegroo- 
tc koftelijke fteenen , zoo groot als 
ecnbal en met goud omvat. Beneden 
aan de crap, waar längs mennaarhet 
groote Altaar gaat, ziet men twaalf 
kandelaars ter weder-zyen van digt- 
gegooten zilver en hooger dan een 
mans langte. Dit klcyn gebouw fchat 
men, in hctgeh eel, v ijf milÜoenen 
waardig te zijn. In de Kcrk zijn 
zeven kooren , met orgels, met fchoon 
verguld kooper-werk, datecnheerc- 
lijken glants geefc, vercierd ;  zommi- 
ge van deeze hebben het geluyt van 
trompetten, andere van zagte ftuy- 
ten, andere van klaroenen , corner- 
ten en andere maat-zang - künftige

II. Deel (E )  werk-
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werk-tuygen. Men gaat naar het hoo- 
ge Altaar längs zeftien trappen van 
jafpis-fteen, o f rood marmor alle 200 
breed als het yerk zelve, dat geheel 
van fchoon' z wart marmor ;  uytge- 
noomen het bovenfte gedeeite, het 
welk geheel van porphyr, is> zijnde 
het buyten-bomvzel volgens de vier 
orderen gemaakt; niaakende zeftien 
kleyne pylaaren van fijne jafpis -en 
agaath-fteen, yeder van een enkel ftuk 
en daar op is eenhoofd-ftuk vanver- 
guld metaal: agter het Altaar is de 
riniur overtrokken met een vier-kante 
porphyr-fteen > zoo groot en blin
kende, dat men daar in, als was het 
een fpiegel, degantfekerkzier. Men 
ziet hier fchilderyen van onfehatbaa- 
re waardy enboven opeen gekruyfte 
C hristus  van metaal , zoo groot, 
als wcl gewrogt j ftaande tuflen de 
H  tßiäget. en den lieveling onzes 
Zaaligmaakers S*. Ja n : het (zoo ge- 
naamde) Huys des Heeren (de Ta- 
bernaakel) dat op het Altaar ftaat, is 
van porphyr-fteen en met een dia-

' Uyt&endige geduaute van de Binne-kerk van het • 
groot Altaar in bet E S C U R I A A j L .

mant-punt bezneeden; zijnde op de 
wijze van een verwelfzel gemaakt cri 
daar op een toorentje; fteunende op 
agtien agaathepylaartjens entußen de 
zelve ftaan eenige metaale beeldjens.^ 
Binnen den Tabernaakel blinkt en 
gloeyd het van goud en eedele ge- 
fteenten* jaa men kan , zonder ver- 
baaftheyd, den onnoemelijken rijk- 
dom, die hier is te zaamen gebragt, 
niet aanfchouwen; zijnde het gefteen- 
te zoo helder jdat men’er het H .O u- 
w el, door ziet;  ftaande in een kelk- 
vat van wit agaath-fteen: het boven-, 
gedeelte van den kas , waar in die 
alles bewaard w erd, ismeteenefma- 
rant-fteen bezet, die zoo groot als 
een hoender-ey en van een onbetaal- 
baare waardye is * deeze kas is een 
mans langte hoog en twee armen diep, 
voorts van een fteen gemaakt, die 
koftelijker; dan porphyr is 5 zutks 
men dit werk op v ijf honderd duy- 
zend rijks-daaiders waardeerd : hon
derd menfehen hebben ’er veertien 
jaaren altijd naarftig werkende , aan

gear-'



gcarbeyd. De weder-zijdfe deuren 
waar door men agter het Altaar gaat, 
hebben banden van jafpis-fleen en 
agaath, welker zaamen-vocging van 

;■ een zeer koftelijk Jndiaans hout ge- 
| maakt is. Men kan rondom het Altaar 
. gaan 3 maar die vverd niet toc-gclaa- 
: ten, veelminder, dat cenig werelds 
, menfeh hier aan de handen zlaä:

Odit frofamm vulgus &  arcet;
: - Dat is 3
■ Hier wird dtn gern eenen manbuyten 

* gehouden. '
J o g  het volgende versje , zal hier 
niet te onpaile koomen 3 

T)ic C h r is t u s  ecrd aan V zlegte 
kruys ,

■ Houd’ hert en hand van V koß’lijk
huys.

I n  h e t  K e  R K - K O O K  E N  H E R T  

V A N  t >E  l v E K K  ,

Zict men verfcheyde verdeelingen, 
geftoeltens en banken, alle zin- 
delijktoe-gefteld. DeGeeftelijkhevd, 

die deeze kerk bediend , hebben 'er 
mis- en andere kerk-boeken , waar 
in zy dagelijks leezen moeten ;  de 
zelve zijn zeer g ro o t, befchilderd 
en in pargamenten gebonden ;  voorts 
met kooper-vergulde prenfc-werken 
en teekeningen opgecierd y onder dee
ze is 'er een, dat vier honderd rijks- 
daalders gekoft heeft. Men vind'er 
twee honderd en veertfen, van een 
zelve groote; zijnde alle door Broe- 
der Andries van Leon en andere groo
te meefters in de zeftiende eeuw lee- 
vende, gedaan. In  het middenhangd 
een fchoone zilvere kaars-kroon, en 
men ziet voor het koor twee fchiU 
deryen , o f liever borden, waar op 
alle de giften aangeteekend zijn , die 
aan deeze kerk zijn gegeeven 3 be- 
ftaande in heylige overblijfzelen van 
menfehen en andere zaaken , als by 
voorbeeld 3 zeven gehecle lijken3 
honderd en zeven geheelc hoofden; 
honderd en .zeven cn zevenrig zoo 
armen, als beencii3 dric honderd en 
zes en veertig aderen en bloed-vaten3 
duyzenden vier honderd andere min
dere deelens gelijk vingers, hayr en 
zoo voorts 3 mitsgaaders nog.duyzend 
v ijf honderd kleynder ftukken. Al

V A N  H E T  E
dit Htyligdom werd in vier kafleu 
bewaard van een koftelijk timmer-en 
bouw-werki ftaande dit alles in vier 
binnc-kerkcn: m cngeloofdj datccn 
deezer kaflen, meerder waard isj dan 
den gcheelen fc hat-kam er van Vene- 
tien. Aan cen zijdc van het koor,op 
den hoek van het altaar-huys, iseen 
fchoone put , waar uyt het water in 
de bakken loopt , daar de Prieftcrs 3 
gaandc naar het Altaar, hunne handen 
in waflehen. Het gehcele verwulfe 
van de Kerk is op den natten kalk 
heerclijk befchilderd cn onder andere 
het koor door den hoog-vermaarden 
Titiaan; dit werk vcrbecld het (Pa
radys) den H em el; men ziet daar in 
de H. Dne-VLildigheyd,omringd van 
eenige legioenen Engelen en Hemel- 
fe heyr-fchaarcn cn aan eene kaut Ti
tiaan zelve3 hebbende z ig , als leg- 
gende geknicld, zelf afgcbecld. ln 
het voorftegedecltc van het koor zijn 
twee honderd geftoeltens , om daar 
in een diergelijk getal Geeftelijkc te 
plaatzen: deeze alle zijn door kley- 
ne pylaaren vcrdecld cn gemaakt van 
koftelijk Indiaans hout, gelijlcBnz- 
ziliaans, C edcr, Ebben en andere, 
die men waardiger j dan Elpen-bcen 
a g t , om dat yeder zoo fchoon van 
glans en verwe is. Daar zijn verfchey
de ieflcnaars in dit koor , om 'er de 
voor-gcmelde bocken op te leggen 3 
daar is 'er een, dat cen Engel 3 ru ften- 
de op een kloot en een ander dat cen 
Arcnd3 houdende een roofter in fijn 
bek, verbeeld , beyde van kooper 
gemaakt ; het grootfte weegd duy- 
zend en vier honderd pond. (Z u  de 
Figitttr op de volgende zijde.j

Het altaar-huys, is ter zijdcn het 
koor 3 zijnde een groote zaal, daar 
in men den tocftel eu kleedingen, tot 
het Altaar noodig, bewaard 3 de zelve 
is 00k met goede fchildcryen behän
gen en wel meeft , door Titiaan ge- 
fchilderd. De alder-fchoonftc onder 
deeze zijn 3 een C h r is t u s  en een 
Magdalena. Men vertoorid den vrem- 
deling alliier de Prieftcrlijke kerk- 
kleedingen , vemvonderlijk fchoon' 
geftikt en met paar len en koftelijke 
gefteenten vcrrijktenwel zoodaanig; 
dat men niet weet, waar over zig het?’ 

II , Deel (E  ?■) meefte

S C U I U  A A L. ^

\



■ i

I

, i

l

Kaiirs-kroon tn KandeUari vau xerguld hotpey, ait wede de Lcts-tafehu tu bet P A N T H E O N
in bet p S C Ü R I A A L .

mceftc te verwonderen : want de rij k- 
dom ende kunft ftaanhier als ia we- 
der-wigt en betwiften zelf de natuur 
haar voordeel; maar ailes komt met 
de hecrelijkheyd van het geheele werk 
èendragtelijk over een, DeKoning, 
Philips de I V ,  Vader van den laatft 
overledenen Karel de I I , hecft Ket 
meeren-deel van deeze vercierzelen 
aan de kerk vereerd. Men toond al- 
hier een kruys , een der rijkfte ftiik- 
ken , die in geheel Spanjen en mif- 
fehien in geheel Europe , z ijn ; het 
zelre is van goud, bezet met paar- 
len,zoo groot,als een noote-mufehaatj 
met robijnen,turkoyzen. cfmcrauden 
en diamanten, van een groote waar- 
de. In deeze zaal zijn ichoone kaf
fen , waar in het zil ver-w erk, dat 
tôt het Altaarbehoord en Zeer kolle- 
lijk is, op-gczlooten werd: nogziet 
men hier kerk-vaandelcn en wimpe- 
len , die men voor het kruys in de 
omme-gangendraagdjzomnugerond, 
zommige vier-kant , beftikt en bc-

naayd met paarlen en koftelijk ge- 
ileente ; verbeeldende menfehen en 
andere zaaken, alles op het heerelijk- 
fte , uytgewerkt. Van hier gaat men 
in een andere kamer, daar men twee 
vaten van éen onwaardeerelijken prijs 
ziet ; zijndc het eene uyt eeh enkele 
faphier, om-zet met paarlen en fijnc 
fteenen, in welker midden een groote 
robijn-fteen fehitterd, gemaakt: het 
andere is een gegoote ftuk , op de 
zelve wijze vercierd en men zegt; 
dat het zelve , door eygen handen, 
van den Keyzer Maximiliaan de I I ,  
gewrogt is. Deeze twee ftukken die- 
rien, om het mis-brood in de omme- 
gangen te dragen. Hier by vertoond 
men een boek ;datmeri vierdyyzend 
ducaaten waardig feh at, als waâr in 
het geheele leeven van C h r i s t u s  

zeer treffelijk gefehilderd is , door 
een geeitelijk Hcef van deeze ordre;. 
waar by de Pfalmen en geeilelijke 
Kerk-gezangen , die hier op ziaan 
met de cygen hand gefehreeven z ijn ..

Voorts .

; !
t



V A N . H E T  E  
.Voorts ziet men alhier nog verichey- 
dc kleedingen en andere zaaken, alle 
.koftelijk en. in koftelijke kailfcn op- 
gezlooten.

H E T  P A N T H E O N .

Het binne-werk van de Kerk be- 
zien hebbende * moet men wce- 

ren, wacdaaronder gemaakc i$*zijn- 
d e , voigens het gevoelen van ver- 
ftandige kunftenaars , alhier trotzer 
bouwzel y rijkelijker op-fch ik  en 
fchoonder zaaken > dan in het boven- 
geftel aan te merken. Het Pantheon 
is een begraaf-plaats,onder de aarde, 
in den omtrek van de groote binnc- 
kerk , regt onder het groot Altaar. 
Men heeft aan het zelve deezenaam 
gegeeven5 om dat het op de wijze van

het Pantheon te Romen gebouwd is ;  
zijnde eenronde,donkere kerk,doot 
Agrippa j fchoon-zoon van K cyzer 
Attguftus gebouwd en geheyligd ten 
dienfte van alle de Goden en Godinnen, 
wier beeiden ook daar in gefteld waa« 
ren die gebouw nu is opgeregt om 
te dienen tot een Graf-fteede voor alle 
de Köningen en Koninginnen van 
Spanjen> zoo die dit zijn, oftefter-, 
ven koomen , tot dat alle de niflfen, 
dieser in zijn,moogen gevuld weczert. 
De fchoonheyd van dit onder-aardie 
werk , wijkt die van het in het ligt 
ftaande, nict. Mentreedhierin längs 
v ijf en twintig trappen van grijz^ 
fteen met zwarte in-geleyd. De poort 
van dit Koninglijk graf is van koitc* 
■ lijk, fterk Indiaans hout-werk en de 
ftukken > zoo künftig te zaamen ge-
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voegd ;  dat de verfcheydenheyd der 
verwen het oog gcen gelegenheyd 
geeven, om te onderkennen hoc en 
w at’er algcmaakt is* hebbende nog-

tans nergens wan-ftal en over al yets 
behaagelijks. De trap, fchoon diep 
rer aardc indaalende, is egter beider 
ligt. In het gewelf zn de muuren  ̂ter 

- ("E 3 ) weder-
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weder-zyen, zijn vcrfcheydcne ftecn- 
werken gemetzcld , dar een aangc- 
naam gezigt , door de verfcheydcn- 
heyd der verweil , geeft. De gemclde 
v ijf en twintig trappen cyndigenaan 
een ruft-plaats, ten welks eyndemen 
omdraayd en vorder rieder-waards 
gaat , längs drie en dertig trappen 
van fijn Tortofer witen grijs marmor- 
ftcen, derwaards van S*. Paulus by 
Toledo gebragt, en zoo aardig onder 
een gefchikt , dat men zeggen zou , 
dat het cerderhct werk van cenkon- 
ftenaarj dan de natuur is. Hier tcr 
plaats in het gcwclf van den trapmet 
znij-werk uyc jafpis-fteen veraerd y 
zijndc alles zoo giad en blinkende, 
als een fpicgel, waarin men zig zier, 
waar men ook ftaan mag *, jaa men 
beeid zig alhier in een betooverende 
plaats te zijn , aa.n het cynde van 
decze trappen vindmen voor dedcur, 
die ter gebouw in leyd, vier pylaa- 
ren, twee van jafpis en twee van ver
gold kooper, zeer künftig gemaakt, 
ook een roofter van de zelve ftof en 
op-fchik. Mentreed in dit vorftclijk 
graf> zijnde cen gewclf, zoogroot, 
als het daar boven-ftaande gebouw: 
het is rond en heeft een krom dak , 
gelijk het Pantheon der Romeynen: 
het lig tis ’crdoor de kunft, zoo klaar 
als de dag zelve is, ingebragtymaar 
niet, dan naa dat het gebouw enbo- 
ven- en by-werk zomtijds is veran- 
derd geweeft en’erveel tijds verloo- 
pen was , eer men het tot fijn vol- 
koomenheyd bragt. KeyzerATrfZdc 
V , heeft heteerfte-ontwerp daar van 
gemaakt en drie Köningen hebben 
het zelve tot den ftaat gebragt, daar 
het zelve nu in gezien werd: Philips 
de I I  voerdc het werk uyt , dat fijn 
vader lud beginnen aan tc leggeny 
maar, als nu het gcwclf gemaaktVas, 
zag men, dat het aan de grootsheyd 
van het pfcuviadl, nict voldced; nog 
daar mede eeniger maaten over-cen- 
quam ; weshalven hy • koomende te 
fterven aan fijn zoon Philips de I I I ,  
fijn op-volger in het rijks-bewind, 
beval ycts, waardig aan de Moogen- 
Iieyd van Spanien , te bouwen ; dat 
hy oiik naa-quam, metaan hervoor- 
gemelde werk den milden hand tc

\  V  I N  G
lcggcn* tog> Philips de I V ,  heeft dit 
begin en midden ten eynde gebragt, 
Ten tijde der drie eerfte Köningen, 
was het v er moogen van Spanjen in 
den hoogften top> trekkende uyt de 
Indien Al wat rijkdom , magt en eer 
by-brengen kan: zulks het dien V o r
igen gemakkelijk v ie l, al uyt tevoe- 
ren, wat hen in de ccr-zugtige gedag- 
ten v ie l Men leeft boven de deuren, 
poorren en nifien, vccle op-fchriftcn, 
gerigt naar de plaatzcn, daar zy (laan; 
voorts vind men hier vccle koopere 
cn mctaale, o f, ertz - beeiden, ook 
eenige van andere ftoften ,u yf Italien 
en andere.geweftenherwaards aange- 
veerd: aücen de wapenen van Span
jen ; maaken 'er cen werk der ver- 
\vondering waardig •, zijnde gchou- 
*vcn uyt koftclijkc fteenen , waar in 
onder het beeid-houwen de verwen 
waargenoomen zijn,die te paffe koo- 
meu en vereyfl werden y zulks men 
niets kunftigers en te gelijk aange- 
naamrrs, zien kan : goud, z ilver, 
koftelijkc fteenen , kooper en ertz 
blinkt en biaakt'er alom; maar voor- 
naamelijkca aan het gcwclf, dat een 
waaragtig wonder-werk van men- 
fchen handen , jaa ccn dereerfte won- 
deren van Spanjen , mag genoemd. 
werden. (  Zie de Figutir hier nevens 
fiaande.)  De vlocr is een verdeeling 
van jafpis - cn marmor-fteen, zoo- 
daanig tot de verbeelding van beei
den en blom-werken gefchikt , ge- 
voegd en geleyd , dat 'er eyndelijk 
in het midden cen der uytkomt. ,Het 
gcwelf ruftop zeftien pylaaren, alle 
uyt jafpis van verfcheyde verwen , ter 
hoogte van zeftien voeten en een en 
twintig duym overhetkruysbreedte, 
naar de Corinthifc bouw-kunft. Agter 
deeze, ziet men in het verfchiet, an
dere, by wijzc van door-zigt} zijn-* 
de van marmor j de eene en andere 
hebben huune hoofd ftukken van ver- 
guid ertz , o f kooper ;  over en boven 
deeze loopt cen platte, band lijft van 
de zelve ftof cn ookvcrguld, door- 
wrogt met blader-werlc en kleync 
hoorn-fpitzen, ter breedte van twee 
voeten en hieropbegind het gew elf, 
gdieel uyt jafnis , daar hier cn daar, 
wat kooper pia.at■-w crk, tuffen komt

De



Inwendig vertoog van bet P A A TH O N. 
i ,  D e  Trap van hct Pantheon. j .  D c L a n ta a r u .  5.  Her Altaar,
1 .  Venftci«. 4.  DeBinnc-Jterk. 6. Niflcn daar de Uik-buflen in f t i aa .  .

De plaats , die tuflen de pylaaren zelf 
cn dit byftaandepylaar-werk gelaaten 
is , werd ten deele door een bede- 
yertrek gevuld , dat men voort ziet, 
■ vvanneer men ten gebouwe in treed; 
als ftaandc ten eynde van her Pan
theon en regt over de grootc deur. 
H ct zelve is heereiijk vercierd ; tog 
het voornaamfte, dat men’er ziet, is 
eenkruys rijkelijk met diamanten en 
andere koftelijke gefteenten , bezet. 
D e  overige plaatzen zijn in veele nif- 
fen verdceld en in reyen, (Zit dt Fi- 
guttr op dt folgende ztjdej als tafelen, 
de eene , boven den ander, gefchikt 
en dit van vieren tot vieren: deeze 
niften zijn trots opgebouwd en met 
zes en twintig zwaffte marmore lijk- 
buflen , beleyd met znij-werken van 
verguld metaal, opgepronkt. Daar 
zijn ’er vier en twintig in den om- 
trekvan dit doorlugtige graf efitwee 
boven de deur. De zelve fteunen alle 
op vier koopere leeuwe pooten , zoo 
glad , als goud zelve, vcrguld. Die,

daar nu rceds al Lijken in leggen, 
hebben op-fchriftenvan goude lette- 
ren; wijzendede naamen der Könin
gen en Kopinginnen , wier licchaa- 
men, aldaar ruften, aan: die der K ö 
ningen zijn ter regter en d iederK o- 
ninginnen ter linker-zijde. Hetcerftc 
Jijk is, dat van Keyzer Karel de V> 
(Z it de Figuur op pag. 37) geboo- 
ren te Gent den vier en twintigften 
February, des jaars duyzend en vijf 
honderd ftervende in hct Klooftcr 
van St.Jooß, den een en twintigften 
September, des jaars, duyzend v ijf 
honderd en agt en vijftig. In de vol- 
gende leggen, de vier Köningen fij- 
ne naa-kinderen en op-volgcrs in het 
gebied: Philips de I I , die in het Ef- 
curiaal fturf, den dertienden Septem
ber, des jaars duyzend v ijf honderd 
en vier en negentig : Philips de I I I ,  
die te Madrit overleed , den een en 
derrigften Maart> des jaars duyzend 
zes honderd en twintig. Philips de IV , 
ten craave eegaan den zeventienden 

; Septem-
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H a inwendig aanzien van bet P A N  TH E 0 N , in bet E S C  U R I A A L  , van twee zijdcit.

September xde$ jaars duyzend zes hon- 
derd en v ijf en zeitig en Karel de I I , 
ook te Madrit gefturven , den eerften 
November t des jaars duyzend en ze- 
ven honderd. Ah» lee fd eh yn o g , 
ten rufte van Europe : Aan de andere 
zijde van dit welf-gebouw en regt 
over deezegraf-fteeden, zietmende 
Lijk- bus van de Keyzcrinne, Ifabel- 
la van Portugal  ̂Gemalinne van Key- 
zer Karel de V , overleeden te Tole
do , den eerften Mey, des jaars duy
zend vijf honderd en negen en der- 
tig ;  daar naa, dat van irma van 
Qoflenrijk y vierdc Gemalinne van 
Philips de II  , gefturven te Badajos 
den zes en twintigften Otlober , des 
jaars duyzend v ijf honderd en tagtigj 
voorts , dat van Margarita van Oo- 

fienrijk , Gemalinne van Philips de I I I , 
gefturven in het Efcuriaal den eenen 
dertigften December 3des jaars duyzend 
zes honderd en een en zeitig. Ver- 
der de twee Gemalinncn van Philips 
de I V i  zijnde gewecft,de eerfte,de 
Dogtcr van Henrik de I V ,  Konirfg

van Vrankrijk en genaamd Elifabeth, 
gefturven te Madrit, den zesden O- 
Ifober y des jaars duyzend zes hon
derd en vier en zeitig : alhoewel men 
in dit Graf-gebouw geen Koningin- 
nen plaats geeft ;  dan , welke Zoo- 
nen hebben gebaard, die tot de Kroon 
gekoomen zijn , zoo is ’er nogtans 
deeze Princes mede gebragt * wer
dende harent-halven,dit onderfcheyd, 
ter haarer gunfteen eere gemaaktjals 
zijnde in Spanjen zeer bemind ge- 
weeft, dat zyeenPrins aan de Kroon 
gegeeven had * tog die maar fijn ze- 
ventiende leevens-jaär bereykte en 
door fijn ongebonden leeven , fturf: 
dit w as, die jongc blom , Karel Bal
thazar , gebooren in het jaar duy
zend zes honderd en negen en twin- 
tig en overleeden in het jaar duyzend 
zes honderd en zes en veertig , aan 
een heete koorts. De andere is , Ma
ria Anna van Ooftenrijk, Moedervan 
Karel de II.

Zie daar nu (mijn Leezer) reeds 
elf graf-iteeden gevuld j maar de vijf-

tien
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lien die nog leedig ftaan, zullen mif- 
ichica in tw ee, o f drie hondcrd jaa- 
fen , met lijken van Köningen, o f 
Koninginnen van Spanjeu, nog niet 
bezlaagen werden en zulks *cr voor 
eenige tijd , nog al voor haare Majc- 
fteyten plaats zijn.

Men merke wel aan, datik Zeggcj 
dat dit hecrclijke graft nice; dan voor 
perzoonen van de hoogile (laut is 
vcTordend ; werdende do lijken dor 
Princcn cn Princcflen van den bloe- 
de, als mede die der Koninginnen, 
die geen mannelijk oir hebben naa- 
gehaten, in twee andere keldcrsge- 
z e t; mede onder de Ivcrk, digtaan 
het Pantheon en alhiervind men twee 
cn ewintig Köningen , in lang voor- 
Jeedcnc ceuwen gcilorven: men kan 
in deeze keldersgaan, door dc dcu- 
ren, die men aan de trappen vanlict 
Pantheon vind. Als Philips de I V ,  
in het jaar duyzend zes hondcrd en 
v ijf en vijftig dit wonder-werk haddc 
vokoo-yd , deed hy daar in , met 
groote plegtigheyd , de lijken van 
Karel de V ,  Philips de I I ,  Philips 
de IIl,h u n n e  Gemalinnen en dat van 
Koningin Elifabeth, fijn ecrfte bed- 
genoot, negen jaaren te vooren ge- 
llurven ,, brengen.cn dat vremd is , 
het lijk van de eerfte was het minfte 
bedurven., D ien . dag wierd *cr cen 
lijk-reeden gedaan en de Reedenaar, 
die niet kort wilde af-fpreeken y heb- 
bende zoo fchoon een ilof voor-han- 
den, begon , m ectezeggen-ydathcni 
de meenigte der Köningen, die hy voor 
zig zag en al de wer eld verbaafd had- 
deny ontfielteniffe nioeften geeven: dec- 
ze gedagten draayden hy aardigjzulks 
het eynde wel uyt-viel en wierd a l
les zoo wel gefehikt en gezegt, ge- 
vonden * dat de Koning , om hem 
het vergenoegen te toonen, dat fijn 
Majeflevc daar in genoomcn had, een 
jaarlijkfe gifte van duyzend rijks- 
daalders, ichonk. In het midden van 
het Pantheon, that een zeer groote 
kooper-vergulde kandelaar, tc Genua 
gegooten ; hebbende tien duyzend 
rijks-daalderds geko ll: de zelve werd 
uedragen, door Engelen en de vier 
Euangeliften , als Vaders vanhetligt* 
Z'jnde het een en ander van vcrguld

C  U  R  I  A A L , 41
gegooten ertz. ' Waar a f de Print
e r  beelding ofpag. 36 te zien is. ,

' H e t  K o n in g l y k  H ö r .

P hilips de II  i hebbende de Kerk 
zoo rijkelijk op-gefchikt en liee- 

rclijk uyt-gevoerd te timmeren, wil
de nietjdat fijn wooning zoo fchoon 
cn pragtig weezen zou, als die, wel
ke hy Gode had toe-gewijd : zulks 
het Koninglijk vcrtrclc, by dit werk 
vergclcckcn , op ver naa , niet zoo 
aanzienclijk is : men komt daar in 
door een poort-dcur , aan de Noor- 
der gcvcl •, het voor-huys heeft drie 
verrrckkcn en yeder cen voor-plaats, 
ten dienite van des Konings Amptc- 
naaren endekeukeny door dit zelve 
voor-huys gaat men in een zaal,daar 
de Edel-licden van des Konings ka- 
mer fpijzcn, als mede de Hoofd-man 
van de Lijf-wngt en andere tot het 
H o f bchoorcndc. Van hiertreed men 
in dc gaanderyen en de vertrekken, 
daar de luyden woonen.; die den 
nood-druft cn lijf-togt moeten be- 
fchikken voor des Konings tafcl. De 
gaanderyen loopen rondomhet hecle 
gebouw, zoo wel van de benedenfte, 
als bovenile verdieping. Aan de zelve 
zij zietmen nog ccndeur , waar door 
men van het H o f des Konings naar 
het koor,de kerk , het kloofler en dc 
fchoolen gaat. B y  deeze deur is cen 
gaandery , daar de Groottn en de 
Wagcers des Konings vergaaderen. 
In het Golfen zijn de wooningen der 
Gczanten , die zig längs de grootc 
Hof-poort u y t-ftrekken. Aan een van 
de ’gaanderyen ziet men cen onge- 
meen hecrelijk gebouwdc poort, waar 
door men in het vertrek van de Ko- 
niiig,agter de binnc-kcrk gefielt,komt 
en alliier vind men 00k een. fchoone. 
Plaats, omtrokken met een gaandery, 
Aan de Zuyder-zij is een andere deur, 
digt by hetgroot Altaar, waar door 
men in het kloofler cn alle de kämers, 
die daar toe-behooren , de fchoolen 
en alle de vertrekken, dieeygentlijk 
tot des Konings dienft gefchikt zijn, 
koomen kan. De Koninglijke Hof- 
poort ziet naar het Noorder-gedeelte 
van de kerk. Alliier zier men, op den

II. Deel, (T )  muur
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nuiur van de kerk, in de nattc*kalk, 
de . Vcld-zlag van Hign&uela> o f Jan  
de I I > Koning vanCafiilien, daar in 
hy de Mooren van Gramaden zloeg, 
uyt-gebeeld ; Hcc is ccn fchoonc 
iehildery ; vertoonendc zeer leeven- 
dig de fchikking van hot Leger en 
hoe het Paarde- cn vo et-vo lk , ge- 
plaatft was , eer de ftrijd aanging: 
het is een rtaa-maakzel van een onde 
tapijt, Jang honderd cn dertig voct, 
die men in een vervallene tooren tc 
Segovia > gevonden had -, zijndc de 
zelve voort naa het voorval van het 
gevegt gemaakt en wel waardig, dat 
het een kenner van de kunft bczic. 
De gelicele wooriing des Konings, is 
in vieren gedeeld en daar werden vier 
groote opene plaatzen in gevonden; 
aide gaanderyen zijn vanfchilderyen 
voorzicn> in een der zelve ziet men 
den Z lag van Lepanto , daar in de 
Chrißenen, o rider het beleyd van Don 
Jan  van Ooßenrijk , de zege behiel- 
den en de Türken tc water zlocgen.

‘ De zolderingen der zaalen eri de wan
den zijn voi fchoone fchilderyen. De 
kamers van de Koning en Koningin, 
zijn niet behängen ;  maar digt voi 
fchilderyen 3 die van de eet-zaal ver- 
tooneri alderhande zoort van viffen , 
vogelen en bloede-looze dicren.

Uyt des Konings wooning , gaat 
men in de Schoolen, waar van alle de 
kamers en yerrrekken, als de andere 
zijn gemaakt ; de gaanderyen , die 
’er rondom loopen cn de zaalen zijn 
mede voi fraayc fchilder-ftukken : de 
lecr-kamcrs fchoon cn ruym en de 
cet-zaal pronkt met de zelve cieraa- 
den, alle van groote kunft cn waar-
dy * ,

D e B O E K E - K A M E R j

Is} als ik reedsgezegt heb, regt ba
veri het groote voor-luiys 3 des zclfs 

deur van koitelijk hont en künftig 
iii-gelcyd ; de zaal honderd cn vieren 
ncgentigtreedenlang, tweeen dertig 
breed en zes en dertig hoog^ aan de een 
zij op het H of cn aan de andere op 
de groote Piaats , die voor de fcerk 
is> uytziende. Het vertrek is in vijf 
gaanderyen yan alle kanten aan de

k V V I N G
mutir vaft-gemaakt * verdeeld en die 
ter lengte van honderd en dertig voet. 
De lefjcnaars en tafeltjcns zijn yan 
vremd en Indiaans hout 9 wiens ver- 
fcheyde verwen cen aangenaam ver- 
toog maaken. D evloer is geheeimet 
marmore enfijne gebakke fteenen be
leyd , wijl nu de zelve blaauw ger 
fchildcrd zijn', maaktdit een fchoon 
perk-werk, rondom dit alles loopt 
zoo in de gaanderyen , als aan de 
venders, ccn band van roode jafpis- 
ftecn. Daar zijn twintig groote ven
ders in ; zulks het hier zeer ligt is 
en al het fraaye , dat ’er i s , wel ge- 
zien kan werden 3 alle de glazenzijn 
van kriftal en werden door kleyne 
grendelcn, wier klinkjens van vergnld 
zilver zijn, gezlooten. Het muur-werk 
tuifen de venders is in-gehold, als o f 
het kamertjens zonder deuren waaren 
en daar in zijnagt verdeelingen, waar 
op agt ryen boeken daan, alle op een 
en de zelve wijzc gebenden en ver- 
guld, met een vergulde rooder, als 
een waapen daar voor. Het is onnoo*. 
dig te" zeggen 3 dat hier cen groote 
meenigte bocken, in allerley taalen, 
wcctenfchappen cn künden is: want, 
als men van een Koninglijke en wel 
Spaanfe Koninglijke Boek-verzaame- 
lin g , ten tijde van Philips de I I  ge- 
daan, fpreekt, is het genoeg gezegt;

1 werdende alhier honderd duyzend 
boeken, vari waardy gevonden. Tuf- 
fen het gewelf en de bac.ke-kaflen, 
ziet men deaf-bceldzelen van de vier 
eerde Köningen van Spanjm, uyt den 
huyze van Ooßenrijk en die van veci 
groote mannen, wier werken, fchrif- 
ten en geleerdhcyd, hen eenen ver- 
diendclijken naam gegeeven hebben 
en onder,of boven deezen,derzelyer 
naamen.

Het gewelf zelve is zeer kundig; 
hefchilderdy met een verbeelding van 
alle weetenfehappen en de zeven vryc 
kunften : zijnde dit alles, door zinne
beeiden , afgemaald en zoodaanigge- 
fchikt 5 al at regt boven yeder boeke- 
kas, die weetenfehap, o f  kund daat 
uytgebeeld, daar de boeken , die in 
dee^e z ijn , van handelcn ; jaa als men 
het oeg op het fchildery v e d ig d , 
fqhijuen de beeiden uyt het zelvedcr-

waards

o
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waards a f te daalen > maar zig vcr- 
plaatzende, fchijncn zyecn anderen 
hock heenen te zienente zwieren.

In her midden van de zaal ihan 
tien o f twaalf tafels ,van jafpis,waar 
van zommige met ebben-hout, an
dere met elpen-been om-trokken zijn 
en op decze Aard- en Hemel-klooten, 
ook verfcheyde Meet-kunftige werk- 
tuygen en onder de zelve een koo* 
pere Hem ehkring, waaraan men den 
loop van het gefternte zien kan. 
Zommige van deeze tafelen.zijnlce- 
d ig 3 om ’er boeken op te kunnenbe- 
zien zijnde het aan niemand, ze lf 
niet aan de Geeftelijke Heeren toe- 
gelaaten , eenig boek van daar met 
zig  te neemen ; moetende op deeze 
kam er zig daar in oeffenen. Men 
vertoond alhier nog verfeheyde vrem- 
de zaaken, als z ijn , een zeyl-ftcen 
Van zeven pond ;  dragende v ijf en 
twintig pond? voortseenige boeken, 
op Chinees papier, gedrukt en vcel- 
derhande papier, ook de eer fte zoort, 
waar vart men z ig , in Europe, bediend 
heefr.

U y t de z a a l, daar de gedrukte 
boeken ftaaa, treed nien, Soor een 
gaandery , in een andere , die van 
meerder waarde geagt w erd , omdat 
daar veertien , o f  vijftien duyzend 
hand - fchriften gevonden werden, 
waar van zommige, omhunoudheyd, 
andere om hun in-houd, o f ongemee- 
ne lettered^ van grooten prijs te hou- 
den zijn. Deeze alle zijn in gefchoo- 
ren Fluwcel gebonden en Zonne- 
ftraals-gewijs by eengefchikt: onder 
deeze hand-fchriften zijn de voor- 
naam ftz\St.Ckryfoßhomus in h ctGrieks-, 
een verhandcling van den D oop, door 
St. ^Augnflinus , zeekerlijk door de 
hand van deezen Heyligen Vader ge- 
fchreeven en by gevolgc zeer kofte- 
l i jk , om fijn oudheyd * een hand- 
fchrift van S*. Therefa ;  een ander op 
palm-boom-bladen gefchreeven; een 
ander op diergelijken grond, met 
goude letteren geprent ; beheizende 
de vier Euangeliften met Voor-ree- 
denen van St. Hieronymus en de Kerk- 
zegelen van Eufebius ;  welke , men 
z e g t, ten tijde van den Keyzer Cotn- 
radijn> gefchreeven te weezen: dit

S C Ü R I A A L  *3
laatftc werk isbyzonderlijkafgezloo- 
ten , om dat het zoo hoog boven alle 
de andere boeken en hand-fchriften , 
gewaardeerd werd. Daar is een af- 
gezonderde bocke-kamer van Arabife 
gefchriften , zoo gedrukte , als oii- 
gedruktc: men zegt dat hetmeeren- 
deel van deeze , door een Scheeps 
Opper-hoofd, geboortig van Marfi- 
h'eriy de zelve den Roning van Ma~ 
rokko > ontroofd en vooreenige hon- 
derd jaaren , aan een Koning van 
Spanjen, verkoft heefc: de Afgezant 
des Körtings van Marokkot zegt, dat 
’ er zeven duyzend en agt honderd 
ftukken in de Boekery,van den K o 
ning, üjn Meefter, waaren. Het was 
wel te wenfehen, dat een verftandig, 
eerlijk man luft en toe-gang tot de 
zelve, had} w ant,als nu, weetmen 
niet, wat fchat, miifchien , in dien 
arbeyd verborgen lege. Men ziet hier 
ook in verheeven werk , het oude 
Jeruzdem , af-gebecld, Zoo als het „ 
ten tijde van onzen Zaaligmaaker > 
was. Deeze zaal nu is doorgaans van 
fchoone fchiideryen voorzien , by 
voorbeeld *, een af-becldzel van Don 
Jan  van Ooflenrijk en ¡mdere Spaanfe 
P rü fe n ; voortsopeen tafelvanhel- 
dere jafpis-ftecn , de twee grootc 
Paarde-ftäarcen , die deeze dapperc 
H eld , van den Tnrkzen Zee-voogd, 
in den zlag by Lepantö, bequam. In 
het midden van de z a a l, tegen den 
muur , Is een zecr kontfig gewerkte 
ebben* honte kas, waar ineenigezeld- 
zaame dingen, als z ijn , oude beeld- 
jpns , eere-penningen , kleyrte bees- 
jens en diergelijke, bewaard werden^ 

U yt de Boeke-kartier , gaat meri 
door een groot voor-huys, wiens ge- 
w eif zoo künftig is te  -zaamen ge- 
voegd j dat men van de eene tot der 
andere zijde hooren kan, wat yemand* 
zegt j hoe zagjens hy ook fpreeken 
mag. N og is alhier een fchoone enr 
wel-voorzieneGenees-kruydery-win- 
kel (Apotheek) en in de zelve onder 
andere twee zeldzaame boomen , wier 
hont de ^bw -pokken geneeft: ditis 
(zoo kenners van de Gences-kunft my 
berigt hebben)het Eignum Guajacuffl} 
(Pok-hout) by naar zoo gemecn, he- 
den ten dage, als de ziektc zelfs.

II . Deel (V 2) Perc*
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peremni, van wien ik gefprooken 

heb , i* de eenige n ie t , die in net 
Efiuriaal gefchilderd heeft } Tttta- 
ms, Thafeus, Sucharo en de Oude 
Palma,hebben’er zig in  af-gezloott, 
o f derwaards zijn van hunne ftukken 
gezondcn ;  tog de eerfte hebben de

Y V I N G
vijf gaanderyen en deBoeke-kamers» 
door hnnnehanden, gelijk mede het 
kerk-gew'elf verheerlijkt en op-ge- 
cierd: v /m t P h ilip s de II wilde, door
decze twee laat fte het werk een krag^ 
tigen luyfter by-zetten.

Een Her Kioofiercn van het E S C U R I A  A t , alxoaar ycr mg zes diergelijke &ijn.

H e t  K l o o s t e r ,

M aakt, gelijk ik reeds gezeyd heb, 
het derde deel van het geheele 

gebouwj zijndedewooningderGee- 
ftelijke hier vooren mede befchree- 
ven : des zelfs gevel ftaat Zuyd- 
waards * van binnen is het zelve in 
v ijf ftukken, vierkleyneen eengroot 
en zulks even-eens , als het verblijf 
des Konings en derkoibfehoolieren, 
Verdeeid: de aan-leg der vier kleyne, 
is de zelve, van die, welke daartc- 
gen over ftaan en zoo fchoon o o k , 
als die, bearbeydenuytgevoerd. Het 
Kloofter zelf; zijnde twee honderd 
en tiefl voet in het vier-kant, isover- 
al met wit cn zwart marmor-fteen 
beyloerd: rondom het zelve ziet men,

leevens-groote , met water-verwen, 
het leeven van onzen Zaaligmaaker,  
gefchilderd: in de vier hoeken heeft 
men fijnc vier groote ftukken , met 
deuren gezlooten, geplaatft,op dee- 
ze is het zelve verbecld, dat ’er bin
nen gezien werd / T o g  van cen ge
ringer kunftenaar gefchilderd. De 
open-plaats van dit kloofter is een 
tuynen blom-hof, wiens gangpaden 
ook met marmor-fteen beleyd zijn. 
Teneynde vandeezehof is eenkerk- 
j e , op de wijze van een welf-gebouw, 
gcheel van jafpis-fteen , met wit en 
zwart marmor gevloerd en aan de 
vier zijden, open. Het gewelf is door 
porphyr-fteene pylaaren van een 
lchoone bouw-kunde onderfchraagd. 
Op de vier buyten-hoeken, ziet men

in
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in niflen, de vier Euangelißen groo- 
ter, dan het Jecven ;  hebbende yeder 
het teeken , \yaar aan hy gckend is ,* 
zulks u p  den E n gel, Arend, Os en 
Lceuw , water in vier grootc kommen, 
va lti al ditgeheele werk is van blin
kend wit marmor-ftecn,. De bedde- 
fteeden zijn van wit en zwart mar- 
mor. De z a a l, daar de opz lenders 
deczes kloofters vcrgaadcren, is heel 
groot en in het midden door twee 
boogen > verdccld. Het gcw elf is met 
kleyne beeiden befchilderd cn met 
verfeheyde vergulderyen, fchilderyen 
en znij-werken vercierd-cn deeze al
le, door beroemde Mecfters, gemaakt*

. waar van zommige nog niet geheel 
volm aakt, zoo hebben moeten blij- 
ven ftaan, om dat ?e r , in laater tij- 
den , niemand den hand heeftdurven 
aanzlaan, uyt vreeze van hetby-werk 
zoo goedniette kunnenmaken. Men 
ziet hier ook tw ee, half uyt den grond 
gearbeyde ftukken van agaath-ftcen, 
ter Iengte van agtien duym 5 zijnde 
yeder van een onfehatbaare waardy.

N og vindm enbovendedeur, aan de 
eene zij , het. beeid van C h r i s t i #; 
en aan de andere, dat van de Moeder- 
maget enby yeder een Latijns versje, 
regt hier tegen over, is de bceldenis 
van Jacob de Trtzza , beeid-houwer 
en bouw-meeiler, die dit kloofter 
gebouwd heeft en aan de andere zij- 
ae een J  e s u s j e > zlaapendeinden 
w ieg, niet dit körte by-fchrift,

C o r  m ä u m  v i g i l a t ,
Dat is:

Mijn hertewaakt, *
De cet-zaal der Geeftclijke , is zeer 
lang en vol fchoone fchildcryen. On- 
der deeze ziet men ’er een, waar in 
Keyzer Karel de V  en Philips de I I ,  
zijn uytgebeeld; werdendeaoor En
gelen ten Hemel gevoerd. In de hoog- 
ite plaats van deeze zaal, ftaat een 
byzondere tafcl, waaraandeKoning 
Ipijft, wanneer iijnM ajefteyt, alhier 
gaatj maar daar niet zijnde > neemd 
het Opper-hoofd deezer bende, die 
plaats in. Yeder der vier kleyne kloo- 
ilers heeft een fraaye open lugten.

'(F  3) in
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in des zclfs midden ecu marmorc wa- , 
ter-fprong. Als men uyt het klooftcr 
treed, gaatmcnop-waards längs cen 
brecde, dubbcle trap, wiens treden 
zcven fchreden breed en yeder van 
een enkel ftuk, z ijn ; des zelfsgewelf 
on zij-muuren, zijn op den natten 
kalk befchildcrd met leevens-grootc 
beeiden, als zijn St. Hieronymus cn 
ecn W al-vifch, eertijds te jfatle?icien 
gevangen en agt en veertig 'armen 
Ling.

De vlakte, welke voor het Efcu
riaal en daar rondom is, (waarvan ik 
ook al gefprooken heb ) is aan de 
i\oord-zij , met heerclijke herberg- 
gebouwen bezet , waar in ook cen 
gedeelte van het H of verbhjf neemt: 
aan de Zuyd-wcffer-zij , vind men 
een ander zeer wijd uyt-geftrekt gc- 
bouw , waar in eenige bediendenvan 
den Koning,eenige knnftenaars,werk- 
luyden en veele menfehen woonen, 
die ten dienfte der Geeftclijke Hee
ren gefehikt z ijn ; tog deeze allebe- 
hooren tot het H of en die daar in 
z ijn ; werkende nog doende yets voor 
yemand anders. Deeze openc plaats 
is omtrokken , aan de kant van het 
H o f, met groote pylaaren,daar ecn 
yzere keeten tuflen loopt. U yt de 
open plaats van het Efcuriaal, gaat 
men neder-waards in fchooiie groote 
tuyneh, bewaaterd, door leevendige 
water-fprongen, meeft alle van ver- 
fcheyde marmor, gemaakt. Van hier 
komt men in de dier-gaarde^ die als 
van een onbepaalde wijdte eh nog - 
tans door een muur, omringd is ; heb- 
bende den omtrek van zeven mijlen 
lengte. Alhier ziet men boflen, wa- 
ter-graften, vlakke velden en in het 
midden een huys voor dejagt-bewaar- 
ders Juliaskodde-beyers.) W ild is 
alhier in overvloed,

Zie daar fNieuws-gierige Leezer) 
een fchets van alle de aanmerkens- 
waardige zaaken,die men in dat trotze 
en rijke geftigt vind en' on-tegen- 
fpreekelijk het eerfte wonder-we rk- 
van Spanjen> moet genoemd werden* 
zulks men wel zeggen mag; dat die 
het Efcuriaal niet gezien heeft, van 
de Spaanfe moogendheyd niet oordee- 
Icn'kan. Men zegt dat dit geheele

V  V  I  N O  ,
werk twee en twin tig , o f v ijf  eh twin- 
tig millioeneh goods gekoft heeft; 
wanneer men ook alles op - en naa- 
reckend , dat aldaar is van boeken, 
goud, z ilver , kooper, ertz , fchil- 
deryen, beeiden, fteenen en gefteen- 
tens cn watdes meerder zy  , zalmen 
deeze reekerting niet te hopg vinden; ; 
nog zwijge ik het loon der arbeyds- . 
lieden : want heeft het groot Altaar 
alleen, een millioen gekoft en voor- t 
waar het heeft zoo v e e l, ten minften, 
gekoft; den Takernakel twee, voorts 
de Binne-kerk v ijf , dat te zaamen 
agt m aakt; wie zat dan niet geloo- • 
ven* jaavaft ftcllen, dat ditgebouw 
dc voorgem clde magt van geld heeft : 
weg genoomen. Philips de I I ,  die . 
hier twceen twintig o f  drie en twin- : 
tig jaar medebezig is geweeft, heeft 
’cr dertien jaaren gebruyk van ge- 
had. Het behaagde fijn Majefteyt 
zeer, gelijk men denken kan; beroe- 
mende zig , dat hy van den voet ee
nes dorren enonvrugtbaafen bergs en 
door vier vingeren breedtc papiers, 
zig van het eene, tot het andere eyn- 
dc der weder-zijdze werelds-kloot 
deed gehoorzaamcn. B r am ant a een 
berugt Italiaans Bouw-meefter, heeft 
den aanleg van die doorlugtige werk 
(het Efcuriaal) ontwurpen.

De Geeftelijke Heeren , die alhier 
woonen, zijn verpligt, het zelve te 
onderhouden , waar toe hen een ger 
noegzaam inkoomen is aangeweezen, 
gelijk hier vooren is getoond. Dd 
Spanjaards verfchillen in de begro'o- 
ting van Ket ze lve ; maar zy, die het 
wat laag ftellen , toonen, dat deeze 
Heeren ten minften veertig duyzend 
rijks-daalders, ’ s jaars, daar toe heb- 
ben.

S t e e d e n  i n  d e G e b u u r s c h a p  v a n  
h e t  E s c u r i a a l  g e l e e g e n .

H et gedeelte van het Landfchap, 
dat by - en om-heen het Efcuriaal 

leyd, werd byzonderlijken Real de 
Manfanares naar de hoofd-ftad, o f 
w eldenftroom , van dien naam, ge
noemd ; deeze kleyne ftad vind men 
digt by den weg van Fuento frio (,de 
konde Spring-bron) deelende Oud-en

Nieuw



-Nkuve-Cafiilien aanden voet van het 
•gebergte, agt. mijlen van Madrit en 
•hier omtrent veel wild gevogelte en 
.ichaapen; H ctis als ik zeg , de hoofd- 
ilad van deeze kleyne Land flrcek en 
behoord aan de Hertogen van Infan- 
tadoy onderden naam van Graaffchap. 
Tuffen deeze flad cn het viele Villa 
Caftin3 is , Toros de Guifando, daar 
Julius- Ca?far de twec zoonen van 
Pompe ju s , zloeg. Aan den voct van 
den zclvcn berg ziet men^ Las Na- 
ves dd Marques; zijnde drie mijlcn 
van het EJcuriaal cn door Keyzer 

ö Karel d c V ,  tot een Burg-graafjchap 
verheeven: deeze plaats is aanziene- 
lijk , oni de meenigte laakens, die 
aldaar gemaakt werden. De tweedc 
ilad is Colmenar ; leggendc op den 
oever van den itroom Manganares cn 
van alle kanten in het geborgte > mc- 
de de Hertogen van Infantado, toe- 
behoorende ;  maar men moet deeze 
ilad niet neemen voor een van twee 
andere , o f.w cl bürgten van dczelve 
naam ; waar van de eene in Otid- 

. Caßilun , omtrent het begin van de 
firoom Tormts en de änderten Nieuw- 
Caßilien, digt by <_Aranjuez, legt. 
Van hier gaat men door Arevaca, 
naar Madrit. De derde ilad van dit 
Landfchap, is Guadarrama> naar den 
w e g , van de zelve naam , * gelegen ;  
loopende door het gebergte van To
ledo, aan een watertje van de zelve 
naam. Aihicr \teyd veel vee ’cn yalt 
een goede jagt. De vierde fiäd, is, 
Galapagar, twec mijlen van het Ef- 
curiaaly de plaats , daar de zoo zeer 
berugtePrins, Karel , zoori van Phi
lips de I I ,  gebooren is. Guadalix cn 
nog een mijl verder, Porquerizas, 
zijn de twee laatflc plaatzen van dit 
Koninglijke oord.

S t e d e n  e a n g s  d e  s t r o o m  

H e n h f . s .

Z es mijlen van Madrit , ontmoet 
men Arganday ccn iledetje met 

cen k a ilee ljo f eerdereen Land-huys,, 
het welk de Hertogen van Ltrtna, 
zints het jaar duyzend zes honderd 
en zeventien, bezeten hebben. Als 
inen van hier den firoom op-loopt,

VAN MANCANARES EN
reyftmen door een effen ,to g  weynig 
bebouwd , Landfchap en daar naar 
over een noogen heuvel, aan wiens 
cynde men een fchoone brug over 
den firoom vind ; leydende (als ik 
reeds verhaald heb) den reyziger , tcr 
poortc van gemeldc plaatze in.

A L C A L A  D E  H E N A R . E S >
• «  • . *

Is ccn oude ilad , by de Romeyneuy 
Cornplntum, genaamd: in deecrile 

ceuwen van het Spaanfe Chrißendomy 
wierd de zelve Alcala van S*. Joofi 
genoemd, tcroorzaake, dat zeeker 
vroom m an, metfijn broeder Sf.P a - 

ßory omtrent de muuren van deeze 
ilad, om hun geloof onder den Ro- 
mtynßen Stads-voogd7)^nr//t,ter dood 
gebragt waaren; tog naa vcrloopvan 
eenige jaaren, heeft zydeezennaam 
wederom verlooren, om die van He- 
narcSydc firoom, die längs haare muu- 
ren vloeyd, aante neemen > hebben- 
de deeze aangenoomen , om zig  tc 
onderfchcydcn, van een ander Alcala, 
dat op de grenzen van t_Andaloußen 
en Granaaden y leyd. Het ^Alcala, 
daar ik nu van fpreek, leyd in een 
aangenaame vlakte, op den oever van 
den firoom Henares; zijnde ey-rond 
van gedaante en zulks langer > dan 
breed, des zelfs flraaten zijn fchoon 
en al vry regt-loopendc; onder dec- 
ze ys ’er ccn zeer lange 5 als flrekken- 
de van de eene, tot de andere zijde 
van de ilad en hier in woonen de 
fehoolieren. De huyzen zijn ’ er niet 
quaalijk gebouwd. Deopeneplaatzen 
maaken eengedeeke van het vermaak 
der flad; byzonderlijk is de groote, 
o f markt-plaats aanzienelijk, als rond- 
om welke men veel fchoone huyzen, 
gaanderyen en boog-pylaaren vind, 
waar onder men wandelen kan en veelc 
koop-Iuyden hünne winlcels hebben, 
De koopmanfehap bloeyd hier zeer; 
werdende derwaards allerlcy zaaken,, 
in zoo gröot een overvlocd, als naar 
elders in Spanjen, aangevoerd> maar 
¿ict gecn deeze flad , her meefte bo- 
ven andere verlieft , is het Hoogc- 
fchool ; alhier , door de Kardinaat 
Ximenes omtrent het begin van de 
zeflicnde eeuw, gefügt > vangende

die
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tocii de Roows-%ezin- ger) van Almazan aan Ximenes ecn
weyrtig rijds naa de'dood /dn hun 
ftigter, verzollten, naar die vznAF  
rrf/os ce mögen overgebragt en daar 
mede vereenigd tc werden j maar de 
Kardinaäl , die een vrind van Jan  
Lopez was geweeil, wilde de geheu- 
genis van dien eerelijken mau, die 
ongelijk niet doen cn zloeg deeze

B E S C H R Y V I N  G
cut went aan, w»-“  0
de Köningen de Floor en van Lrratiaii- 
den, den oorlog aan-deeden j doende 
de opening enintrede van het zelve, 
door en met ceri ilaatelijke omme- 
gang, in het jaar duyzend v ijf hon
'd crcl cn agt. Hy maaktc het geheele 
trebouw, tot verieheyde lecr-plaatzen 
en deed van alle oorden des werelds 
derwaards Hoog-leeraaren koomen, 
aizoo hy hen groote wedden gal'j 
fchrij vciide zelf hen de wetten voor, 
naar welken hy w ilde, datzyleeven 
cn andere leeren zouden j togom hen 
wel cn gemakkelijk te doen leeven, 
naa dat zy hen zelvcn hadden afge- 
zlooft, o f door ziekte en ouderdom 
verzwakt waaren geworden, verkreeg 
hy van Paus Leo de X , dat de Brocder- 
kerk van Sf. Joofl cn S*. Paßor, met 
de hooge-fchool vereenigd moeften 
werden en zulks wierden de zeven- 
tien Kanunnikdyen , ten inkomfte 
voor de oude Hoog-leeraaren, gc- 
fchikt. Hy herbouwde de kerk op 
iijn eygen koften en fchonk’er ecn 
jaareltjks inkoomen aan , om onder- 
houden te können werden , zonder 
bezwaarenis van de gcmelde goedc 
oude lieden* jaa fijn voorzigtigheyd 
ging nog al verder > maakende aan 
een van de Rcgts-gelcerden een van 
deeze Kanunnikdyen, o p d a fz y , of 
’er gefchil voor viel , een beqüaam

vereeniging af. H ctcerftefchool,dat 
hy opregte was, dat hy aan SK Ilde- 
fonfiis, de Befcherm-heer van Toledo 
toe-wijde. Alliier v/oond de Reef or 
van de hoogc-fchoole ;  zijndc ecn 
ampt , dat zecr groote voor-regten" 
cn eere heefr. Ferdinand, genoemd 
de Katholijke en Ximenes ;  gaande op 
zeekere dag naar een vergaadering, 
om in het openbaar te verfchijnen, 
zoo wilde lijn M ajelleyt, dat de Re
ef or tuflen hen beyde zou gaan en 
dir is een voorregt,dat deszelfsnaa- 
koomelingen , naa hem bewaard en 
geoeflend hebben, nevens hetneemen 
van kennifle, in mifdaaden, van alle 
perzoonen, die ten trap vanGeleerd- 
heyd in eene der hooge weetenfehap- 
pen, by-cn docr de hooge-fchool, 
gevorderd zijn. In den omtrek van 
dit fchool boLiwdc hy 'er nog cen, on- 
der den naam van *$'*. Pieter en S*. 
Paulus, voot twaalf Geeftelijke van 
de inzetting van S*. Francifcus, daar 
hy broeder van w as, naamaals voeg-

man mogten hebben, om hunncpleyt- I de h y ’er nog agt b y , daar men wee- 
zaaken te vorderen en die zelf belang j tenfehappen en ietter-kunde leerde^ 
daar by had : nog maakte hy groote 1 ftellende zes en veertig les-floelen,
inkomften aari deeze Schoolen > daar 
•aan vecle gefchenkcn cn ampten gee- 
vende. Hier by voegde hy cen woo- 
ning voor arme fchoolieren en een 
Gait-huys, om ’cr de zelve by ziekte 
in tc doen oppaifen; hebbende yeder 
daar in een byzonderc kamer $ hy 
itelde prijzen, om hun naarftigheyd 
op te wekken , voor de yverigfte: 
zulks men zeggen moct, dat hy in 
alles het voorbeeld van de Hooge- 
fchoolen, te Parys, gevolgd j jaa in 
zommige deelen , des zelfs in - en 
aan-itelling, vcrbceterd heeft. * 

Als hy nu fijn hooge-fchool had 
opgeregt,

dat is, zoo veel Hoog-leeraaren aan 
en koomen de te ilerven, maakte hy 
de hooge-fchool van Alcala fijn erf- 
genaam j laatende aan de zelve een 
inkoomen van veertien duyzend du- 
caaten, naa.

W ijlnu de Aards-biflchoppen van 
Toledo , gehouden zijn eenigen tijd 
des jaars, tot Alcala te zlijten, ging 
de Kardinaal Ximenes zijnde ook 
Aards-biiTchop, dikmaals derwaards, 
zoo om zig in fijn ampt te quyren, 
als om de hooge fchoole gaade te 
zlaan > zijnde tot de zelve hertelijk 
genesen. De PrincefTe Joanna, dog-

quam die van Signenca, ! rer van de Koningin Jfabdla, alhier 
eenige jaaicn te vooren , door fait j in d e -kraim gckcomcn zijnde van. 
Lopez, Aarrs-Diaken, (^Arni-bezor- * ccn PrinS;naamaalsl^cyzen Ferdinand,

verwurf
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verwurf de Kardinaal ter deczcr gc- 
lcgcndheyd vande Koningin; dat de 
Stad A lc a la  , in het tockomcnde van 
alle beladingen vry 2011 zijn ,* wes- 
halven men tegenwoordig aldaar, 
den wieg, van gcmelde Prince, nog 
als een gedagtenis van deeze gunit, 
bewaard. Men ziet hier 0 0 k een Galt- 
luiys voor arme kranke Vrouwen cn 
een Kl ooiler, dat een zecr voortref- 
iclijk geiligt is , voor de Geeftelijke 
van den derden regel van Sr. F r a n -  
eifetts , onder den naam van S s. 'J a n  
d e r  B o e d -v a a r d ig h e y d ; hy voegde daar 
ccnhuysby,  ter opvocdinge van aan- 
zicnelijkc jongc Dogtertjens * tog 
van arme ouders gebooren ; werden
de aldaar fcrer wcl groot gemaakt en 
opgetoogcn , tot dat zy bequaam 
zijn , om haarzclve te erneeren  ̂ in- 
dicn zy in het Ivlooftcr willen gaan, 
ontfangd men haar, zonder yets me- 
do tc brengen v maar willen zy trou- 
w en , zoo moet men haar zoo veel 
geeven , als’er van nooden is , om 
z ig  op cen eerelijken voet in de wc- 
reld te begeeven.

Deeze vernicogende BiiTchop, 
heeft alhicr nog veele andere tecke- 
non van lijn vroomheyd , Gods-dien- 
ftigen yver en 1 uft om dc vervallene 
gcleerdheyd wederom op tc heffen, 
naagclaaten ; waar van die fchoone 
B y u e l)  welke hy hier deed drukken, 
geen van de minften is 5 de gelecrde 
noemen den zelven , de B y  bei v a n  
com plu te  naar de L a t i jn fe  naam van 
de-ilad, daar de zelve gedrukt, im- 
mers uytgegeeven is. Hy fpaardegeen 
koften,  om hier toe bequaame man
nen te krijgen , als dan waaren* D e 
m e tr iu s  van C a n d ie n  , een gebooren 
G r i e k ; A n th o n iu s  v a n  N e b r i x a ; L o 
p e z  A ß u n ig a  ; F e rd in a n d u s  P in t ia n u s  ; 
zijnde Hoog leeraaren in de G riek fe  
en L a t i jn fe  tn& lcn: A lp h o n fu s Genecs- 
lieer van A lc a la  , P a n in s  C oronellns  
en A lp h o n fu s  Z a r m r a  > twee bekeer- 
dc J o o d e n  , zeer ervaaren in de H e-  
breefe taal. In deeze B y  bei vind 
men ten opzigt van h e t O tide  P e r  bond , 
behalven de Plebreefe en gemeene ver- 
taaling, de G rie k fe  der zeventig over- 
zetters en de C haldeefe  uytbreyding, 
beyde met een L a t i jn fe  vertolkingen

het N ie u w e  F erb o n d  aansaandc, daar 
van ziet men een nette G r  ick je cn 
d e n  G em ea te  vertaaling. Hy deed , 
uyt vericheyde oorden des wcrclds, 
zeven afic haften van het 11 ebreejeh  
O u d -F e r b o n d , koomen-, die hem vier 
duyzend goude rijksdaalders (dat is 
ducatons) koften, zonder hier by de 
onkoften gedaan , om goede C rick fe  
en L a tijn j'e  affehriften te Iiebbcn, re 
rcckenen. H y deed over-al hand- 
fchriften van gelccrde mannen op- 
zockcn ; geevende de Laus L eo  de 
X  hem toegang tot alles , dat’er in 
den bocke-kam er van het F a t  k a n n  
was. In decze iijne naarltigheyd vol- 
hardc hy vijfticn jaaren. Zecker 
fchrijver zogt , dat deezen arbeyd 
hem zcllicn duyzend ducaatcn gekoffc 
heeft  ̂ maar die vrind , moctweynjg 
kennis van de waarde eener dierge- 
lijken fchat, gchad Iiebbcn : nog itig- 
tc hy een fchoonc bockery ; vertie
rende de zelve met vecle h id ia a n fe  
vremde bocken en gcfchriften, waar 
van hem een gedeelte vereerd was 
hier by was een grooten hoop in de 
A r a b ije  taal by eygenhand gelehrec- 
veiij zijnde de zclvc bekoomen in het 
veroveren van O r a n  , nevens ver- 
fcheyde beeldtjens van oude Afgoden, 
der inwoonderen van N ie u w - S p a n jr n , 
die een Minne-broeder , genaamd 
F r  an co ys R  u y z  (beeter fc h r ij fr m e n 
F ra u c ifc o  R o d r ig u e z j  uyt A m e r ic a  
hem hadde ten gefchenke mede ge
bragt. Alte deeze afbeeldzels zijn 
van cen affchimwclijkc gedaante en 
van vifch-fchubbcn en zeldzaame 
graaten gemarkt ■, men vertoond de 
zelve in een kifts bchoorendc aan de 
groote fc ho ol van A le  d a  ; decze 
fchooi is ccn heerelijk gebouw, ron- 
dom met pylaaren , daar een yzerc 
keeten tuflen Ioopt,voorzien. Hierin  
flaat een Kerk, daar X im c n e s  begraa- 
ven legt, mctditccr-hafrigopfchrifr.

C o M D T D E R A M  A I  VS IS F r A N C I -  
S C V S  G R A N D E  L y C. - EVM,  

C o N D O R  I N E X I G V O  N V N C  
E G O  S A R C O P H A G O .

P  R Ai T E X  T A  M J V N X I  S A C C O ,  
G A L E A M  QV E G A L E R O ,

F r a t e r , D v x , P r  es vl , 
C a r d i n e v s c j v e  P a t e r .

II. D eel. ( G )  Q.vin
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5° BESCHRYVING VAN ALCALA DE HENARES
Qy IN VIRTVTE NEA JVNCTVM 

EST DlADEMA CVCVLLO)
Qy VM MIHI REGNANTI PA-

k v i t  H e s p e r i a .
Beteekcncnde:

Ik heb een groote fchool den Mußen 
opgeregt,

En ben ( F R J N C I S C U S )  in 
deez kleyne kift gelegt.

Ik bragt en fak en rok cn heim en 
hoed te gnadet’ ,

JFas Monmk , Hertog en gewiß erd 
Pnrpcr-vader

En toonde aan kap en kroon vuat 
'wijs btltyd vermag y

Toeugants Italien ßond ander tnljn 
gezag.

In den ingang van het fchool, itaat 
het beeid van Philips de I I  en ce- 
nige befcherm-heeren van het zelve 
en onder deeze een der Hertogen 
van Lerma. In hetKlooftcrdcr Min- 
nc-broederen > leggende in den om- 
trek van het gemelde gebomv, zijn 
twee Kerkjens, het eene aan Sf. Dirk 
en het andere aan S*. Julianus en nog 
twee andere Heyligen toegcwijd. 
Heteerfteftaat op een grond, gelijk 
die, welke men terra Jigillata (geze- 
gclde aarde , de Genees- heeren wel 
bekent} noemd, deMonnikcn (een 
volle, dat over-al eeren voordeel weet 
uyt rc trekken} hebben zints eeni- 
gen tijd , daar van bolletjcns gemaakt, 
die zy,die hen uyt God-vrugtigen y- 
ver koomen bezoeken , vereeren; 
zeggende , dat deeze aarde met een 
weynig water en edik vermengd, de 
kragt heeft, van wonden tegeneezen 
en koortzen te verdrijven.

De Hoog-leeraaren werden alhier, 
gelijk te Salamanca , Cathedraticos, 
( Stoelbekliwmers) gcheeten en de 
lchoolieren gaan'erop dczelve wijze 
gekleed. Deoefrening der God-geleerd- 
heyd en JFijs-begeerte, blocyen'er bo- 
ven andere weetenfehappen, tog Sa- 
hmanca munruyt in de Regts-geleerd- 
heyd. Het om-geleegen land, werd 
door de Henares beftroomd en is zeer 
vrugtbaar en aangenaam , ook wel 
bebouwd ; maar wat verder is het 
zelve dor en fchraal , zonder lover, 
o f gras, door gebrek van water. De 
weyen zijn hier zecr goed; jaa , zoo

men zommige fchrijvers gclooven 
m ag, heeft de ftroom Elenares, hier 
van fijn naam gekreegen > beteeke- 
nende dit Spaanfe woord , een hoop 
hooy , al het welke alhier en aan des 
zclfs boorden in overvloed, gewon
nen werd. Daar valt ook goed koorn* 
mufchatc-wijn en zeer lekker meloen* 
Buyten de muuren vindmen eenwa- 
ter-fprongj genaamd de Corpa, waar 
van het water zoo goed , zoo zuyver 
cn lekker is > dat de Köningen van 
Spanjen het zelve voor hun gebruyk 
alleen wilden bewaard hebben * wes- 
halvcn het ook afgczlootcn is en naar 
Madrit gebragt werd. Alcala behoord 
onder de Aards BiiTchoppen van To
ledo , zints de Koning Alphonfus de 
V I van Caßilien en Leony naa Tole
do den cJMooren afgenootnen te heb
ben , aldaar een heylig man, genaamd 
Bernardus , tot Äards-BiiTchop ge- 
fteld heeft en deeze Geeftelijke Her
der, met een kloek leger de Had, o f 
liever de fchaapen van Alcala aan- 
greep en wegnam.

De ftroom Elenares hooger op- 
gaande , vind men v ijf mijlen en een 
halve van Alcala,

G U A D A L A J A R A ,

M et de naam van Stad> in hetjaar 
duyzend vier honderd en zei

tig , door Koning Henrik de I V ,  
verheerelijkt. De zelve leyd aan 
den oever c p een on-efFen en ver- 
heevene plaats , wel-eer het verblijf 
van her nuys Mendoza en der H erto
gen van Infant ado ;  die alhier een 
fchoon H o f en veele vermaakelijkc 
ttiynen hadden. Zommige aanteeke- 
ningen , by oude fchrijvers gedaan, 
melden, dat de Mooren, deeze ftad 
in hun taal Guadalajara , genoemd 
hebben $ als willende daar door be- 
teekenen, het water, o f de firoom der 
fieenen ;  maar zy  bedriegen z ig : want 
deeze Had, is , ten tijde der Romey- 
nen y Arriacay o f Carraca genoemd 
geweeft en by deeze ongeloovi- 
ge Guadal-Arriaca , waar uyt door 
ipraak-vermenging de naam van Gua
dalajara y gemaakt is. De eerfte be- 
naaming deezer plaatz is herkomflig 
van de Characitanders, die zeerver-

maard,
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G U A D A L A J A R A
maard , by de oude zijn geworden, 
door ocn kunft-ftreek van Sertorius, 
Deczo dappere A'omeyn wijkendc 
voor Metellus , die hem digt op de 
hielen zat, zloeg zig aan den oever 
van den ft room Tagonius ( o f  Hena- 
res) in het land der Characitamers, 
die roen nogby-naar wilde menfehen 
waaren , hebbendc gecn huyzen y maar 
de naafte berg-hoolcn tot hunne woo- 
ningen , ter nedcr. Deczc onnozclc 
nienfehen ,* geloovende 3 dac Sertorius 
uyt vrees voor fijn vyand vlood, 
veragten en deeden hem veel zmaad 
aany Sertorius dreygde hen met weder* 
w raak; dien h y ’er ook naamaals ten 
fehcrpftcn van nam : hy zag onder- 
tuiicn,dat alle hunne hoolcnen wijk* 
plaatzcn tegen her Noorden open 
waaren cn dar al her land zeerdroog 
en vo l ft of w as; derhalven beval hy 
aan fijn volk een diepen graf te del* 
ven,  als o f hy in den zin had , zig 
aldaar te verlchanzcn de Characi
tamers niet kunnendebegrijpen, waar 
toe al die wroeten in de aarde dienen 
z  ukunnen 3 lagten enfpotteden by- 
fter met dit werk van Sertorius; maar 
a ls ’er des morgens een Noorde-wind 
opftak , deed hy fijn geheele leger 
in zlag-orden ftellen, beval aan de 
ruytery en het voet-volk voort tc 
trekken, te loopen en te draavenen 
aHerley beweeging in en op hetaard- 
rijk te maaken , om alzoo veel ftof 
tc doen opgaan ; waar op de N oor
de-wind aanftootende 3 het zelve , 
als metheele wollten naar en in hunne 
hoolen dreef, de zelve zoodaanig ver- 
vullende > dar de arme menfehen, 
die door dit ongemak meenden re 
itikken , des anderen daags, op hun 
ltnyen by Sertorius, om genaade quaa- 
men bidden i bekennende niet, be- 
quaam te zijn , het hoofd tegen een 
man te bieden, die zoo w eldekunft 
verftond, van zelf de natuur voor hem 
te doen ftrijden.
■ Tcgenwoordig is deeze ftad, zeer 

beroemdj om de vrugtbaarheyd van 
des zelfs omleggcnde landen y daar 
veelkoo rn , wi jn3 o l y 3 vlas en hen- 
nip gewonnen werd ook werd *er 
botcr van geyte-melk gemaakt, die de 
Spaujaards3 Mantequilla noemen en

E N  B R I H U E G A ,  51
zeer hoog agten. Hctomgelegen ge- 
bergte is vol cyke-boflen , daar goe- 
dc koolen van gebrand werden en 
wel in zulle eenmeenigte, dat’erz ig  
de geheele nabuurfchap van bedienen 
kan : vier mijlcn van Guadalajara 3 
vind men Zuyd-ooft-waardz,

B R I H U E G A ,

I n het Latijn B r io c a , op den oever 
van de ft r 00m T a ju n a . Deezc ft ad 

wasecrtijds, een plaats van verlufti- 
ging voor de M o o tje  Köningen van 
T o led o : men vond’cr niets y dan een 
kleynhuySjOp de wijzevan een too- 
ren , alwaar deeze Princcn een ge- 
deeltc van de Zomer gingen door- 
brengen s om alzoo de Z011, die tc 
Toledo zeer heet is , te ontwijken en 
in de naaft-gelegene bofterii het ver- 
maak van de jagt, tc neemen y maar 
tyllphmjus de V I  , die de Mooren 

' van Toledo tc onderbragt y hebbendc 
Brihuega y aan Bcrnardus , Aards- 
Biftchop van deeze hoofd-ftad i 
gefchonken j nuakte Jan  de I I I  
een van fijne naa-zaaten3 aldaar een 
buurt-kerk, onder den naam van Ak 
Pieter en naamaals een vielt daar van; 
De Kanunnikcn van Toledo, verlokt 
door de aangcnaamheyd van de 
plaatz y leggende in ccn goed oord, 
geftrekt ten Noorden, vol leevende 
wateren en bfonnen * voorts koel en 
zuyver van lugr, bouwdenalhierzeer 
vccle wooningen; om ’er de Zomer* 
hitte te ontgaan y zulks ’er alle jaa- 
ren, een grooten toevloed van men- 
ich eil was y maar deeze Heeren wi er
den namaals te raade, onder hunne 
huyzen 3 kamersin de rotzen tedoetv 
maaken en daar by waater-bakker^ 
waar in men het waater vanden^Lzdg 
bragt 3 dat in deeze vertrekken een 
aangenaame koelte hield , zulks zy  
niet meerder gedwongen wierden , 
door de hitte 3 Toledo te verlaaten.
- Hecdcn ten dage is Brihuega van 

belang3 om iljnfterke kafteel enden 
handel van wolle eil laakenen 3 al
liier zeer aanzienehjk y

T o g  ik keere nog eens naar Gua
dalajara ; boven deeze ft ad 3 hooger 
op en naar den oorfprong van den

II. Veel ( G z )  ftr oem
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it room Henares reyzende, gaat men 
door Tertofa een fteedetje, dat een 
gants ander , dan het Tortofa in 
Catalonien ;  zijnde een voornaame 
Had in dat geweft, is.

Boven Tortofa en v ijf mijlen van 
Guadalajara, \cgtHita, een iteede
tje , of v lek , dat zeer oud is, by dc 
Romejnen, Cejfata, genoemd. Het is 
op den top van een kleync berg ge- 
bcuwd, waaragter con grooter legt$ 
nog hooger ziet men een ftcrkte, die 
al die land , beneden gelegen , ten 
befeherminge ftrekt i een halve dag- 
reys verder, trekt men door Cadac- 
ra j een zoet kleyn fteedetje -3 legge n- 
dc in de laagte* v ijf , o f zes mijlen 
verdervindmen

S IG U E N Z A , o f S IG U E N C A ;

E en ftad , door haar oudheyd en 
Biflchoplijken ftocl, onderhoorig 

aandie van Toledo endie veertigduy- 
zend ducaaten inkoomen heeft, zeer 
aanzienelijk j de zelve legt aan den 
voet van den berg Atienga , op een 
heuvel, waar längs beneden dc ftroom 
Henares , lo o p t;  nict ver van hier 
fijn begin neemende. De Had is al 
vry fterk $ hebbendeeen goeden muur 
en een kafteel daar boven , met cen 
oorlogs-tuyg-huys ■, boven dit is ’er 
een hooge-fehool;  beftaande uyt ee- 
nige mindere en geftigt, omtrenthet 
begin van de zeitiende eeuw , door 
y . Lopez, Aartfch arm-bezorger van 
Almagan en vrind van den Kardi- 
naal Xinunes, gelijk reeds gezegdis. 
Eenige fchrijversmeencn, dat dit het 
oude Sagunthus is ; maar dc gelijke- 
nis van den naam heeft hen bedroo- 
gen : want Sagunthus, o f Saguntus 
lag ver van hier enin het Zuydenvan 
dit Koningrijk;  werdende dit Siguen. 
§a, niet Saguntus; maar Seguntia ge
noemd. Als nu is deeze plaats van 
een middel- maatige grootc 5 zijn- 
de daar omtrcnt zeven hondert huy- 
zen. Het voornaamfte gebouw , dat 
men alhier vind , is de hoofd-kerk. 
D elu gtis ’erin den winter zeerkoud> 
maar de goede natuur heeft'cr wat 
in voorzien ;  hebbende alom weder- 
om rijkelijk brand-hout befehikt

V A N  S I G U E N Z A  
en’er geen lekkere, iterke wijn doen 
ontbreeken.

Digt by deeze ftad, legt Noorde- 
waards, de kleyne, op een berg van 
de zelve naam, Atienga ;  hier vind 
men fpring-bronnen, diezout uytlee- 
veren, velden vol koorn en weyden, 
daar in veel vee , onderhoud vind j 
zulks hier niets 5 dan wat w ijn , ge- 
breekt. 1 ^ *

Een halve dag-reys verder , ont- 
moet men, Fuencalienta ;  de ‘warme 
water-fprong ; zijnde een kleen v lek , 
alwaar men het begindzel van de 
itroom Xalon, ziet. O pd ezelve leyd  
Medina Celi (Methymna Celeßis) een 
ftad , wel eer , van groot aanzien; 
maar welke, als nu, niets w aardigs, 
heeft i dan dat zy de hoofd-plaats 
van een Hertogdom is ; zijnde de 
Hertogen van Medina Celi, van een 
zeer oude afkomft j jaa de menfehen, 
die, zig bemoeyen, o f die deeze zaa- 
ken veritaan , met groote Heeren, 
hunne afkomfte, geboorte en voor- 
ouderen aan te w ijzen, zeggen; dat 
zy van een oude Koning van CaftL 
lieft gefprooten zijn : hun Hertog- 
dom is zeer wijd-uytgeftrekten heeft 
wel tagtig dorpen , onder iijn ge- 
bied. :

Van Medina Celi, reyfd men over 
bergen cn komt alzoo in het vlek 
Arcos , de eerfte plaats van Niemv- 
Caßilim; loggende digt aan de gren-. 
zen van Arragon. Ten  Noorden van 
hier vind men Monteagudo, eenkley- 
ne (lad, verheerlijkt metdeeer-naam 
van een Graaffchap te z ijn ; toekoo- 
mende de Hertogen van ^Almazan. 
Deeze Heeren waaren wel-eer mee- 
fter van Agreda ;  maar zij nde het zel
ve eeii grens-paal van tyirragon , is 
de zelve hen afgenoomen, door den 
Koning van Caßilien , die ’er Alma- 
zan, quanfuys, in wiiTeling, gaf.

Zeven , o f agt mijl van A lcda , 
ziet men regt af Noord-waards £/- 
ceda, ofüzcda,  hoofd-itad van dit 
Hertogdom 5 hebbende een zeer fterk 
kafteel en een naar den ouden tijd, 
wcl-gebouwde fchiet-tooren.

S T £  £«



E N  D E  S T E E D E N  W E S T -W A A R D S  G E L E E G E N .
Toledo, lcyd Maqucda;  huoEl-fhd
van cen Hertogdom , dat die van den 
huyzc Nagera, toekom t; hcbbcndc 
aldaar een vorftelijk’ verblijf, mecal
les , dac daar toe behoord j leggende 
de ftad zelvc in een gezeegendoordy 
dragende o lijf en wijngaard endeeze 
op een vermaakelijken grond voorhet 
oog: want het is by-naareen eylandy 
naar-dien ’er de armen van twec klcy- 
ne i\roomcn,de¿tlbercba en een andere 
beek, längs heen loopen, Digt hier 
by legd

T O L E D O ,

S t e e d e n  W e s t - w a a r d s
G E L E G E N .

O p de grenzen van Oud-Caflilim 
en ten Weiten van het landfehap 

leyd het zoete lleedetje Cadahalfo, 
alomin boflen en zulks zeer bequaam 
ter jagt en wel te beeter , om dar’er 
o ver-a l water-fprongen zijn. De 
Burg-Gravcn van Villena , aan wien 
het toekomt, hebben hier eenfehoo- 
ne Hof-wooning. De wel-bekendc 
Heer , s.llvarez de Luna , Confiapel 
*van Caflili'en, die Heer van deezc ftad 
w as, wilde nooyt, daar binnen koo- 
men ;  alzo hem van een fterre-kijker 
voorzeyd w as, dat hy , binnen Ca
dahalfo , fterven zou ; meenende al- 
dus fijn leeven , in het , o f tot het 
oneyndige uyt te rekken j maar 

O i C U  R A S  H O M IN U M i 
O ! P E C T O R A  C ^E C A .

Dat i s ;
O l zwakke zorgi 

1 O ! blinde borg l 
den armen man (van geeit en in ge- 
lo o f) heeft zig elendiglijk bedroogen^ 
verliezende fijn hoofd en leeven ,o p  
een fchavotV'beteekenende Cadahal

fo  in het Spaans $ een fchandelijke 
plaats. ' Z ie  hier een voorbeeld van 
een los vertrouwen op jdufdaanige 
brood-beedelende waarzeggers > maar 
w y zullen in het vervölg van deeze 
befchrijving , nog cen niet minder 
verfoeyelijk voorbeeld van deeze be- 
driegers, zien. Meerder ten Zuydcn 
en zulks wat laager, zullen wy, drie 
mijlen , van Cadahalfo en agt van 
Toledo, Efcalona op-doen* een ftad 
niet onder de zlegtfte te itellen, 
gelegen op een hoogte; aan den oe- 
ver van het bcekje, Albercha'; zijnde 
het Land daar omtrent vol water- 
fprongen, w ijn ,o ly ,vru gten  envec* | giftig dier gevonden werd. Het al- 
hebbende een fterk cn heerelijk zlot, j der-fchoonfte, dat m enhierziet, is , 
door de Koning Roderik gebouwd, \ het H o f, ofR oninglijk  Kafteel ende 
tot befcherming: Henrik de IV  maak- | Hoofd-kcrk. - (Zie de tweede Prent-

Een aanzienelijke, oudeftad, over- 
w aardig, dat men de zclve gad 

zien ;  als bezittende veele aanmer- 
kens-waardigezaaken. Zylegtaan de 
Taag-&room , (Zie de Figmir op de fol
gende zij dej die ’er van twee zij den 
om-fpeelden in een diepe kolk tu (Ten 
zeer fpitzc rotzen, voornaamentlijk 
onder het Xoninglijke kafteel, valty 
zoodaanig ook , dat het zelve , aan 
dien kant , van allen aanval bevrijd 
is. Aan de land-zij is ’er een oude- 
rijds muur om > zijnde de arbeyd var* 
cen Gotifch Koning, genaamdBamba> 
in des zelfs om-trek teld men hon- 
derd en vijftig wagt-toorens: omdat 
de ftad öp eenhooge, ongelijke berg 
leyd , is zy zeer ongemakkelijk; moe- 
tende de menfehen by-naar geftaadig 
op - o f af-klimmen: de ftraaten zijn 
’er naauw ;  maar de huyzen zeer 
fchoon j zijnde de ftad vol trotze 
gebouwen en van zeventien markt- 
plaatzen voorzien. De Taag * loopen
de längs den voet van den berg, waar 
aan het begin van de ltad gebouwd 
is , maakt al het omieggende laagc’ 
land zeer vrugtbaary jaa men zegt, 
dat op en omtrent deezen berg , ec- 
nige mijlen in het rond , geen ver

t e ’er omtrent de vijftiende eeuw, ter 
gunfte van Joan Ferdinand Pacheco, 
Burg-graaf van Fillenacn Groot-mee- 
fter van de Ordre van Sk Jacob, een 
Hertogdom van. W at verder Zuyd-

verbeelding op de folgende zij de.)
H et K oninglijkK afteel, het welk 

de inwoonderen Alcapar noemen, 
een woord, dat de Mooren olhitr naa- 
gelaaten hebben,legt aan een uyt-eynd

waards en twee, o f drie mijlen van ’ van de ftad ,op  een der hoogfte heu-
( G  3 )  vden 3
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V A N  T O L E D O .
velen ; o f om beeter te zeggcn , op 
een zeer fteyle rotz -f hebbende het 
aangezigt naar de (lad , over den Taag; 
loopende aan des zelfs voet en het 
om-gelegene veld. Men vind , daar in 
op-geklommen zijnde , ecn grootc 
ope ne plaats , gezegt Plaça Major, o f 
Socodebct ; des zelfs gedaante is rond 
en men kan daar onder boogen wan
delen 5 zijnde alle de omftaandc huy- 
zen van gebakke-fteen en met kijk- 

; ; * ftoepen ([Balcons) gebouwd : van hier 
gaat men in het kafteelj het w elkin 
het vierkant , met fijn vier groote 
wooningen , vleugelcn en tooren-wer
ken ,leyd . Het iszeergrootjjaazoo  
groot j dat’er eenKoning met alfijn 
H of-gezin , gemakkelijk huys-ve
iling in vinden kan. Zoo drai men 
*er in kom t, gaat men over een groo
te vier-kante opene plaats, honderd 
en zeitig voet lang en honderd en 
dertig breed, met twee reyen boog- 
poorten om-zetj maakende in de leng- 
te tien en in de breedteagt reyen py- 
laaren, dat een fehoon gezigt geeft,

boven deeze boog-poorten ziet men 
de waapenen van allcdeKoningrijken, 
die onder ftjn Cathohjke CMajcfteyt 
(de Koning van Spanjmj en die van 
het K eyzerrijk , boven de pylaaren. 
Men gaat naar de kamers längs een 
groote breede trap , welke men al 
van den onderften grond des plaats * 
zijnde zoo breed als de zclve, zien 
kan. Als men eenige trappen opge- 
klommen is , vind men de zelve in 
tween verdeeld en dan gaat men over 
een gaandery, die toegang op veelc 
zeer groote vertrekken geeft. Dit 
Kafteel is tagtig roeden, boven het 
water, hoog en men doed, door een 
pom p, het water derwaards klimmen. 
Eertijds deed men d it, door cenaar- 
dig werk-tuyg, dat men, E l Ingenio de 
Juanello, (deGeefl van Jantjey) naar 
den naam van een ltaliaan, geboor- 
tig van Cremona  ̂die hier van den vin- 
deren bou w-meefter was,noemde.Hec 
zelve was van groote blikke kiilen , 
de een aan den ander gehegt en die 
aan een zoort van een touw > dat van

l i a  gezigt van bet Koninglijk Hof, te T O L E D O ,  gtttehnâ zoo aïs le i z th i z'rg> aan de zijde
van den T A G U S  • S T R O Q M  vertoond,

het

S
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bet Kaftecl in den Tang, neder-waards
ging, gemaakt j wanneer nu net wa
ter in de eerfte viel, wierd het in de 
tweedc gedrongen j door een raadcr- 
wcrk cn zoo voorts in de andere3tot 
in het Kafteel > alwaar het in een bak 
viel en uyt deeze3 door een goot, 
door de geheele ftad ;  het welk aan 
de zelve een zeer groot gemak toe- 
bragt. Dit werk-tuyg is zints hon
derd jaaren, o f daar omtrent 3 gebroo- 
kcn 3 zondcr dac 'cr yemandde hand 
aangezlagen 3 o f wederom getragt 
heeft het zelve op te maaken; zoo dat 
Toledo ; hebbende geen fpringende 
wateren cn op een rotz gelegen zijn* 
d e , waar in men geen putren booren 
kan, haarfcinwoonderea dwingd3yan

alle oordendes ftads, naar denoever 
van den Taag te gaan, om meerder* 
dan dertig roeden wegs ver water te 
haalenj maardit ongemak belet niet3 
dat de ftad voi volk is en wel be- 
woond werd j zijnde aldaar een zwaa- 
re handel in zijde, wol en laakenen, 
zulks 'er omtrent tien duyzend ar- 
beyds luyden in dien ft of 3 gevon- 
den werden. Men maakt 'er ook 
lemmers van degens 3 wicr harding 
zoo goed is j dat men'er mede door 
yzer ilaan kan en over zulks agtmen 
de zelve hoog en bctaald ze duur; 
koftende het ftuk twintig, o f dertig 
piftolctren; maarbeftzegt men, twee 
honderd, o f twee honderd en vijftig 
Hollandze guldens. __________ _

Af-bedding van tfe Iloof4 Kcrk van TOLEDO.
I V

De Hoofd-kerk is een der rijkfte 
en aanzienelijkfte vzaSpanjen; ftaan- 
de omtrent in het midden van de 
ftad 3 digt by een breede ftraat en 
voor de zelve een openeplaats. Het 
gebouw heeft veele hooge koopere 
poorten en deuren j waar in ftaande, 
men het omleggendc Landfchap kan

bezien; het ruft op twee reyen py- 
laaren en heeft van binnen veel ver- 
gulde welf-kerkjens,door verfcheyde 
perzoonen geftigt, die ’er ook hun- 
ne marmore graf-fteeden in hebben 3, 
tog die van de Aards- biffchoppen 
van Toledo, is geheel en aluytkofte- 
lijk marmor-fteen : men ziet daar in

hunne
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hunne graaven , mct een op-fchrift 
boven yederj beheizende dennaam, 
van hem , wiens lijk aldaar ruft cn 
onder andere dat van Albertus y Aards- 
Hercog van Ooßenrtjk , mct dit by- 
fchrift:

BELGARViM R EB ELLIV M , 
GALLO RV M  HOSTIVM 

PRO FLIG A TO RI.
Dat is *

Ter eere , van D E N  D E  M P  E R y 
der oproerige Nederlanders 

en
Overwinnaar der vyandelijke Franfen 
en in het Koor op een Altaar de EL 
Maget i hebbende de kleync J esus  
in haare armen * dien zy cen zocten 
toe-lug fchijnt te geeven , dit beeid 
is volkoomen wel gemaakt en des 
zelfs klecd, als ook alle die tot den 
Altaar behooren, vol paarlen en mct 
goud door-ftikt en benaayd. Het koor 
is geheel van fchrijn-werk * verbeel- 
dende leevens-groote beeiden, zoo 
w e l ,  als o f'zy  gefchilderd waaren: 
het agter-eynde is , mct half uyt de 
grond gewerkte marmore ftukken, 
op-gehaald, waar in de perzoon-wif- 
zeling van onzen Zaaligmaaker isaf- 
gebceld > voorts vind men "er wel vecr- 
tig- zilvere lampen en een groot ge- 
tal wicrook-vaten. Men laat aldaar 
een niile zien , waar uyt , zoo men 
z e g t, by een wonder-daad , eenige 
dagen agter malkander een water- 
fprong is gereezen , ten tijde, dat de 
inwoonderen, door de Mooren, met 
een lang-duurige belegering geplaagd, 
by-naar door dorft geftikt en nu in 
ftaat van zig over te geeven, waaren 
gebragc. De zetel-plaatzen der Ka- 
nunniken zijn door marmore, o f ja- 
fpis-fteene pylaaren van elkander ge- 
fcheyden en daar z ijn ’er zoodaanige 
wel voor d rie , o f vier honderd per- 
zoonen. De deur, die men , die van 
Onze Eleve Vrouvae, noemd, is van 
ertz ; werdende nooyt v dan op groo
te Hoog-tijden geopend. By deeze 
deur ftaat een marmore pylaar, alwaar 
de Heylige Maget aan Sr lldefonfus 
verfcheen * ftervende in her jaar zes 
honderd negen cn zeftig. Het Volk 
eerd de zelve zeer hoog en mendoed 
het de zclvc ook kuflen , door een

yzere traly en wel mct zulk een tce- 
ken van God-vrcczendheyd; dat dit 
niet ;  dan door een kleyne opemng 
en naa lange gebeeden, mag gefchie- 
den ; boven de zelve leeft men: 

ADORABIMVS IN LOCO VBI 
S T E T E R V N T  BEDES E1VS.

Dat is ;
JVy zfdien hem aanbldden, ter plaatzet 

akvaar fijnc voetengeßaan hebben.
De binne-kerken, die al-om gevon- 
den werden, zijnrijkelijkopgelchikt 
cn zoo groot, alsgcmeene kerkenen 
wat goud, fchilderyen cn andere ko- 
ftelijkheden- aangaat , alles is ’er in 
overmaat , roe- en aan-gebragt: jaa 
meerder verfpild j dan vergaaderd, 
o f aan befteed: de rijkfte van alleis, 
die van Onze Eleve Eromv , van de 
bewaar - plaats der lleyllgdommen ; 
ftaandedigt by gemelde deur enhey- 
lige pylaar : de zelve is al-om van 
den grond op , totaanhetverwelfzel 
metjafpis-fteeningeleyd: het Altaar, 
waar op Onze Eleve Erouvo ftaat, is 
in een groote nifle gchcel vanjafpis- 
fteen , van vooren met een groote 
zilvere leuning bezet ;  men zict al
daar de H . Maget, leevens-groote uyt 
een k lom pzilvcr, vcrligt door veer- 
tien, o f vijftien groote lampen van 
de zelve ftof: in den muur zijntwee 
graf-fteeden uyt jafpis en daar op een 
naalde,* in deeze ruften dclijken van 
de perzoonen, die deeze binne-kerk 
geftigt hebben. Die der Köningen, ‘ 
werd nlzoo genoemd , om dat daar in 
het graf van Koning Alfonfus en de 
Koningin , fijn Gemalinne i s : by het 
Altaar is nog een ander , daar een 
Koning geknield op leyd, gelijkiijn 
Koningin aan de andere zijde. De 
Kanunniken , die deeze binne-kerk 
bedienen , zijn van die der groote 
kerk gefcheyden cn hebben duyzend 
rijks-daalders ’s jaars ; hebbende bo
ven hen een Hoog-kerk-hcer (CapeU 
laan Major) die ’er twaalf duyzend 
trekt. De verdere aanzienelijke bin
ne-kerken zijngenaamd; die van Sr 
Jacob ; Sr Marten; van den Kardinaal 
van Sandoval ; van den Rijks-opper- 
dienaar (Conßapel) Enna en boven 
andere, die, waar in men den dien ft 
van de Mozarabes doed , waar vanwy

II. Deel. ( H )  eer-
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eerlang fpreeken zullen. De Span- 
jaards noemen deeze binne-kerk, de 
Heylige , zoo om dat ’er veele Heylige 
overbiijfzeis in zijn , als om dat den 
kerk-dienft alhier, met groote prägt 
en hecrelijkheyd, werd gedaan.

Het groot Altaar van de kerk is 
van fchrijn-werk en daar in vergulde 
beeiden en aan de eene zij het graf 
van Koning Joan met fijn Koningin 
cn aan deandere, dar van cenPortn- 
gecz Koning. Het Altaar is door een 
koopere traly afgezlootcn * aan we- 
der-zyen ftaat een kooper-verguldc 
llo c !} fteunende op een groote jafpis- 
fteene pylaar j zijnde met veel beeid
werk, rer halvcr-grond uyt-gewerkt, 
vcrcicrd.

Deeze kerk is , gelijk ik gezegt 
heb, een der alder-rijkfte van Span- 
jen. Het Sagrario ( de bewaar-plaats 
der Hcyligdommen )  o f de voor- 
naamfte bin ne-kerk , is waarlijk een 
fchat-kamer , als waar in men veer- 
tien, o f vijftien groote kafien in den 
xnuur gcfchikt en deeze alle met een 
onnocmelijke fchat van gewerkt goud 
en zilver gevuld , vindj als vaten, 
kruyflen , bekkens , mijters, ftaven 
en dicrgclijkc ftukken ; ftaande daar 
buyten twaalf fchoone zilvere kan- 
ddaars 3 van een mans lengte, Iioog. 
Daar zijn twee zilvcr-vergulde mij
ters vol groote paarlen en gefteentens, 
met drie hals-banden vanzuyver goud>

, van cen hand breed cn een vieren-deel 
cl lang, 00k vol paarlen en koftelij- 
kc gefteentens j nog tweearm-banden 
en een Keyzerlijke Ivroon voor de 
H. Maget , vol zwaare diamanten, 
fchoone andere fteenen en een hoop 
groote regt-ronde paarlen. De be
waar-plaats, waar in men het Hoog- 
waardige (Sacrament) op Fecft-dagen 
om-draagd , is geheel van verguld 
zilver en een mans lenkte hoo£; loo- 
pende op-waards met verfcheydc too- 
rentjens, aller-wegen door Cherubij- 
nen en Engelen bedekt , een werk, 
dat wel doorwrogt, een kunft-kun
dig 00g waardig is; kunnendeinze- 
ven duyzend ftukken uyc malkander 
genoomen werden en het is in fijn 
geheel zoo zwaar ;  dat het naamve- 
lijks door dertig man kan gedragen

58 werden: in het binnenfte van d it, is 
nog een ander geheel en al van het 
eerfte goud , dat uyt In d ie n  gebragt 
is ; zijnde digt vol fijne gefteentens^ 
alhier in werd het H oog- waardige 
(S a c r a m e n t)  Mis-brood bewaard: de 
fchotels, bekkens, kclkenen ouwel- 
kaflen zijn alle künftig en koftelijk 
boven het geloof en menfehelijke ver- 
beeldingj zijnde diamanten en paar
len daar in en op als met een ioilen 
hand geftrooyd : hier is 00k door Sk 
L ouis, Koning van V ta n k r i jk  een kas, 
om H eylige overblijfzelen in te doen, 
vereerd, een gifte den naam van een 
Koninglijk gefchenk, wel w aardig; 
het is eengoude plaat, waar in veer- 
tig holletjens en in yeder van de zel- 
ve cenig gedagtenis en overblijfzel 
van cen H eylig , is j boven op dit 
werk ftaat een Hertogs kroon. N o g  
vertoond men alhier een groote be
waar-plaats voor het Hoog-waardige5 
tog beft ncemd men het een k ift, 
waar in het zelve op IV it te -d o n d e r -  
d a g  gezlooten w erd; de zelve is op 
de wijze van vijfvier-kantekiften,de 
eene boven den anderen en alle van 
gebeyteld zilver gemaakten op-klim- 
mendc tot ccn fpits,mede van goud 
cn zilver, waar in de afeh en beende- 
ren van eenige Heyligen leggcn* jaa 
daar zijn ’er onder, waar van men de 
gedaante naarhet leeven,in verguld- 
zilver, ziet gewerkt. B y  deeze ge- 
legendheyd moetik melden, dat men 
in S p a n je n , op den Heylige D o n d e r - 
dag  het Hoog-waardige j gelijk in 
V r a n k r i jk  en op andere plaatzen, nict 
ontdekt * maar men zluyt het op en 
geeft den zleutel aan yetnand van de 
voornaamfte des buurts, d iedenzel- 
ven aan een hoog-verwig rood lint j 
geduurende deeze bezlooten tijd , 
om den hals draagd. Boven en nog 
by dit alles, ziet men alhier, eenmee- 
nigte kriftalle fcheepjens, metalhun 
toctaakeling , een Priefters rok met 
paarlen zoo groot als haaze-nooten, 
beftikt : een fchildery op een jafpis- 
fteene grond en lijft van de zelve: 
een hievt Vrouwe ; geevende haar 
kindje aan SK J a n  den  D o o fe r  en S k 
J ofeph en deeze zijn alle van goud 
gemaakt;  zittende het Vrouwe-beeld

op
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op een rots van koflelijk geileente, 
onder welken een diamant, zoo groot, 
als een duy ven e y , is. Onder in den 
lijft ziet men een zinne-bceldje ge- 
heel en al van gefteentens * vertoonen- 
d e , zonder behulp van fchildcr-wcrk, 
een aanbidding van v ijf perzoonen ; 
zulks men deezen lchat-kamer, zon
der verwondering, niet aanfchouwen 
kan jals zijndeeen waaragrig Wunder
werk van de natuur en het mcniche- 
lijk vernufr. Men vind hier een oude 
BybeL , op pargamenr gefchreevcn, 
in een oud goud- laaken , met blade
ren doorwerkr, gebunden envoltee- 
keningen op de oude wijze met goud- 
en zilver-verf gemaald; een gifte van 
St. Louis ;  dir werk is nog wel be- 
waard cn men geloofd in Spanjen, 
dat St. Lucas de fchilderyen daar in 
gemaakt heeft; weshalven het zclvc 
zoodaanig is geagt geworden ; dat 
Philips de I I 5 die het gaarn had, om 
’er het Efeuriaal mede op te fchik- 
ken , daar een geheele ftad , aan de 
Kanunniken van Toledo; tog te ver 
geefs, voorbood. Deezedus rijkelijk 
opgepronkte kerk , heeft geen min
der magt van inkomften voor de be- 
dienden, die hier den dienftGods en 
de gebeden voor h e tvo lk , waarnee- 
men. De Aards-bifTchop geniet drie 
handerd en vijflig  duyzend en iijne 
GeeiVelijke vier honderd duyzend 
rijks daalders ’s jaars. Deeze Heer is 
Opper-Kerk-voogd QPrimaatj van 
Spanjen , groot Regter en Papier- 
bewaarderf Cancelierjvan Cafiilien ook 
Raads-heer des Konings en van den 
Staat; hebbende het voor-regt van het 
eerfte,naä den Koning te fprecken zoo 
wel in de raad van den K o n in g , als 
vergaadering van den Staat; bezit- 
tende daar boven zeventien fteeden , 
behalven een meenigte vlekken, bürg
ten en dorpenj maarde Aards-bifTchop 
van Braga in Portugal betwift hem 
de eer-naam van Opper Kerk-voogd 
van Spanjen : wanneer ik met mijne 
befchrijving aldaar zal gekoomen 
zijn , zullen wy de reeden en waar- 
omtne daar van hooren. De Kerk 
zelve , o f het gebou w , heeft honderd 
duyzend rijks-daalders ’s jaars inkoo- 
men * de groote Arm-bezorger veertig

0  L  E  D Ö.
1 duyzend cndcdric,  die hem volgen,
; de eerfte vijfticn,detweedetwaalf en 
| de derdetien duyzend, gelijk ook de 
! Deeken en allude bediende, op dien 
j voet hunne wedden en inkomiten.

By deeze kerk is het H of van den 
j Aards-bifTchop ; zijnde zeer cud en 
! groot, naar vereyfeh van den Üaatee- 
! nes al-zulken groot-magtigen Heers.

De Kardinaal Louis Por io-Car vero ,
I oud omrrcnt agt en zd lig jaa r, bezit 

tegenwoordig het zclve.
Wanneer te Toledo een nieuwen 

Aards-biilchop fijn intreedeter inwij- 
dinge doed, gaan alle deGceftclijke 
en de Burgery den zelven een niijl 
ver inhaalen ;  trekkende de cerile 
voor aan, in Iiunne ftacye-kleederen 
en de Kanunniken op kollelijk toe- 
geilelde muyl-czcls, voor yeder uvee 
trauwanten in hoog-roode rokken, 
om aldus dchandvan hunncnOpper- 
herder te kuflen : daar naà komt de 
Stad-voogd cn alle de bewinds-luy- 
den, gevolgd van eenige voornaame 
Burgers, op hun beurt, den zelven be- 
groeten: men geleyd hemmet deeze 
ilaatelijkheyd naar den ingang van 
de Hoofd-kerk , alwaar hy zig ne- 
der-werpt voor een zeekere gedeclte 
van het kruys onzes Zaaligmaakers, 
dat aldaar zorgvuldiglijk bewaard 
werd; voorts brengtmen aandedeur 
het boek der regten , voorwaarden 
en vrydommen van de Kerk , dien 
hy belooven moct te zullen hand- 
haavenen en naar te koomen.

De Kardinaal Ximenes , die in het 
begin van de zeftiende eeuw Aards- 
bifTchop van Toledo, geweeft is, heeft 
veel tot verciering van deeze fijne 
kerk, toegebragt; hy ondernam des 
zelfs vergrooting ; bouwde daar een 
Kloofler om , daar de Kanunni
ken een verblijf kunnen hebben ; hy 
pronkee de zaalder vergaadering met 
de afbeeldzels van alle de Aards-bif- 
fehoppen van Toledo, o p ; deed be- 
hangzels met goud en zij door-wrogt 
en veel zilver-werk , meerder om de 
kunil;dan het gewigtdeezesmetaals 
te agten, aldaar maaken. Dit en nog 
meerder fchonk hy alles aan de kerk ; 
beloopende te zaamen omtrent vijfn'g 
duyzend ducaaten. Hy fligte de

II. Deel (H  2) bin-



binne-kerk van de Mozarabes ; fteU 
lende daar toe twaalf Kanunnikcn 
cn een Deeken aan, om alzoo den 
dienit van deezen naam, dieby-naar 
uyr het geheugen was , wederom 
te doen oelfenen: jaa hy befteedc vijf- 
tig duyzend rijks-daalders , omMis- 
cn gctijde-boekcn daar toe te doen 
drukken ; maar wijl het voorval , het 
welk aanleg tot deezen dien ft en ge
legene! he yd gegeeven heeft, om die 
te'plccgcn , wel waardig is , dat de 
Leezer het zclvc weere , zal ik het 
hier invoegen. Naa de bekeeringder 
Gotiken en ^Arriaanen tot het Roomfe 
ge lo o f, ftclde ¿V. Ißdorus , Aards- 
biflchop van Toledo ¡de  oefFeningdcr 
Gods-dienft onder hen op den voet, 
begreepen , in de vierde Kerkelijke 
vergaadering van Toledo; maakende 
cen dienft voor de Pfalmen, open- 
baare Gebeden en de Mißen en dee- 
zc wierden door alle de kerken aange- 
noomen ; decze dienft duurde om- 
rrent honderd en twintig jaaren, tot 
dat de Mooren, zig in Spanjen gewur- 
pen hebbende, daar van meefter wier
den en de Chriftenen verftrooydenj 
die van Toledo niede door hen onder 
het juk gebragt , behielden egter de 
vryheyd van hungeweeten endeoef- 
feninge van den dienftydoorStJfidorus 
ingeftcld j deeze Chrißenen nu wier
den Mißara bes, of Mozarabes, naar r 
den naam van eenen Moza> Veld-hcer 
der Mooren, genoemd: als daar-naa in 
het jaar duyzend en negen en derrig,
J.Uphonfus de V I  , Toledo de Mooren 
wederom had afgenoomen , begoft 
men den Gods-dienft wederom te her- 
ftellen ; hebbende de Koning en de 
Konirrginne Conßantia , voor, den 
voor-gemelden dienft, aldaar nog in 
gebruyk, te niete te doen en den 
Roomfen Gods-dienft in te voeren; 
werdende hier toe, door den Gezant 
van de Paus aangezetj maar deGee- 
ftelijke , de Adel en het gemeene 
Volk ftelde zig daar tegen; nietwil- 
lende ; dat men het oude gebruyk 
van hun kerk by zoo veele kerkelijke 
vergaaderingen goed-gekeurd, zou- 
de te niete doen; daar reezen harde 
woorden en de zaak liep zoo hoog j 
dat men geraaden vond, volgens de

6ö ■ * B E S C H R
, onvernuftigheyd en botheyd dier 

woefte eeuwen , het gefchil, door 
cen twee-gevegt, (Duel) te eft’enen.De 
Koning verkoos daar toe een Roonts 
Ridder } de Geeftelijkheyd en het 
gemeene volk een ander, elk om hun 
zaak te hand-haavenen : de laatite 
won den ftrijd cn de geheele kerk 
geioofde ,* dat God zig duydelijk 
voor haar zaak hadde verklaard ; maar 
hiermede was het werk niet gedaan; 
de Koning cn de K oningin , alsook 
de Aards-bifichop hier by haarreeke- 
ning niet vindencle, wilden de zaak 
zoo niet opgeeven: want de waape- 
nen, als men weet, zijn wiffel-valligj 
war nu te doen ? men wierd weder- 
zijds eens , nog ccn proef van dit 
werk te neemen : naa veel vaften, 
bidden en ommegangen, vergaaderde 

,.men op de openbaare markt > alwaar 
men een groot vuur deed aarPreeken 
cn men wierp daar een Roomfe en een 
Mozarabis mis-bock in > oudertufTen 
badde Koning en het gemeene vo lk ; 
dat God tog fijn willedooreenigtee- 
ken mögt gelieven te kennen te gee- 
ven * hier op bequam men tijd ingj 
dat het Roomfe verbrund en het ander 
onverzeerd was gebleeven ; dit was 
voor dien tijd zoo wel; maar al me- 
de niet voldoende: want de Koning 
had nu zij gekoozen; zu lks, niet ce- 
gen-ftaande alle deeze Hemclfebeve- 
ftiging, hy by fijn voor neemen bleefj 
willende uytdrukkelijk , dat aldaar 
den Roomfen Gods-dienft zoude in- 
gevoerd werden jalleenelijk verkreeg 
men van den Koning , dat de oude 
gebuurten binnen Toledo hun tM oza- 
rabifen kerk-dienft zouden blijven 
oeftenen: tog naa verloop van veele 
jaaren , was de zelve geheel huyten 
gebruyk geraakt ;  jaa de geheugenis 
daar van ten eenemaal uyt de ge
tilgten der men feilen gezleeten, toen 
Ximene $ de zelve wederom opregte* 
hebbende de zelve by toeval onder 
eenige oude hand-fchriften , in de 
Gotthife taal, gevonden, waar op hy 
dan de binne-kerk bomvde, waar van 
ik gefprooken heb,  alwaar twaalf 
Priefters , alle dagen MifTe doen en 
voorts den Mozarabifen Gods-dienft 
pleegcn. Deeze Opper Kerk-voogd

deed
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deed aan fijn kerk een gefehenk van 
een itecn, die zeer hoog geagr wierd; 
zijnde het zef’de gedeclte vandemar- 
mor-fteen des grafs vanonzen Zaalig- 
maaker, dat hem door een Fraudf- 
kaner-M onnik, die het uyt Paleflina 
gebragt had, vereerd was.

Men teld binnen Toledo agt cn der- 
tig Geeftelijke gebouwen, waar van 
de mceile wel beziens waardig zijn ; 
onder deeze fteekt boven andere,dat 
van Sr Francifens, uyt: dit Klooftcr 
w erd, dat van Sr Ja n  der Köningen , 
genoemd , om dat het door de Ko- 
ning Ferdinand en de Kon in ginne Ifa- 
bella, omtrent het eynde vandevijf- 
tiende eeuw en zu Iks vier , o f v ijf 
honderd jaar , naa het inneemen van 
Toledo en nict voort daar naa, gelijk 
een zeeker niet al te naauw-kcurig 
Rcyziger meld, geftigt is. Xirnmes, 
die naamaals tot de vvaardigheyd van 
Kardinaal en Aards-biffchop quam, 
is de eerftc nicuweling geweeft , die 
men alhier ontfansen heeft. Onder 
de kerk van dit kloofter, vind men 
ecu meenigte van yzere ketenenjloo- 
pende längs en door den muur ; die 
men zegt den Mooren van Toledo, ge- 
diend te hebben, om ’er de Chriße- 
nen> hunne zlaaven, aan vaftte leg- 
gen, wanneer zy hen, naa het vero- 
veren van die aanzicnelijke ftad het 
leeven hadden gefehonken * andere 
zeggen, dat het ketenen van zlaaven, 
in Barbaryen vry-gckoft, zijn: rond- 
om ziet men veele afbc,eldzels van 
K öningen; maarom wederom tot de 
kerk te koomcnj de zelve is fchoon, 
groot en vol oranje-, granaade-, jaf- 
wijn-en hooge myrthe-boomen; ilaan- 
de in kitten * maakende alduseen rey 
tot aan het hooge Altaar, wiens op- 
ciering zeer koftelijk is. Door dit 
aangenaam groen der boomen , fchit- 
terd het good, zilver en behangzel, 
waar mede het Altaar is overlaaden, 
zoo pragtig heen •, dat het den vrem- 
dclingen, die zulke vertooningen in 
Kranknjk , nog andere oorden des 
werelds zien , ftom en blind doed 
ftaan. Behalven de kunft van zang- en 
znaaren-fpcl, heeft men in deeze kerk 
het aangenaam geluyd der natmir, 
gelegt in dc bekken en keelen van

kleyne vogeltjcns, gelijk Nagtcgaa- 
len , Cysjcns cn dievgciijkei zutendc 
in befchilderdo en vergulde kooyc- 
jens.  ̂ ■

Het Kloofter der Predik-hecrcn, 
anders genoemd , Sk Pieter de bloed- 
geiuygy is niet minder; dan hetvoor- 
gcmclde * zijnde gd ligt door dc Hee
ren Piment ä s , Graavcn van Banvven- 
to. Men ziet daar in hunnegraaven uyc 
jafpis-ftcen , in den muur, tcr weder- 
zyen van het hooge Altaar en in een 
andere binnc-kcrk twee gehccle graf- 
fteeden, van twee byzondere lieden, 
mede met dufdaanige fteen beleyd en 
daar op hunne bccldcniflen tcr halver 
grond uytgehnuwen : in die gebouw 
zijn drie kloofters, het eene boven het 
ander en daar by groote tuynen.

Men vind, binnen Toledo nog ver- 
feheydeandere Geeitelijke gebouwen 
cn cenigc arm - cn gaft-Iuiyzen, ten 
dienile van zeven en twintiggebuur- 
ten ; yoornaamelijk een voordevon- 
delino-cn en een tweede, in de voor- 
ftad, welk gebouw vierkant -is cn uyt 
een kerk cn drie wooningen , nevet^s 
een zeer groote plaats, daar binnen, 
beftaat. In het middenvan denbuyk 
des kerks ziet men het graf en het 
ftand-beeid nyt marmor , van een 
Aards-bißchop van Toledo , die dit 
gaft-huys opgeregt heeft. De dards- 
biflehop heeft veeiehuyzen in deeze 
ftad, die hy aan de menfehen , die 
in zijde werken, leend, menkendde 
zelve aan een ruyt-wijs vierkant ftuk 
aarde-werk , dat boven de deur ftaat, 
waar op deboodfehap des Engels aan 
Maria met deeze woorden, gcfchil- 
derd ftaat,

M a r i a  i v e  c o n c e b i d a  s i n

P E G A D O  O R I G I N A L .

' Dat is ; : r r
M a r i a  is ontfangen zonder 

erf~zonden.
By dc Hoofd - kerk ftaat het Stad- 
huys ; hebbendc een fchoone gevcl 
en een in gang van gclv.uiwc fteen, 
liier en daar met marmor bekleed.

De ilad Toledo is vermaard door 
verfcheyde oude (Concilien) kerklijke 
vergaaderingen , aldaar gehenden, 
wier getal wcl tot zeventien loopt* 
als zijnde zints vcele ecuwen, zoo 

fM  3) voor
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voor, als naa den inval der M o o r e n , [ 
de zetel der Köningen van C a ß d ie n  
en de Hoofd-ftad van S p a n je n , ge- 
weeit ;  begiftigd met den eer-naam 
van K e y ze r lijk e  S t a d ;  maar bovenaL 
lcs is zy aanzieficlijk, om dat ’er een 
oude Hooge- fchool is, die veele groo- 
te mannen , waar van \v y laager i'prce- 
ken zullen , hecfc uytgeleevcrd j des 
zeifs Boekery is groot en door den 
Ka rd t n a a 1 X i  men es z ec r v er rij k t. B u y - 
tcn de ftad zag men onlangs nog de 
overblijfzelcn van een oude grootc 
Schou\v-bürg. De ilad is bezvvaarelijk 
te naaderenen van goedc water-graf- 
ten voorzicn en wijl de heuvel, waar 
aan de zclve gebouwd is , naar den 
T aag  ftrekt , zou men de zelve met 
weynig moeyte, bevaar-baar kunnen 
maaken , zulks de fcheepenals dan, 
aan den voet van den berg en aan de 
ftad zouden kunnenkoomen ankeren, 
dat voorwaar groot gemak en voor- 
dcel aan den handel, zou geeven: 
men gaat over deezen ftroom, längs 
drie bruggen, waar van ’ertwee zeer 
lang en hoog zijn. Het omgelcegen 
land is dor en droog , ivytgenoomen 
daar het door den T a n g  befpoeld sverd. 
De lugt is alhier droog en zeer bei
der, derhalven vak hier weynig ree- 
gen. De ftad is zeer oudiZijnde alten 
tijde der R om eynen  , voor een fterke 
ftad* hoewel als toen nog kleyn ver- 
maard geweeft. Men heeft alhier een 
oude marmor-fteen, met het volgende 
opfchrift j beheizende des zeifs naam 
en ter eere van Keyzer P h ilip s  ge* 
maakt, gevonden.

i m p . c ê s .
M. JV L IO . P H IL IP P O  

PIO . F E L . A VG .
P A R T H IC O

P O N T . M A X . T R IB . P O T .
P. P. C O N S V L I  

T O L E T A N I  D E V O T IS S . 
N V M IN I M A JE S T . Q V E  E JV S  

D. D.
Dat i s ;

T e r  eere G ods en fijnes <JMajeßeyts> 
K e y z e r

A l. J u l iu s  P h i l ip p u s ,
D e n

Godvrugtigeny G ein klugen, Kermeerde- 
. raar des Rijks,

y v i n g
D e n  D a  d e r  O v m v i n m a r  

O p p s r - P n e ß flr , K olk B e f  eher w e r ,  
K a d e r  des K a d er la n d s  y

B r tr g e w e c ß e r , ; '
'• ' heoben  ■ ä

D e  v e r p lig te  B u r g e r s  v a n  Toledo ^  
D i t  G cdenk-tecken  opgeregt en \ 

g e jeh o n ken . ;

S t e e d e n  i n de  N a a - b u u r s c h a p  
: v a n  T o l e d o  e n  l ä n g s  de n  

T ä AG GELEEGEN.

Gclijk alle de plaatzen , daar de 
Taag Jangs en door ftroomd, de 

aangcnaamftc en vrugtbaarftc, in ver- 
gclijking van die, welkcdaar ver van 
afgcleegcn zijn , gevonden werden, 
zoozietm en ook ter weder-zyen van 
de zelve,een groctgetal van kkyne 
fteeden en vlckken, omtrent Toledo: 
ten Noorden vind men lllefcas in een 
aangenaame groote vlaktc, ter hal- 
ver weg tu (len Toledo en Madrit: men 
ontmoet aldaar ccn Vrouwe-klooftcr, 
door den Kardinaal Ximenes, geftigt 
en van goede inkomften bezorgd. 
Hooger aan legt Leganes , Hoofd- 
ftad van een Burg-graaffchap , dar ook 
deeze naam voerd: ook Mora> op den 
ftroom Tajuna ; leggende zes mijlen 
van Toledo en Hoofd-plaats van een 
Graaffchap , door Philips de III , ge- 
ftaafd ; alhier maakt men goede de- 
gen-klingen en ziet ’er een fterk ka- 
fieel. D rie , o f vier uuren van Toledo  
(want de mijlen zijn hier over-al niet 
van een zelve lengte) legt op den weg 
naar A r a n j u e z y A n o v e r , een zindelijk 
vlek , aan den T a a g  -ftroom en wat 
verder Ooft-waards aan, F n e n te D u e -  
g n a ;  voorts P a f t r a n a , Hoofd-ftad van 
dat Hertogdom en digt hier aan Z u 
r i t a ;  zijnde een Ridder-ampt van de 
inzetting C a la tr a v a  ; hebbende een 
kafteel, dat oud , bemuurd en door 
den Tätige om ftroomd is. Men vind 
op het omgeleegen land fatfaruan, oly 
en lekkere wijn-druyf groeyen.

Ten Zuydenvan den T a a g  en vier 
mijlen van Toledo, legt 7epesy vermaard 
door haar hoog-geagte wijn en oly 
en nog twee mijlen verder O c a g n a , 
daar ook goede wijn en oly valt en 
a^rde-werk, dat zeer witis ,gemaakt

werd;
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werd $ voorrs vind men- nog twce 
mijlcn op-waards,tenNoord-weiten, 
Villa Rubia ;  hebbende groote voor- 
regten en aanzicnelijkemarkt-dageni 
als lcggende op een goeden grund 
vol wey en vee, koorn, olijf-en an
dere vrugt-dragende boomen j voorts 
bezet met wijngaarden } de Reyzi- 
ger weete, nevens mijn Leezer, dat 
dit niet, her Rubia is , het welk ver 
van hier en Zuyd-waards leyd en aU 
waar de drie deelen van Caßilien te 
zaamen koomen , te weeren, Algar- 
ria , Sierra en het Naauw , AI au c ha. 
Als men van het Rubia, daar ik van 
fpreek Noord-ooft aan reyfd, komt 
men aan het Koninglijkc, zeer ver- 
maarde Land-huys

A  R  A  N  J  U  E  Z .

I s \\ztEfcuriaaln)k, trots en groots 
en om alles te zeggen , een won- 

der-ituk van de kunlt, men moet be
kennen ; dat deeze plaats in wifleling 
een wonder-werk van de natuuris; 
gaande het eerlte in gelegendheyd 
verre te boven: deeze fchoone woo- 
ning leyd zeven mijlen van Madrit 
en zes van Toledo , digt by een zlegt 
dorpje van de zelve naam , op een 
ftuk lands , dat by-naar een Eyland 
is, alzoo de Taagtn dcXarama te zaa- 
men vloeyen , waar van men, door 
de een in den ander te graaven, een 
eyland gemaakt heeft: men gaat over 
beyde,* längs twee groote houte brug- 
gen , aardig befchilderd en op-ge- 
maakt; kunnende inmalkanderzluy- 
ten } zulks, dat Aranjuez nictalleen 
een plaats van vermaak * maar ook 
van veyligheyd voor een Koning en 
een kleyn getal wagters, is. Philips 
de I I I 5 hebbende de voordeelcn van 
dit oord en deeze woon-iteedeafge- 
zien , daar de natuur de kunft te 
hulpe komt , had 'er een volmaakt 
werk kunnen van maaken : om de 
waarheyd te zeggen ,* de tuynen, 
blom-perken, het groot getal der wa- 
ter-werken, kunft-hoolen en wandel- 
dreeven, die men over-al onrmoet, 
maaken deeze p l a a T s  , de vermaake- 
lijkfte van geheel leggende
in een vlakte vanomereut v ijf mijlen

A N  J  U  E  Z . 63
lang cn naar dien maat breed, om- 
ringd van kleync heuvelen en aange- 
naame boflchagien, vol allerley wild 1 
als Harten, wilde Vcrkens eil dier- 
gclijkcj voorts Konijncn en wat van 
dien aard ts: lietis nog niet lang gc- 
leeden,datmcn "er cenige honderden 
Kameclen zag , waar van men zig 
bediende , om laft tc doen dragen. 
Als men op een half-m ijl naa, aan 
A r a n j u e z  komt, moet men, längs een 
brug, die open Itaat, wannccr 'er het 
Hot is , over den T a a g ,  gaan* maar 
het zelve daar nietzijndc, moet men 
'er overvaaren cn een toi betaalcn, 
die een gedcclte van de in-komiten 
dcczes plaats, inaakt. Als men over 
de zelve is , doed zig hethoogeype 
geboomte cn de hccrelijke groente, 
die rondom het Koninglijk huys is, 
op. Daar naa treed men voortineen 
groote vlakte, als een wild-baan, met 
veelc lanendoor-zneeden en een nuiur 
om-trokken; daar gaat men door een 
behaagelijke plaats, met ype-enlin- 
de-boomen bezet op dien maat, dat 
de Zon door der zelver blaadcren 
niet ftraalen kan, deezewandel-weg 
is zoo wijd , d a t ’er vier koeczen, 
naail: malkander, in kunnen rven en 
zoo regt, dat, als men in hetmidden 
is , men het eene en andereeyndkan 
zien / fchoon de zelve wcl een mijl 
lang is , op deczen weg loopen veele 
andere toe > maakende alzoo de gc- 
daante van een Iler : ten eynde van 
deeze wandcl-dreef ziet men cen 
poort, die den toegangeot een brug 
af-zluyt ; leggende over het water, 
waar van ik gefprooken heb cn al- 
hier is de tuyn, en des zelfs intreedc 
aandekant van het Koninglijk Hof.

Deeze Tuyn is het vermaakelijkfte 
gedcelte van de geheele plaats ;  als 
leggende op het Eyland, dat de T a a g . 
en de Xarama, door het zaamen-voe- 
gen, hier vooren verhaald, m aakt; 
rondom de zelve loopt een aarde- 
bedding, op een hooge nnuir en daar 
op gaat men längs deeze twee ftroo- 
men wandelen ; hebbende te gelijk 
het gezigt van den tuyn en dit wa
ter en (zoo men wil) het vermaak 
van de viflery,door behulp vankley- 
ne befchilderde roey-fchuyrjens, die

op
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op verfcheydc plaatzen aan den tuyn 
gcreed leggen. De tuyn is zindelijk 
cn werd zeer wei onderhouden *. het 
Water, dat men , door verfcheyde 
buyzen aan de worteis en flammen 
der boomen leyd , houd de zelve in

Y  V  I  N  G  *
een geflaadige koelte en maakt de 
boom-gaarden zoo vrugtbaar,dat men 
aihier het alder-lekkerftc frnyt van 
het gantfc Koningrijk eet * jaa ¿ e lf  
de Koning trekt van het verkoopen 
der zeiver een groot voordeel. De

Blom-ßnkkai en Water-Jprongen aardtgltjk cp AR A N J Ü E Z  uytgevonden.

water-fprongen , bloem-hooven, Wan
del- dreeven en wat hier verder aan- 
genaams gezien werd , maaken de 
plaats tot een zinken ziel-vervoerend 
verblvjf *, zijnde alom zulk een over- 
vloed van water , dat men nergens 
gaan , nog koomen kan, o f men ziet 
5er water-vallen, fprongen en aardige 
leydingen van* alle deeze,waar van 
’er zonuijds drie , v ie r , o fv i j fb y  
een gevonden werden, zijnmetbeei
den, kommen en bakken vanmarmor 
en ertz vercierd en fchoon al het wa
ter uyt den. Taag kom t; als zijnde 
aihier geeifberg , o f leevend water 
(gelijk men dat noemd) zoo fpringt 
het zelve egter zeerhoog op. Wan
neer men over den brug is , die op 
den tuyn aan-loopt, ziet men voort 
twee koopere beeiden $ waar van het

eene het water uyt fijn afgehouwene 
armen w erpt; een treê, o f vier van 
hier, vindmen de Water-fprong van 
Diana, dat een van de alder-fchoonfte 
is ,* leggende op een heuveltje, zuiks 
men de zelve al van heel verre zien 
kan: deGodinne ftaat in het midden 
op een rotsje van fteen, hour, metzel
werk en aarde gemaakt* zijnde om- 
ringd van honden, harten en hinden, 
daar water uyt fpuyt 5 rondom de 
kom , daar het water in flo rt , ftaan 
myrthen , wier rakken zeer aardig 
gebonden en zoodaanig geznoeyd 
z ijn , dat zy agt fcheepjens verbeel- 
den i aan welke men befcheydelijk 
de lleeven , het hol van het febip en 
agter-eynde zien kan, in de zelve zijn 
Minne-godetjens -, die als overboord 
kijkende, water tegen de beeilen fpou-

wen,
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wen , Vftaf m ed vie ii boord allenzints 
vercierdis. In eoa grootc water-kom, 
ziet men den berg. Parnajftts en daar
op Jpollo, met de Znng-Godinnen en 
bet pz&rd Pegafus ;  verbeeldende het 
af-Hortende water, den vloed Helikon. 
U y t  den berg koomen veele water, 
fprongen * waar van een den regeii 
in de lu g t , een ander blommen ver- 
beelden > zommige vloeyen zagt en 
langzaam neder-waards, andere met 
groote drift, längs den rand van den 
kom. W at verder ontdekt men de 
W ater-fprong van Ganimedes;v&too- 
riende dat fchocme kind, opgetild in

A N J U E Z ,  6y
de klaauwen van een Arerid; ftaande de 
vogel op een pylaar, met uytgefprey- 
de vierten > werpende water ten bek- 
ke en klaauwen u yt: op de zij vari 
de vang-kom, zietmen iMars> Her
cules en andere Heydenfe Godheeden, 
Als men van hier in een iaan gaac* 
die dwers door deeze geftrekt leg t, 
vind men het water-werk de Nijdig- 
heyd,z\zoo genoemd,om dat het water 
op des zclfs top een vier-kant maakr* 
gelijk men voor venfters en glaazen 
zct3( Jaloußen genoemdj wanneer meri 
nietgezien wil weezen. Inhetmiddeil 
van deeze wandei-dreef Haan de Har-

Ĵ ue de hCdfontaine des Jdaryyes, autremenfr ncmmJ de t eyine, dans leJa rd ztv J> ' -dJtAlTJUEZ' ■

Vtrtòmmi van dtWatw-wfrhttt, gtnaatndde 1 1  ÀR P Y E  N, o f de DOOR N E  N  iff den
Tuyn von A R A N f U E Z .

/;>?«,een water-fpforig,dien de kenners 
van dusdaanig werk voor den beiten 
van allen neemen: vier pylaaren, die 
hoog eh van marmor-fteen zijn,ftaari 
op de vier hoekeri van een wijde wa- 
ter-kolk 5 werpende uyt de mondeii 
en hangende borften van gemelde 
Harpyeti* eenmeenigte waters* fchij- 
nende een fchoone jongeling,die in een 
groote hoorri o f fchelp leya;fteunende 
op een pylaar in het midden van den 
kolk en beezig met een doorn uyt

fijn voet te trekken y te willen ver«* 
drenkeh. W at verder in de zelve laart 
flaat de water?fprong van Don Ja n  vati 
Ooßenrük, (zie de eerfle Figuur op de 
volgtnde zij de) aldus genaamd, om dac 
het beeid, dat boven den fprong ftaat 
en water uyt fijne h’ayreri w erpt,uyt 
een iteeri gemaakt is , die men in een 
Turks fchip , naä den zlag van Le
panto vond. Deeze fprong neefetwee 
kommen, een, die wat hoog itaat en

II. Deel ■ ( i ;  éetì
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een zes-kantige groote daar onder: 
beneden den fprong, ziet men vier 
kleyneMinne-godecjens en verfchey- 
de zinne-beeiden. De Water-fprong 
van Neptunus, (zie de twtde Figuur op 
de 66 blad-zijde) is ookgeenzintsvan 
de minfte : ter midden van een pylaar * 
ftaande in een water-kom > ziet men 
cen groote zee-fchelp , op de wijze 
van een w o lk , waar nyt vier groote 
warerenin den bak vallenjboven dee- 
zen fchelp, ziet men een kleyne* draa- 
gende een Neptunus, voorzien van fijn 
drie-tand en verzeld van een (Triton)

■■ ■ Zee-godeneenZee-paard, dat water

l N  J  U  E  Z> 6?
ten muyl en neuze u ytd rijft} behai- 
ven de pylaar, die in het midden ftaat 
en zeer hoog is , ziet men al-cyn dit 
werk met Gode - en Godinne-beeiden : 
toegeregt en opgecierd: onder ande- ; 
rcn twee kindertjensjrijdendeop leeu* 
w en, in een geftalte, als o f zy tegen 
elkander, om ftrijd , loopen en rennen 
wilden^ hier boven ziet men een Fenns 
op een Zee-hoorn in een fchelp zitten, 
met een Minne-godje by haar: op een 
andere pylaar vertoond zig een Go- 
din , op een werelds-kloot; ruftende 
op de fchouderen van twee geboogen 
mannen. De Water-fprong Bacchus

Verioomng vtn de Water-fprovg B A C C H U S  U A R  A N J U ¿Z .

ftaat in een w ijde, ronde water-bak, 
uyt wiens midden een zwaare pylaar 
rijft j voerende mede een zwaare 
fchelp ;  in het midden van de zelve 
ftaat een kleyne pylaar en daar boven 
een naakte, lacchende Bacchus, dwers 
op een ton gczeten 5 hebbende een 
tros druyven in de hand. H et water 
loopt aan de eene zij uyt het deuvik- 
g a t, valt van daar in een fchelp en 
zoo ter komme in. De Water-fprong

der L ief de , is volkoomen fraay ge- 
maakt. O p de hoeken van een Vier
kante kleyne water-kom, ziet men 
dwers tegen elkander o ver,agt groo. 
te, leevende boomen,waar van de vier, 
die op de hoeken ftaan , een groote 
magt van water uytgeevenj koomen- 
de uyt het hoogfte van den ftam, al- 
waar de takken beginnen ; dit vertoog 
behaagd altijd den aanfchouwer} als 
zijnde men niet gewoon,uyt een na- 

I I . Deel ( I  2) : tuure-
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V A N  A R A  
tuurelijke boom water te zien fprin- 
genj in den grooten vang-kom, ftaat 
een kleyne en daar in twee Tritons 
en tu(Ten deeze een Venus; voerende 
een water-kom, in de gedaante van 
een kroon * boven deeze vertoond 
zig een ftand-beeld en daar op cen 
Voet en wederom op die cenCupido, 
gewaapend met pijlen , daar water 
uytfpringt. Onder het water-werk 
der Dolphynm } zijn twee bakken, 
waar van de eene met de aarde gelijk 
en eene veel kleynder, zeerhoog en 
agt-kantig is ;  voerende op yeder 
hoek een Uolphyn, die water ten muyl
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uyt-werpt en een Cupido op den rug 
heeft: uyt het midden komt eenpy- 
laar, daar een fchelp op ftaat , met een 
beeid , dat al-om water van zig geeit* 
maar ik zai my niet langer beezig 
houden , met alle de water-werken , 
wier gctal zeer groot is , in het by- 
zonder tebefchrijvcn * meenendemet 
het verhaal van zommige, den nieuws- 
gierigheyd van mijn Leezer voldaan 
en getoond te hebben * dat dir een 
zeer vermaakelijkc plaats moet zijn 
en te meerder , om dat 'er zeer aar- 
dige hoolen en fchelp-werken gevon- 
den werden* in welker eene zig twee

Vcvtoonhtg vUff de gvootc IVäiey'Jpi'ofjg tot A R A  N y  U E Z .

draaken vertoonen en boven deeze 
een vlugt van vogelrjens, die zingen, 
zoo draa het water begind te fprin- 
gen 3 00k hoord men ’er trompetten, 
hoorn-flnyten en orgelen alle op een 
zelve t ijd : aan de andere zij van dit 
h o l, ziet men vier Bbfch-godcn , o f 
Satyrs, waar boven men dit jaar-getal 
heeft, een duyzend zes honderd en 
Zeven en het beeid vanKoning Phi
lips de I I I ,  ziet. Hier Waffen cypref- 
fen en witte rooze-boomen, die door

water-fprongen als het noodig is* 
kunnen befproeyd werden : om zig  
dan een goed denk-beeid van dit al
les en dit Koninglijk geftel in te 
drukkenj moetmen naä-denken* dat 
alles wat geboom te, w ater, veld, 
blom , vrugt, arbeyd, kunft, kragt 
en vinding* jaa het vermoogen van de 
natuurzoo hier, als daar gebragt en 
verleend heeft; op deeze eene plaats 
in volkoomenheyd en goede fchik- 
king is.

( I  3) . » e
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Aldas vertoond ztg bet Hof van A R A N J  UEZ.

De Koninglijke wooning, hoewel 
redelijk fchoon > is het eenige ftu k> 
daar de hand niet genoeg aan gehou- 
den w erd; zijnde niet behuys-raad; 
danals’er deKoning gaat. Men vind 
Jer eenige goede fchilderyen en een 
aangenaame, groote, koelezaal,uyt 
marmor-fteen opgehaald en al-zulke 
pylaaren ruftende. Op het voor-hof, 
dat vier-kant en met marmor-fteen 
bevloerd i s , vind men een water- 
fprong, daar het beeld van Keyzer 
Karel de V ,  in het harnas, uyt ge- 
gooten metaal ,* hebbende drie, o f 
vier hoofd kettercn onder iijne voe- 
ten, op ftaat: voorts zwemmen *er 
in kleyne wateren, zwaanenen ande- 
re water-vogeien en een uurtje van 
daar een water graft, wicns water zoo 
zout en van coleur , als dat van de 
Z e e , is en op dat alhier niets mogt 
gebreeken ;  maar het vermaak vol- 
zlagen zijn , drijft ’er op een groote 
water-graft een kleyn verguld en be- 
fchilderd oorlogs-fcheepje , om al- 
zoo de verluftiging van het water 
zelf te moogen genieten.

L  A  S I E R R A .

Men moet zig  alhier wederom in 
gedagten brengen, d&tNieuw- 

CaßiUen in vier kleyne Landfehappen 
verdeeldis, Algarria y Sierra, Man- 
cha fofhet JSIaauw )̂ enEftramadoura. 
De befchrijving van het eerfte ge- 
deelte is wat lang en groot geweeftj 
w ijl men in dit geweft alles vind, dat 
men fchoon en goed in geheel Span- 
jen> ontmoet > maar de drie andere 
zullen ons zoo lang niet beezig- en 
op-houden. Sierra is het gedeelte, 
dar Ooft-waards leyd,aldus genoemd, 
om dat het Landfchap berg-agtüg en 
by-gevolg niet z o o 'w e l, als andere 
land-ftreeken, bewoond is. cßiolina 
vind men in hetNoorderlijkfte oord, 
drie mijlen van de grenzen van A r- 
ragöriy al-om in velden en weyen ge
kegen , daar veel vee,inzonderheyd 
fchaapen, gevoed werden, welke een 
zeer fijne wol dragen : het was wet- 
eer een heerelijkheyd, die niet 3 dan

door



V A N  C U E N C
door perzoonen van den Koninglij- 
kenbloede, bezaten* maar eyndelijk 
is deeze plaats al mede aan den kroon 
getrokken * jaa Philips de IV  heeft 
bezorgd , dar de zelve in het toekoo- 
mende daar van niet weder kan ver- 
vremd werden : by Molina ontmoet 
m en, Zuyd-weftelijk aan reyzende, 
Caracofa, o f Caracena, Hoofd-ftad 
van een Burg-graaffchap; leggende 
in een vrugtbaar Landfchap. Neder- 
waards en ziilks Zuyde-waards voort- 
gaande, vind men

C U E N C A,

Een Biflchoppelijke ftad, gebouwd 
op een heuvel,ruiTen twee hooge 

bergen en twee kleyne ftroomen j die 
te zaamen loopende, den vloedX#- 
car, maaken: zy wierd eertijds Coh- 
ca genoemd en zommige meenen > 
dat die de Hoofd-ftad van de oude 
Concaven,  is > een volk j dat men ver- 
trouwd van de Maßageten, herkom- 
ftig te z ijn , om dat het op de zelve 
wijze leefde > naamelijk van melk, ver- 
mengd met paarde-bloed; andere ge- 
looven^ maar zonderfehijn van waar- 
heyd ;  dat dit het oude Valeria, is.

Omtrent het eynde van het jaar 
duyzend twee honderdis deeze ftad 
herbouwd en vergroot door Koning 
^Alphonfus de I X  ;  die de zelve ter 
dier tijd met een Bifdom vereerde, 
ondertoeftemming van den Paus Lu
cius de III . De BiiTchop, dieonder- 
hoorig aan die van Toledo, is , heeft 
m eerder;dan vijftig duyzend ducaa- 
ten des jaars inkoomen..

B y  deeze gemelde ftad leyd het 
oude Valeria , op een hoogte. Z y  
was ten tijdedevGotthen rijken mag- 
t ig ;  maar is door de Mooren verwoeft 
en Cuenca , door des zelfs verva l, 
groot geworden. E l f  mijlen van Cmn- 
$a naar de grens-paalcn van Caflilien> 
Arragon en Valencien , werd men 
Moya gewaar ;  leggende op een hoog
te , omringd van pijn-boom-boifen 
en door een fterk kafteel befehermd: 
de Hertogen van Efcalona bezitten 
het zelve onder de eer-naam van een 
Burg-graaffchap. Ten Zuyden van 
Cuenca, leyd Alarcon, aan den oever

van den ftroomXucarXncara^dxeyci 
van alle kanten om heen vloeyd ,* zy is 
gebouwd in het jaar duyzend een 
honderd en agt en zeventig en door 
de eMooren agtien, o f twintig jaar 
daar-naa , ten onder gebragt. Alphon- 
fus de I X  won de zelve wederom, 
door de by-ftandvan Ferdinand Mar- 
tinez de Zevallos, die ter deczer ge- 
legendheyd, den naam van Alarcon> 
met toclaatinge des Konings bequam. 
Men ziet alliier een oude kerk , aan 
de H . Maget eJMaria gewijd , daar 
veei vo lk , uytbyzondereGod-vrug- 
tigheyd, ter oefFening van gebeeden, 
gaat. Naar het Zuyden leyd in het 
zelve Landfchap Alcarez > cen ftad; 
hebbende een ilerkte op een hoogen 
berg en zijnde vier mijlen van den oor- 
fprong van de Guadiana - ftroom en 
digt by die van de Guadarmena, die 
in den Guadalquivir beneden Ca$orla 
valt, geleegen: hetland daar omtrent 
is overvloedig cn van alles voorzien, 
men fokt daar kleyne ren-paarden, 
die v&nCordua in znelheyd en fterk- 
te niet wijkende. In de naargebuur- 
fchap van Alcarezy Zuyd-ooft-waards 
aan , vind men Segura de la Sierra, 
een van de rijkfte Riddcr-amptcndes 
Orders van $*. Jacob ;  leggende ineea 
oord ,, dat vol fehaapen en wild ge- 
dierte is. Aan het uyt-eynde, ten Zuy
den naar de kant daar Valencien, 
Granaaden en Caßilien te zaamen 
koomen, ontmoet men Velez-el-rubio, 
tegen-woordig cen kleyn vlek , aan 
den voet van een heüvel geleegen; 
maar wel-eer een fterke ftad, daar de 
Mooren altijd een fterke bezetting iq 
hielden; men ziet nog fteen-hoopen 
daar van op en by gemelde heuvel: 
dit land is nog goed * maar wat ver- 
d er, naar de kant van B d fä , in het 
Koningrijk Granaaden , daar het e lf 
mijlen van daan leyd, vind men ge- 
duurende, den gantfen w eg, tot dee
ze ftad toe, niet dan een arm her- 
bergje ter halver-wcg,daar zomtijds 
brood , nog wijn is. Velez is een 
Ridder-ampt van SK Jacob ;  maar 
daar is een ander Velez , met de by- 
naam Malaga > dat mede in het zelve 
Koningrijk , een halve mijl van de 
Middelandfe Z e e , leyd. Zommige

Schni-



Schrii-'crs {teilen Vtlcz-elruhio, ook In laater tijd , is het Talavera la Rejr- 
in het Koningriik Granaaden. na , o f de la Reyna genaamd gewor*

den ,*om dat het een van die fteeden

B E S C H R Y V I N G  V A N  LA M A N C H E ’

L A  M A N C H E , M A N C H A j
H E T  N a  A U ‘\ V ,

I s het Zuyderlijke gedeeltc van 
Nituw-Cdjlilien, waar door ¿c Gua

diana in de lengte loopt. Alhicrfteld 
Michiel Cervantes , die wijze Schrij- 
ver, het toncel voor de Helde-daaden, 
van den Doorlugtigen Ridder Don 
Qu'ichot. Wanneer men uyt Toledo 
längs den Taag wil reyzcn,gaatmen 
door een onbebouwd, dor land en 
komt, naa vier mijlen afgeleyd teheb- 
ben, aan het dorpje, Trachona; van 
daar , nog vier mijlen verder treed 
men in een vrugtbaare en wel-be- 
woonde land-ftreek ; ftrekkende tot 
aan het groote vlek Cebola ,geleegen 
in een oord, dat goed koorn en uyt- 
muntende goede wijn voort-brengt. 
Verder op vind men een diergelijk 
Geweft : men ziet längs den Taag 
heen, groote vlaktcns vol fchaapen 
cn men gaat over den ftroom längs 
een brug, ten deele van hout, ten 
deele vanftcen,gebouwcl.

T A L A V E R A  L A  R E Y N A  ■ >

Is een middel-maatige groote en ver* 
maakelij ke ftad 5 leggende ten Zuy- 
den, aan den oever van den Taag) 

in een laagte, die een groot uur gaans, 
breed'is; Zyi's met een goede hoogeen 
dikke muur vol ouder-wetfe tooren- 
en bol-\verken,omtrokkeni zijnde een 
werk van de Gotthen , o f Mooren: 
want men vind ’er nog veele fteenen, 
met Romeynfe op-fchriften ; zijnde 
dwersenregts, naar het tc paffe quam 
en zonderöp letteren te letten, zlegts 
in deezen miiür gevoegd: deeze ftad 
wierd in voorige tijden Libora> o f 
Ebura genoemd. Titus Livius zegt5 
dat in het jaar v ijf honderd en drie 
en zeventig naa den bouw van Roo- 
Trun , de Schout Fulvius Flaccus in 
een bloedigen ftrijd, de Celtiberiers> 
digt by deeze ftad , verwon en de 
ervaarenfte Spanjaards beveftigen, 
dat het zlag-veld zeer wel over een 
komt met de voor-ftad van Talavera.

was,dien men deKoninginnen,tenhaa
ren onder-hou,de, gaf. GomeZ) Aards- 
biffchop van Toledo ;  hebbende aan 
de Koninginne, Gemalinne van Hen
rik de I I , Koning van Caflilitn in het 
jaar duyzend en drie honderd, groote 
dienften gedaan, wierd hem Talavera, 
ter vergeldinge, gefchonkenen fijne 
naäkoomelingen hebben het zelve 
ook behouden. Deeze ftad leyd in 
een zuyvere lugt , op een vetten 
grond, koorn, wijn en honing uyt- 
leverende j mitsgaaders veele fchaa- 
p‘en voedende; daar zijn ook fraaye 
geböuweri , Kerken , Kloofters en 
veele Eedellieden, men maakt'er ook 
fchoon aarde-werk. D igt hier by leyd 
een vlek van de zelve naam, Talave~ 
r a ; maar daar is by gevoegd, la Vit- 
ja  ;  dat is het Ottae, ook is ’er een 
van dien naam , aan de Guadiana, 
omtrent Badajoz, geleegert, dät der- 
huXsc^Talavera de Badajoz,genoemd 
werd,

Drie o f vier mijlen van Toledoi 
legt Zuyd-waards de kleyne ftad, o f 
het Graaffchap Orgaz; welken K ey- 
zer Karel de V ,  aan tyilvaro Perez 
de Guzman> ten dank van fijne dien- 
ften, g a f; wat laagervind men Con- 

fuegra;  zijnde tien mijlen van Toledô  
aan den voetvan een bergineen aan- 
genaam Landfchap en goede lugt * 
hebbende twee kafteelen ter verwee- 
ring , beyde zeer oud en het eene 
eenGeftigt van dtRomeynen;  het an
dere van de Gotthen. H ier is alles, 
wat men noodig heeft en in het naa- 
fte gebergte een Ziiver-mijn. D eR id - 
ders van Maltha bezitten het zelve 
nevens andere goederen, daar omtrent 
geleegen , tu den deeze ftad en de 
Guadiana in een groot vlak veld, dat 
men Matanga noemd, dat is zlagting; 
om dat de Mooren aldaar een groote 
zlagting , by toeval van een ftrijd , 
onderde Chrißenen ,decden. Gaandc 
van Toledo , naar Granaaden döor- 
reyfdmen veel onbewoond land 5 laa- 
tende Confuegra aan de linker-hand* 
©m te Malagon , een kleyn vlek , te 
koomen; leggende vijftien mijlen van

Toledo ;



T A L A V E R A  L A  R E Y N A
:Toledo; twee uurcn van hier gaat men 
over de Guadiana, längs een zwaare 
fteene-burg. Alhier vcrbergd zig (ge- 
lijk  ik vooren gcmeld heb) deeze 
ftroom voor her oog : een uur vor
der ontmoct men Ciudad-Real , dat 
een zoetkleynfteedetje, wel bcvolkt 
en geleegen en van alle eet-waaren 

«zeer wel voorzien is j maar fchoon 
het felve wel een mijl van den itroom 
le y d , is het nogtans dikmaals, door 
fijn laagc gelecgendheyd het over- 
vloeyen van dat water, onderwurpenj 
zwellende wel zoo hoog, dat ’er de 
ftads mutiren door fchaade lijden * 
gelijk nog in hec jaar duyzend v ijf 
honderd en a g t, met grootc fchaade 
gefchied is. Tw ee mijlen van deeze 
Itad , vind men ten Ooften Altnagroy 
een groot vlek en de voornaamfte 
plaats van dit Landfchap , dat men 
Campo de Calatrava , noemd. Dit 
fteedetjeiszeer berugt,door fijnege- 
zond-maakende fpring-wateren, als 
welke het buyk-wee en kronkel-darm- 
p ijn , (het Coltjkj geneezen: de ftraa- 
ten en wooningen z ijn ’er fchoonjde 
Meefters van de Ridderfchap Cala- 
trava , die eertijds alhier hun zetel 
hadden> hebben ’er een H o f en ver- 
feheyde groote gebouwen geftigt, 
ook de plaats met veel nutte voor- 
regten begiftigd.

Drie mij ten laager en Zuyd-waards, 
ziet men het vlek Convento de Cala- 
trava t het voornaamfte goed , dat 
voor-gemelde Ridders alhier hebben. 
H et legt in een gezegende vlakte, 
als waar in wijn ,koorn ,w ild ,fchaa- 
pen en groente in overvlosd is en 
aan den voet van een berg , die de 
Romeynen , Montes Mariani en de 
Spanjaards, Sierra Morena, noemen: 
dit gebergte begind , ten Zuyd-Oo- 
iten aan het uyt-eynde van Nieuw- 
Caßili'en en ftrekt zig in de breedte, 
twaalf mijlen in Eßramadoura en in 
het Naauw aan de eene en in het 
Koningrijk Andalonfien en Granaa- 
den aan de andere z ijd e ,u y t; deelen
de alzoo deeze Landfchapperi van 
elkanderen. De weg is ’ er ongemak- 
kelijk en ruuw in het gebergte en men 
ziet al-om niets ; dan rotzen, daar 
Veel rofmarijn en andere ruykende ,

E N  E S T R A M Ä D O U R A . 7 }
kruydenop groeyen; maar ik wende 
my wederom naar het voor-gemelde 
vlek : digt by het Zclve, leyd een 
tweede, genaamd Migueltnrra in een 
vrugtbaar oord : wat laager, ten Zuy- 
den , zijn twee vlckken , of grootc 
bürgten j ten Zuyd-ooften , hlvifo , 
aan den voet van Sierra Morena at 
de groote weg van Toledo, naarGra- 
naaden is ; ten Zuyd-weiten, Altno ~ 
davar del Campo, mede aan denzel- 
ven borg (eggende , in een laagte, 
daar men Zilver-groeven vind; daar 
leyd een flerkte b y , op de wijzcge- 
bouwd , die al-om zeer gemeen is. 
W ijl nu deeze dricgemelde vlckkerl 
alle aan den voet van de Sierra Mo- 
rena; itrekkende het eene wat meer- 
der j dan het ander, naar het N oor
den j zoo kan men klaar deverfchey- 
dene holtens en dieptens van deezen 
grooten berg onder-kennen.

E S T R E M A D U R A ,

E S T R A M Ä D O U R A

W as eertijds een Landfchap op zig  
zelve ■, maar het is nu omtrent 

honderd jaar gcleeden , dat het aan 
Nie uv; - Caßili'en geVoegt is. Het is 
een lang vier-kant van omtrent ze- 
ventig mijlen; ftrekkende aan de eene 
kant, naar Portugal en aan de ande
re, naar Ottd~ Caßili'en ;  aan de der- 
de en v ierde, naar Andalonfien eii 
Granaaden : des zelfs voorhaamfte 
fteeden zijn * Cala trava , Merida en 
Badajoz op de Guadiana, Alcantara 
op den Tang en ten Noorden van 
deezen ftroorn Coria en Placentia. 
Deeze twee ftroomen , die ’er naar 
de gantfe lengte door-loopen, maa- 
ken het land zeer vrugtbaar. Daar 
zijn drie, o f viermindere ftroomen: 
de Alagon, die door Coria loopten zig 
in den Taag werpt ; fe^jLlmonta ;  be
ginnende in het gebergte van Cala- 
trava en zig in den voor-gemelden 
itroom ontlaftende en de Zaya, die 
uyt Sierra Morena fpruyt; verliezende 
fijn water in den Guadiana, een wey- 
nig boven Medellina.

I I  .D eel ( K )  S t jh -
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de akkers geeven ’er overvloed van 
koorn ; de bergen en daalen hout- en 
vrugt-boomen , alszijn-, kaftanien, 
appelen, peeren » okker- en haaze- 
nooten, o lyven , kerflcn, pruymen, 
perfikken, qu£en> abrikoozen, cirroe- 
nen , Ümocnen, oranje-appelen, gra- 
naaden, v ijgen ; in een w oord, alle 
vrugten en die alle uytneemende goed 
en in overvloed. Ziedaar(reys-luftige 
Leczer) een Land, daar een lckker- 
mond naar water-tanden moet; maar 
laat ons voort ftappen. N og vind 
men längs den weg veele heefters, 
wel-ruykende en gezonde planten en 
gewaften} als rofmarijn,heul-kruyd, 
abruyn-appelen en maftik-boomtjenS} 
men perft ’ er zmaakelijke wijn cn 
trekt’er fijn vlas,al het welk den in- 
gezeetenen groot voordeel toebrengt. 
Daar is geen over-maatige hirte , een 
frificlugt, zeer goed, verfch, leevend 
water, veele kleyne bceken , vol trui- 
ten en andere vifTen. Men vind alhier 
dat vermaarde Kloofter van S*. Joofl 
der Hieronymiten , het welk Keyzer 
Karel de V  tot iijn verblijf, in het 
jaar duyzend v ijf honderd v ijf  en 
v ijftig , verkoor, om aldaar met ruft 
het eyndefijner dagen te vinden, na& 
dat hy fijne rijken hadde afgeftaan, 
gelijk fijn Majefteyt ook alhier ge- 
fturven is.
van deeze Land-ftreek, is

S t E E D E N ,  T E N  N o O R D E N  V A N

d e n  T a a g  e n  a a n  d e s  z e l e s

Q jE V E R S ,  G E L E E G E N .

D e eerfte ftad van Eftramadoura, 
die men Noord-waards van den 

Taag; koomende uyt Nieuw-Caftili- 
tu t ontmoet , is fchoon en behoord 
aan den Aards-biflchop van Toledo > 
als uyt dennaam blijkt, naamcntlijk, 
Puente del Arpbiffo ;  de zelve leyd 
aan den boord van gemelde ftroom, 
waar over men längs een brug van 
harde, gehomve, groote, vier-kante 
fteenen, gaat: men vind alhier glas- 
blaazeryen, die groot gewin geeven: 
deeze ftad leyd zes mijíen van Tala
yera de Reyna , tullen deeze beyde 
ontmoet men een groote vlakte vol 
olijf-boomen.Ten W eitenvanPuen- 
te dd Arpbifpo, leyd Villanedoy aan 
den Oever van den Taag cn tweemij- 
len van daar, mede Weft-waards aan, 
vind men Almaraz , in een fchoon 
dat , ook tot aan den Taag uyt-ge- 
ftrekt en agt mijlen van Placentia. 
Deeze ftroom loopt alhier in een die- 
pe kom f tuflen twee bergen ; men 
gaat daar längs een zeer hooge brugj 
iteunende op twee boogen , over. 
Wanneer men van Almaraz Noord- 
ooftelijk en Ooftelijk voort-gaat, ziet 
men drie groote dorpen , waar van 
Oropefa het voornaamfte is-, vorde- 
rende Noord-waards , ontmoet men 
hooge bergen en treed in

V E R A  d e  P L A Z E N C IA ,

Een kleyn gedeelte van hetNoor- 
derlijke Landfchap in Eflrama
doura ;  dragende den naam van een 

voornaame ftad, die daar in geleegen 
is. Het is eygentlijk een dal, tuften 
eenige bergen en een land-ftreek, zoo 
goed en vrugtbaar,als men in geheel 
Spanjen, naá Andaloufien, vind. Het 
is twaalf mijlen lang en drie breed} 
hoewel het dus kleyn is , lokt nog- 
tans des zelfs luii-rijke vrugtbaar- 
heyd zoo veele menfehen derwaards} 
dat men ’er zeventien wel bevolkte 
plaatzen, in teld. Hetveld is ’ervol 
ruynen en die vol lekkere meloenen j

De voornaamfte Veiling

P L A Z E N C I A ,

Een BiiTchoplijke, zeer fchooneen 
wel-gebouwdeftad; leggende op 

een hoogre, ten midden van het ge- 
bergte, aan den Oever van den ftroom 
Xerte> o£ XertäyVootzien van een fterk 
kafteel De bergen, die ’er om-heen 
leggen, zijn boven op de toppen al- 
tijd vol zneeuW} voedende nogtans 
benede-waards , gelijk al het Tand 
door-gaans, allerley vrugt-boomen: 
het dal, dat daarnaaft aan leyd, is al 
200 vrugtbaar, als het voor-gemelde 
land} leeverendeeen koorn uyt,daar 
zn eeu w -w it, Jekker en voedzaam 
brood van gebakken werd. Deeze 
ftad is door Koning Alphonfns deYK  
van CafiiU'cn , omtrent het jaar duy
zend een honderd en zeventig , rer

plaat-
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plaatze, daar eertijds hct doip Am- 
i?racius>was-, geftigt * (teilende aldaar 
een Biifchop.onder-'hoorigaan die van 
Toledo, met een in-koomen van veer- 
tig duyzend ducaaten, welke van tijd 
t D t  cijd'göklommen an tot vijfcig duy
zend, vermeerderd zijn. Deeze ftad 
quam eertijds byzondere Heeren toe, 
die ook Wertogen daar van waa- 
ren; maar in hct jaar duyzend vier 
honderd agt en tagtig , hebben de 
Rooms-gerAnde (liever Spaanfe) K ö 
ningen de zelve aan de Kroon ge- 
voegd ; geevende aan -deeze Heeren, 
in wiiTelingde ftad Bejar , nevensde 
eer-naam van een Hertogdom. Z y  
heeft twee andere aanzienelijke ftee- 
-den onder ,haar gebied 5 de eene is 
Pifaro ;  .loggende in een heel diep 
.dal , auflen hemebhooge bergen, vol 
vijge - citroen - en andere vrugt-boo- 
men : de andere Xarahis , omringd 
van boom-gaarden.,die,behalvenhet 
voordeel 9jdat zy geeven , zecr fchoo- 
oe wandel- dreeven verfchaffen , zoo 
digt van bladeren * dat’er de Zonne- 
ftraalen nooyt kunnen door-diringen, 
zulks men’ er op het heetfte van den 
d a g , in een imTe koelte ,  wandelen 
kan.

W at hoogei*; ¿an Plazencia, vind 
men N oordelijkaan, BelviSy van een 
kafteel, dat fchoonder; dan fterk is , 
vporzien. Deeze plaats leyd mede in 
t o  gebergte en des zelfs grond is 
voornaanrentlijk goed, oni fchaapen 
op te weyden. Vier mijien van Pia- 
zencia, leyd Mir av ela aan het af-gaan 
van een bergje* hebbende een goede 
fterkte en de eer-naam van een Burg- 
grßaffihäp te z ijn , de welke zy van 
K eyzer Karelde V , verkreegen heeft. 
H et Landfchap geeft zmaakelijke 
wijn. A g t, o f tien mijien vanhieren 
regt Wpft-waards o p , vind men ;v

O  R  I

I n het Latijn Cauria. ,  o f Caurita 
genoemd j zijnde een BifTchoplij- 

kc ftad, op de grenzen van Portugal, 
aan den kleynen ftroom Alagon , in 
een vrngt-teelende laagte geleegen. 
Des zelfs Hoofd-kerk verdiend een 
keurig 00g en de BiiTchop was eer-

75
tijds onder het gezäg van dien van 
Merida en wcl tot het jaar duyzend 
twee honderd 5 zints welken tijd 
hy onder die van Compoflella geftaan 
heeft ■, als wannecr die waardigheyd 
derwaards wierd over-gebragr. Dee
ze Heer heeft omtrent v ijf cn twiu- 
tig duyzend ducaaten in-koomen. 
Digt by deeze ftad z¿et men een 
ftroom , daar gecn brug over gczla- 
gen is cn wederom ccn brug, daar gecn 
ftroom OTidcrdoor-loopt; zijndedit 
door een aard-bceving veroorzaakt, 
die het diep van den ftroom op-wierp 
en omkeerde. ; De ftad Coria werd 
een Bitrg - graaffchap genoemd cn 
kamt de Hertogen van Alba, uytdeti 
huyze van Alvarez > roc. 1
; Ten Noorden v.in Cona, zietmeii 
de hoofd-ftad van een Hertogdom , 
Bejar , zecr vermaard om haar ba
den en cen m eyr, waarlijk 1 wonder- 
werken van de natuur * de ftad zelf 
leyd in een genoeglijke vlakte , om- 
zet van zoo hooge bergen; dar hunne 
toppen altijt w k , door zneeuw en 
wicr af* hangende heuvelen vol hof
fen ,  vogelen en aangenaame ruy fchen- 
de wateren zijn. Tw ee fprpngen zijn 
’er 3 wiet begin van een en hec zel
ve gebergte is en nögtans zoo 
veel van den anderen vcrfchillen; 
dar de eene koud en de andere heet 
water uyt-w erpt; zijnde beyde zecr 
goed regen vericheydequaalen$ wer
dende hec eene water gedronken en 
het andere , tot baden , gebruykt. 
De Hertogen van Bejar hebben al
daar een hoftelijk verblijf. In de ge- 
buurfchapvan deeze ftad is eenwon- 
derlijk M eyr : want in het zelvc is 
niet alleen goede vifch maar het 
heeft de eygenfehap van plas-teegen 
en onweeder te voor-bedtiyen i door 
een gedrüysenop-borreling, dat het 
als-dan maakt en wel zoo fterk j dat 
men het door de lugt v ijf, o f zesmij- 
len verhooren kan. M enzegt, dat'er 
een diergelijke, iti Andalou fi 'en, is,

A L  C  A N  T  A R A i

V olgende wijders den loop van de 
Alagon ftroom, komt men in den 

Taag en zoo af-gaande* vind meneeri
I I . Deel ( K  2) wey-
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76weynig laager, Alcantara: deeze ftad, 
naar wien een der drie Ridderfchap- 
pen, fijn eer-naam voerd , leyd aan 
den oever van den Taag, zeven mij- 
len van Corta , in een goed oord; 
zijnde beroemd , door ecn wonder- 
lijke brug , die men alhier over den 
ftroom gezlagen z ie t , gebouwd on- 
der Keyzer Trajantts , door veele 
Lufitaniers , die te zaamen over-een 
quaamen , om deeze onkoften te 
doen : dezelve is tweehonderd voe- 
ten , boven het water hoogenfehoon  
uyt geen mcerder*, dan zes boogen, 
egter zes honderd en zeventig, lang 
cn agt en twintig, breed. Men ziet 
ter weder-zyen van een der boogen 
het volgende op-fehrift; waar uyt 
blijkt} datdezelve ten tijde, boven 
gemeld, gebouwd is. -

LMR CAESARI. D. NERVAL F.
NERVAL TRAJANO-AVG. , 

GERM. DACICO. '
PONT. MAX. TRIB. POTEST. VIII.

r IMP. VI. COS. V. P. P. \ A 
i : 1 Beteekenende: : ;
■ ■■ : Ter eeren van Keyzer

: 1 ; : Nerv a Trajantts, ■ '
Zoon van den vergöden Nervat '"A

■ '  ̂ der Duytfen en T> aderen ;
• : Overwinnaar, " 1 r

Opper-Priefler> agt~maal Folk-Befcher- 
mer, zes-maal Feld-heer, vijf-maal 
Burgemeefiery Vdder des Faderlands.

Daar Ronden eertijds op deeze brug 
vier groote Vierkante maim or- ft eenen 
en daar op de naatnen van de ftee- 
den, die tot de onkoften van dit hee- 
relijkewerk, het hunne hadden toe- 
gebragt ; maar daar zijn’er drie van 
verlooren, op de vierde, die’er nog 
ftaat , leeft-men het volgende op1- 

•fchrift: , <*
.v'"'-'’ 1 ' MVNICIPIA ' ; ':l'r ;

-ü■::> PROVINCIAL. LVSITAN. ; 7
. ■. STIPE. CON LATA * :r .

QVAL OPVS
PONTIS. PERFECERVNT.

IGAEDITANI ,
; LANCIENSES. OP1DANI.
- -  TALORT. -  1 ■

INTER AMNIENSES.
; E COLARNI.

LAOCIENSES. TRANSCVDANI.
: - . ARAVl

; ; • MEIDVBR IG ENSES. ?
' ARABRIGENSES, v 

■ B A ^ i ENSES.
; PAESVRES.

. , ^  ,r; ' Dat is: ■ v; 7.
' De Burger Vryßtedeh d-)\ l
{ . ■ • van het .........

. JVin-gewefl La[itani'én> 1 
• welke ■

htm geld hebben te zaamen gebragt$ 
i 1 -  om deezen brug te maaken, 1 ::

, ■! " ZÍjU de J ' . ¡ . - i
. Jgaeditaniers, Lancienfi'ersy . L  

Opidaniérs, Toloriérsy 
Zy die taffen de vloeden woonen

... de Colariers, ■- -i,
Laocienßers, Tranfcudaniers, ;;

•./ A ra viirs , -■ ■ ; L y  v:
, ; . r¡ ■; ;i Meidubrigenfi'érs, wi

; : Banienßers,
*: . (J Paefimérs.

In het op-gaan van de brug ziet men 
een oud kerkje , door de Hey denen 
uyt den rotz gehouwen en aan Keyzer 
Trajanus geheylígd i tog dat de ChrU 
ßeneny naá-maalsden H e y l ig e n ^ ^ -  
nus hebben toe-gewijd. In des zelfs 
gevel ftaat een gefchrift ter cere van 
geinelde Keyzer en een dat langer is, 
tot roem van de boüw-meefter hacer;  
ik ftelle de zelve hier n ie t, om die 
gefchrift niet te wijd uyt te rekken, 
00k om dat het by andere fchrijvers 
gevonden werd en de reeds-gemelde 
wegens deezen brug her nöodzaake- 
lijk e , dat men weeten m oct, genoeg- 
zaam aan-toonen.

Deeze ftad is door de Mooren ge- 
* bouwd ,  ter gelegendheyd van net 
gemak van gemelde brug } leggende 
op een plaats , daar de Taag in een 
diepte loopt , naá een goederi oever 
gemaakt te hebben en dit tuflen hoo- 
gc en fpitze rotzen > weshalven hy 
00k de naam van Alcántara beqúaihi 
beteekenende in de M&orfi taal, een 
brug. Alphonftts de X  Koning van 
León, nam hen de ftad, in het jaar duy- 
zend twee hon der t en veertien, a f eh 
gaf de zelve aan de Ridders van Ca- 
latrava, die naamaals, den naam van 
Alcántara hebben aangenoomemfom- 
míge land-befchrijvers meenen y dat 
deeze ftad her oude Norba C¿efar¿eay 
is; maar zy bedriegen z ig , naar alle 
waarfchijnelijkheyd * ten befte genoo- 
men kan de zelve miftchien hierom- 
trent geleegen hebben en deeze uyt 

■ des zelfs overblijfzclen gcbouwdzijn
gewor-



S T E E D E N  T U S S E N  D E N  
geworden. Daar is nog een ander | 
Alcantara in Portugal een m ijl; o f 
ander-half van Lijfabon.

S T E E D £ N GELEEGEN TUSSEN DEN
T a a g -en G u a d i a n a -s t r o o m ,

Z uyd-weftelijk van Alcantara legt 
Falenpa dy Alcantara > eenreede- 
lijk groote ftad , op de grenzen van 

Portugal, om dezelve loopt een ou- 
der-wetfe muur voorzienvan drie, of 
vier bol werken , op een rotz ge- 
bouwd , met eenige tooren-werken 
en daar binnen cen oud Kafteel me- 
de op den rotz leggende.

Laager en Zuyd-waardsaan, vind 
men Albuquerque > by de Romeyneny 
AlbaquercuSy (Witte Eyken-boom) ge- 
noernd, op een hoogte, drie mijlen van 
de uyterftegrens-paalen van Portugal 
geleegen. Het zelve heeft een onwin- 
baare fterkte* leggende op een zeer 
hoogen berg. Men maakt alhier veele 
laakenen cn verzend ’er veele wol > de 
Herrogen van Ledefma bezitten het 
zelve j als zijnde uyt den huyfe van 
la 'Cueva ? onaer de eer-naam yan een 
ITertogdom: dceze plaats is omtrent het 
midden van Het jaar duyzend drie 
honderd, door ¡eenen Tellez, die een 
fiatuurelijke-dogter van den Koning 
Sanchedcl Hadgetrouwd, gebouwd. 
Zuyd-waards van hieren twee mijlen 
verder5leyd Feria,Hoofd-ftad van een 
Hertogdom , opgeregt, doov Philips 
de I I  , ter gunfte van Pion Gomez 
Suarez de Figueroa , een man, die 
mededehand geleend heeft, aan het 
om-brengen van den Printe Karel, 
fijn Zoon en zuiks van G raaf, Her* 
tog wierd. : ;

A b  men zig Ooft-waards wend, 
vind men een m ijl, o f zes van Feria, 
jflhanga , dat een der voornaamfte 
Ridderrampten van S*. Jacob is. De 
plaats leyd drie mijlen van Merida, 
op een hoogte, die een kafteel draagd, 
Zoo fterkj dat men het zelve met win- 
baar a g t : dat her de Romeynen geftigt 
hebben , is bewijilijk uyt veele op- 
fchriften , welke men alhier op de 
fteenen van zommige gebouwen vind. 
Zes , o f zeven mijlen van hier} 
I^öofd-waards aan leyd een ftad > wcl-
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ke men nu Caceres ; maar ecrtijds 
Caflra Cteaha, p fCafa Cereris, noem- 
de; beteckenende, de leger-plaats ten 
Hemel af-gezonden , o f het huys van 
Ceres: het is een middel-maatig groo
te ftad , geleegen aan de kleyne 
ftroem Saler en vermaard door de fij- 
ne w o l , die hier valt cn tot hooge 
prijs verkoft werd.

Omtrent vier mijlen van Alhangay 
ziet men ten Zuyd-ooften, een ichoon 
v l ck , Moyadas cn wat verder hetdorp 
Campo , o f Campillo en vijf mijlen 
van daar een ander , Legrapan; ik 
fpreek alhier van deeze twec dorpen, 
om de zeldzaamhcyd van de zelve. 
Eenige reyzigers hebben .alhier on« 
längs menfehen, van tagtig jaaren oud, 
gevonden , die zig zoo weynig van 
hun huys cn haard begeeven hadden; 
dat zy den weg gcen drie miren van 
daar kenden. Alle deeze plaatsjcns leg- 
gen op een heuvclagtigei tog aange- 
naame en vrugtbaaregrond, voornaa- 
mentlijk van olijven. De weyen zijn 
’er zoo goed $ dar men ’er van ver 
heen > jaa zelf van cSVladrit fchaapert 
heen d rijft: 00k groeyen ’er de ver- 
kens zeer wel. ; } /

; t  r u x i l l  6

Leyd in het zelve oord cn wierd 
eertijds Trogillium , genoemd : 

het is een zeer oude ftad , op een 
berg , o f wel aan het hangen van 
de zclvej leggende op den top een 
kafteel , tien . mijlen van Merida. 
Men fteld vaft , dat die het oude 
Turris Juki , de Tooren van Julius 
Ctffar, is. Het voerd de naam van 
een Stad , welk voorregt dp zelve 
in het jaar duyzend vier honderd 
een en dertig van Jan de I I  verkree- 
gen heeft: naa-maals wierd de zelve 
nog verheerelijkr, door de geboqrte 
van den berugten Francifcus Pizarrus, 
Burg-graaf van Charcas, die het Ko- 
ningrijk van Peru pntdekte en won. 
De Spanjaards naamen deeze ftad, 
omtrent het jaar duyzend en drie 
honderd, van de Mooren, Ooft-waards 
op eri een m ijl, o f zes van hier;rey- 
zende längs een hobbelig land, komt 
men te Guadäloupa. Tu/Tcn deeze 

;; ’ ( X  3) twe e
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twee fteeden leyd het zlegte dorpje, bouwd : men ziet aldtiar een Gaft-
tjMadrigalejo , dat eertijds niet be- 
kend was 5 maar zints twee honderd 
jaaren, door de dood van Ferdinand de 
Catholijke genoemd,is berugt gewor
den. Deeze Vorft zig al te veet op 
de fterre-kij kers verlautende, die hem 
voorzeyd hadden 3 dat hy in Madrid 
gal zou fterven , wilde nooyt in die 
ftad j leggende in Caflilten, koomen 3 
maar wijl hy fijn ongeluk over-al met 
zig zleepte, quam hy; zoekendede 
dood te ontvlngten , te fterven in een 
dorp , dat by-naar de zelve naam 
voerde.

G Ü  A D A L O U P  A. ,

A ls men ;  van hier eenige zeer hoo- 
ge bergen, waar op en aan men 

eenige Kluyzenaars-hatten en een 
meenigte olijf - en oranje - boomen 
vind, over-gereyft is, komt men , naa 
zes mijlen wegs , die op zommige 
plaatzen zeer fteen-agtig en onge- 
makkelijk is,afgedaan te hebben, aan 
deeze ftad5 leggende omtrent terhal- 
ver weg tufien Trmillo en Puente del 
lA rp b iffo , in een laagte,te midden 
van het gebergte , dat 00k deezen 
naam voerd, aan een ftroom al mede 
dusgenoemd3 zulks, dat het woord 
Guadaloupa in het Latijn , Aqua Lu- 
pia9 de naam van een reeks bergen, 
een ftroom en een ftad is. De ftad is 
kleyn ,* maar wel gebouwd en wel 
geleegen; de vlaktedaar de zelve in 
leyd, is zeer vrugtbaar in vrugt-dra- 
gende boomen 3 fchijnende niet dan 
een enkel bofeh te maaken ; de oor- 
zaak van deeze vrugtbaarheyd is de 
meenigte der vloeden en wateren,die 
van het naaft-geleegene gebergte, der- 
waards vallen ; de voornaamfte van 
deeze zijn ;  de Guadaloupa, Ibor,
Ruezas en Vitya.

Maar niets maakt deeze ftad zoo 
vermaard 3 dan de Gods-dienftigheyd, 
die het gemeene volk aan zeeker 
beeid van de H, Maget pleegd ;  het 
zelve is in het Kloofter van de Hie- 
ronymiten. Dit Kloofter genaamd, dat 
van SK Maria van Guadaloupa, is in 
het midden van de ftad > opdc wijze 
van een trots en groot kafteel ge-

hnys voor arme> zieke menfehen, eeii 
Herberg voor vremdelingen, een 
Genees-kru yd-winkel (  Apotheek )  
van al het noodige voorzien, twee 
fchoolen en veele mindere kloofters* 
die alle zeer vermaakelijke Tuynen 
vol oranje- cn andere boomen, 00k 
van ipringende wateren, wel voor-» 
zien zijn. In den ingang ziet men 
een fchoon kruys-beeid en gaande 
overeen beplante binne-plaats, komt 
men in de gemelde winkel 3 da*ar twee 
Genees-heeren , die ’er een weddö 
voor trekken, het opzigt over heb- 
benj hebbende de zelve zoo veele ge- 
nees-middelen ;  dat de onkoften op 
negen duyzend ducaaten, jaarlijks, 
loopen. Van hier klimd men in een 
hooge voor-poorc,alwaar eenwater- 
fprong ftaat , diens water door een 
kunft-tuyg van onderen op-gehaald 
w erd; to gd eK erk  is het voornaam
fte, dat alhier te z ie n is ; in d eze lv tr  
is het gemelde wonderlijke beeid voor 
omtrent vier honderd jaaren gevonden 
ineenmarmorgraf, waar hetdeChri- 
flenen zes honderd jaaren te vooren ert 
ten tijdeder Mooren, hadden verbür
gen 3 maar fchoon het van zeer be- 
derflijk hout gemaakt is en zoo lang 
onder de aarde geleegen heeft, vind 
men het zelve nogtans , Ö! wonder 
boven wonder , niet vergaaq. Als 
nu ftaat het op het Altaar en is wat 
zwart-agtig3 hebbende een jE SU sjE , 
in een wit kleed op den arm , ter 
weder-zyen hangen twee zilver-ver- 
gulde Engelen. Onder dit wonder- 
daadige beeid vertopnen zigd riez il- 
vere beeiden , in de gedaante van 
Prinzen , o f wel Prin^eßen* zijnde 
der zelver gewaad niet wel onder- 
kennelijk. De muuren van de K erk 
zijn met fchilderyen, op den natten 
kalk gemaald, al-om vercierd > ver- 
beeldencie de wonder-werken , die 
deeze H. Maget zou gedaan liebben : 
alle de pylaaren zijn behängen met 
giften, fchilderyeq, ketpnen en dier- 
gqlijke door perzoonen, die door haar 
gqneezen meenen te zijn. Het H oog- 
Altaar, daar het beeid op ftaat, is om- 
h^ngen met hpnderd zilvere Lam-: 
pen, alle giften van Princen en groote

Heeren
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Heeren en deeze K erk werd dage- 
lijks nog rijker, door den toe-vloed 
der menfchen 3 die ’er ter bede-vaard 
heen trekken en nooyt met ledige 
handen durven koomen : de Geefte- 
lijke, die dit fchoone Kloofter bewoo- 
nen, zijn omtrent honderd en twin- 
tig in getalj hebbende jaarlijks, agt 
en twintig duyzend ducaacen in- 
koomen.

Guadaloupa leyd negen mijlen van 
Puente del Arpobifpo : wanneer men 
van de eene, tot de andere ftad wil, 
moet men het gebergte, vooren ge- 
m eld, over gaan * ftrekkende zig al
liier omtrent zes3 o f zeven mijlen in 
de breedte uyt. De weegen z ijn ’er 
zeer on-effen en werden weynig be- 
treeden; maar dit ongemak werd, door 
fchoone gezigten van leevende en 
fpringende wateren, kurk-boomen en 
wirte roozen» die de lugt aangenaam 
doen ruyken 3 wederom verzagt: in 
deeze bergen werden ook Goud * en 
Zilver-mijnen gevonden.

S t e e d e n  ; l e g g e n d e  , t e r  w e d e r -
. .. . ZYDEN , VAN DEN GUA- 

1 DIAANA-STROOM.

V an GuadahupaOoft-w&ards voort- 
reyzende j vind men by-naar 

niets 3 dat het oog in dit land op- 
houden kan ; zijnde door hette zaa- 
men vloeyen van de Taagen Guadia
na > by-naar een Eyland * waar op 
en in men niets > dan hooge bergen 5 
heyen en onbewoonde landen , ont- 
m oetj zoo dan moet men de fteeden 
bezien , welke ter weder-zyen van 
de Guadiana-ft.room gebouwd zijn* 
waar van de eerfte

C A L A T R A V A

I s j leggende aan des zelfs oever op 
de grenzen van Efiramadoura en 

het NaauWi(Mancha) vermaarddoor 
de Ridderfchap , die ’er den naam 
van voerd en alhier door Sanche de 
I I I  geveiligd is 3 in het jaar duyzend 
een honderd drie en zeitig 5 wan
neer hy deeze ftad , aan gemelde 
Heeren over-gaf 3 om de zelve tegen 
de tßtooven , te beichermen. Het

EN  V A N  D E N  G U A D IA N A . 7$
werd by zommige Schrijvers vaft- 
gefteld 5 dat deeze ftad het oude O- 
vetum Germanorum 3 is : maar zoo het 
dit niet is, is het ten minften in des 
zelfs naa-gebuurfchap : want men 
vind ’er al-om de teekenen van deeze 
over-oude ftad * zelfs in den naam 
van een kerkjc, dat niet vervandaat 
leyd en als nu , Onze hieve Fr 011 v) 
van Areto , genoemd werd 5 zijnde 
van een goede Romcynfe ßouw-kundc; 
nog vind men digt' hier by een brug, 
van het zelve m aakzel, waar op men3 
wel-eer, dit volgcnde opfchrifti tog,

; dat nu naar Almagro5 is gebragt 5 las;

P. BAEBIVS. VENVSTVS.
P. BAEBII. VENETI. F.

P. BAESiSCERIS. NEPOS. 
ORETANVS.

PETENTE. ORDINE. ET POP.
IN HON. DOMVS. DIVINAE.

PONTEM. FECIT.
EX HS.XXC.C1RCENS.EDITIS D.D.

Dat is j
P. Baebius. Venufttis. de Öretanier.

Zoon. van P. Baebius. Venetiaan. ‘ 
Neef van P. Baefifceris. - ' >

Heeft ten verzoeke van den Raad en 
het Gemeene-volk

Ter eere van het Goddeltjk gebotiw 
deezen Brug gemaakt, 

toen men ten x x c  maal deRen-fpekngaf.

Vervolgcnde van hier af den loop 
der Guadiana , vind men niets aan- 
merkens-waardigs, tot aan Orelhana 
la Fieja , dat by-naar regt over Tru~ 
xillo in een laagte aan den oever leyd 
envan een goed Kafteel voorzien is: 
des zelfs land-ftreek is goed 3 vol 
boften> waar in zig veel Konijnont- 
houd; het zelve behoord > in eygen- 
dom 3 aan Heeren , die het onder 
den eer-naam van een Burg-graaf- 
fehap by toe-ftand van Koning Phi
lips de I I I 3 bezitten. Hier omtrent 
is de ftroom, door zeeker zoort van 
boomen 3 genoemd 3 Laarier-Roozcn 
bepaald en vercierd ; zijnde der fel- 
ver blommen van gedaante , roozen 
en de boom-bladeren3kurieren*dee
ze bladen zijn een vergif voor alle 
beeften3 die de zelve ectcn. Hooger 
op legt Medellina, hoofd-ftad van een 
Graaffchap, in bezit van de Heeren» 
uyt den huyze van Porto - Carrero;

deeze
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deeze plaats legt aan den Noorder- 
oever van de Guadiana ,* in een zeer 
genoegelijk gewcft. De ftad zelf is 
door ¿¡F Cacilius dMetellus , Burge- 
meefter van Romen , geftigt 5 noemen- 
de de zelve, naar fijn naam, Metel- 
linum. Alliier is Hernando Cortez, 
die het geheele Mexicaanze Land ver- 
overde , gebooren : wat hooger op- 
waards, ontmoet men de vermaarde 
ftad

M  E  II  I D A j

L eggende op ecn hoogte , op den 
Noorder-oever van de Guadiana, 

aanzienelijker door haar oudheyd* 
dan de zaaken, die men 'er tegenwoor- 
dig ziet. Ten tijden van de Romey- 
nen en Gotthen was de zelve , onder 
dca naam van Emerita Anguß a be- 
kend j als hebbende de eere van de 
eerfte in waarde, zoo van den Staat, 
als de Kerk te zijn y jaa hoofd-ftad 
van Lufitanien en zetel der om-leg- 
gende Bifdommen genoemd te wer
den ; maar zy heeft, zintsdenin-val 
der Mooren,alle deeze voordeelen ver- 
looren ; zijnde de waardigheyd van 
Hoofd-ftad te weezen, naar Lijfabon 
en die van Hoofd-bifdom, naar Com- 
pofiella, over-gebragt en Lufitanien; 
verlaatende fijn naam, heeft die van 
Portugal, aangenoomen, om in zulk 
een naauwen bepaaling niet te blij- 
ven y zulks Merida daar van afge- 
fcheyden, zig in Efiramadoitra, ge- 
vonden heeft. Men ziet in deeze ftad 
nog eenige treffelijke overblijfzelen 
van haare oudheyd en teekenen van 
eene voorledene grootheyd; blijken- 
de uyt de ftukken der nog ftaande 
ftads ring-muur y maar de ftad is te- 
genwoordig kleyn en heeft naauwlijks 
duyzend inwoonderen. In het jaar 
duyzend zes honderd en twintig, 
ftelde de Koning van Spanjen alhier 
met toeftemming van Paus Panins 
de V , een Bifdom aan. Als Keyzer 
Augnftus, naä veelmoeyte, de Can- 
tabren, ^Afturiers cnLufitaniers,die 
hem lang tegen ftonden, had tenon-
der-gebragtywillendefijnkrijgs-volk,
dat hem in deezen oorlog wel ge- 
diend had, een eqren-loon geeveny

V A N  M E R I D A .
bcuwde hy deeze ftad, in het land^
dat wel-ecr de V t t to n ie r s  bewoondeft 
en gaf de z e lve , ten volk-plantinge 
aan hen overy in het jaar zeven hon
derd cn zes en twintig, naahetbou- 
wen van R o m e n  cn zulks agten twin- 
tig voor de geboorte van J .  C h r i 
s t u s ;  gee vende ter dier oorzaake, 
aan de plaats,den naam van E m e r i ta  
met by-voegingvan iijn eygennaam* 
fchikkende dc zelve metfchconege- 
bouwen o p ; als cen lange treffelijke 
brug,  over de G u a d ia n a  e n  tweewa- 
ter-Ieydingen; maakende voorts een 
weg van hier , tot C a d i x , die wel- 
ecr door de Bürgerneefters aangeleydj 
maar dikmaals verhinderd was op te 
maaken : gclijk uyt ecn eere-numt 
cn een op-Ich rift blijkt , het w elk 
men op ecn oude marmor-fteen ge- 
zneeden , gevonden heeft : op den 
Penning ziet men aan de eene z i j ,  
de beeiden is van Keyzer tyiugnfius, 
met een ftraalende kroon om het 
hoofd en deeze woorden : D IV V S  
A V G  V S T  V S P A T E R ,  aan de an
dere; een poort van een ftad, tuffen 
twee tooren-werken, met deeze let
ter en: A V G V S T A  E M E R I T A ;’ 
Het op-fehrift is , als volgdr

IMP. C M S . DTVI. F. AVGVSTVS; 
l :ONT. MAX.

COS. XI. TRIBVNIC. POTEST. X. 
IMP. v m .

ORBE. MARI. ET. TERRA. PACA- 
TO. TEMPLO

JANI. CLVSO, ET. REP. P. R. OPTL 
MIS. LEGIBVS

ET S A N C T I S S I M I S .  INSTVTIS; 
REFORMATA

VIAM.SVPEiUOR.COS.TEMPORE. 
1NCHOATAM.

ET. MVLTIS. LOCIS. INTERMIS- 
SAM. PRO. DIGNITATE

IMPERl. P. R. LATIOREM. LON- 
GIOREMQV E 

G A DEIS. VSQ. PERDVXIT.

Dat is j

'■ K e y z e r  o A u g u f lu s ,
' Z o o v a n  den  V erg o d en  C a e fa r ,  

O p p e r -P r ie f te r , e l f - m a d  B u rg c m ee fle r , 
t ie n -m a a l Z o lh b e jc h e r m e r , a g U m a a l  

V e ld -h c e r , '!
hebbende de voereld te  w a te r  en t t  lande  

in  v re e d e  g e fle ld ,  ' ' ■



De Kerk van Janus gezloten en het 
Gemeene-beß des Roomfen Folks van 

: de befie Heyligße JVetten en In- 
. zettingen voorzien , 

heeft deeze weg
ten tijdeder voorgaande Burgemeeflers 

aangeleyd, tog op veel plaatzen on- 
volmaakt gtlaaten, naar degroot- 

heyd van de Roomfe Moogend- 
heyd, lunger, breeder, zeftat 

, , Cadixtoe, uyt-geflrekt.
De al-verzlindende tijd heeft de 

water-leydingen Verwocftj mäar zoo 
niet , o f men zict ’er zoo hier, als 
daar nog om-gevallene boogen van* 
men heeft een andere , in des zelfs 
plaats , gemaakt ; tog de eerfte in 
grootsheyd en fchoonheyd niet by- 
koomende. In het jaar duyzend zes 
honderd en tien, is de brug , door 
het over-vloeyen van den ftroomweg 
gerukt en met groote onkoften al- 
daareen andere gemaakt. D eKeyzer 
Fefpaßanus heeft de plaats merkelijk 
herfteld, door eenige fraaye geboii- 
Wen, welke hy daar,opfijne kofteri, 
deed maaken j onder deeze was een 
geftraatew eg, die van hier, tot Cap- 
para, ging» gelijk te zienis,uythet 
Voigende gbdenk-fchrift, datmenop 
een pylaar z k t  , te Terragona, ge- 
Vonden:

IMP.CAESAR. VESPASIANVS. AVG. 
PONT. MAX. TRIB. POT. II. 

IMP. VII. COS. III. DES. IUI.
P. P.

' VIAM. A. CAPPARA. AD. EMERI- 
TAM. AVG.

VSQ. IMPENSA. SVA. RESTITVIT.
W aar Van de inhoud is;

Keyzer C<efar Fefpafianns, . 
Opper - Priefier , twee-maal Folk-be- 

fchermer, zeven-maal Feld-hter, drie- 
maul Burgemeeflcr, Fader des Fader- 
lands, heeft de weg van Cappara, tot 
Emerita Augufla, op ßjn eygen koflen 

her-maakt.
Deeze ftad is v ijf honderd jaaren, 

onder het gcweld van de Mooren, 
geweeft $ tog hen afgenoomen in het 
jaar duyzend twee honderd en dertig: 
omtrent vijftig jaaren te vooren, zy 
daar meefter van wicrden , hebben 
twaalefKerk-voogden (o f Biflchop-

B E S C H R Y V I N G
penjmct hun Aards-biflchop älhier een 
Kerkelijke vergaadering, gehouden, 
waar in zy eenige order en tugt,  om. 
trent de Gecftelijkcn, ftelden. On
der de overblijfzclcn , die men , tc 
Merida z ict, is een zcge-boog, nog 
vry wel bewaard ; gelijkende, naar 
een poort , o f in-gang tot een reu- 
baan, o f fchouw-tooneel: dc inwoon- 
ders noemen de zelve dc eererrboop;. 
van S', Jacob : nog ziet men alhicr 
een fchoon Kloofter van de veree- 
nigde Broeders van S', Jacob: deeze 
ftad is ookvermaard, door verfehey- 
de Bloed-getuygen eri Lijders, om 
het G e lo o f, in J e s u s  C h r i s t u s  ,  

alhier in de eerfte eeuwen om hals 
gebragt j onder andere blinkt ’er Ste 
Eulalia uyt > een meysje van twaalf 
jaaren , leereling van den Prieilcr 
Donatus : deeze Dogter wierd met 
haar fpeel-genoot, Juliana en nog 
zes mannen , door bevel van Cal- 
phurnius, Steode hotider van Dacitts, 
gedood. Die is die Eulalia, welken, 
de Chrißehjke Digter Prudentius, in 
cenlof-zang, heeft vereeuwigd, als 
in welken hy een leevendige befehrij- 
ving van haar lijden en ftandvaftig- 
heyd, geeft. De Nederduytfe Hoofd- 
digter J ,  van Fondel h eeft, op dec- 
zen v o e t , den lo f Vaii haar in fijn 
CMaagde-brieven, een werk, nevens 
deeze Maget der eeuwigheyd waar- 
d i g , heerclijk op-gezongen. W ijl ntt 
Merida, ter deezer tijd , ben grens- 
ftad is, oritbreekt’ergeen Kafteel en 
eenige verfterking aan i voornaament- 
lijk heeft men ’er de hand aangezla- 
gen , zints de P or tagte zen vaii het 
Spaanfe juk hebben oritdaan geweeft* 
jaa men heeft ’er een fterkc plaats van 
gemaakt en tegenwoordig veel voor- 
raad in gebragt, om ’er een Leger* 
omtrent leggeride, tc kunnen doen 
beftaan. De inwoonderen zijn zeer 
Kerk-pligtig en fterk op den Room

fen Gods-dienft, gefteld. Buyteti de 
ftad is een aangenaame Latids-douw, 
een groote vlakte, vol wijn-druyf, 
vrugten en ovcrvloedig van veld-ge- 
was ;  zulks men het land wel dc 
Koorn-fchuur van Caßilun mag noe
men; daar zijn ook graazige weyden 
en die vol fchaapen , men vind ’£r 

I I . Deel, ( L )  ook

V A N  MERI DA.  Sr
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ook een gewas , daar mede men een 
hoog-rood(fcharlaaken) kan versven. 
Dit gewas hebben deoudealgekend* 
hcbbende een Romeyns Schrijver daar 
van, mec lo f, gefprooken* noemen- 
de het zelve , Coccum Emeritcnfi.
( Couchenilje , of Cartnozjn - bezyen 
van Merida.) Daar is al-om een 
zoete, helderc, zuyvere lugt. Digt 
by deeze ftad lag eertijds eene zeer 
aanzienelijke , genaamd Ntrtobn- 
ga , daar men nog de overblijfze- 
len dergrootheyd van ziet, omtrent 
een mijl wegs van Frexenal, op een 
plaats> die men Valera, noemd: de 
Mooren hebben de zelve over-hoop 
gewurpen en vandeszelfspuyn-hoo- 
pen heefc men drie y o f vier gelang
ten, o f dorpen gebouwd; te weeten 
Frexenal, o f Frexenalla, Fuentes, Bo- 
denal en Higuera.

Drie mijlen Weft-waards van Me- 
rida , vind men Montijo , een oud 
Kafteel; leggende op een hoogte, 
begiftigd met den naam van Graaf- 
jibapy opgeregt door Philips de I I I ,  
ter gunfte van het huys Porto-Carreroy 
dat 'er meefter van is. W at verder 
leyd Palaver a de Badajoz, een groot 
viele, in het Latyn Talabrica, op een 
goeden en vetten grond: zommige 
geeven deeze plaats een naam van 
verkleyning > zeggende, Palaveruelay 
om deeze alzoo te onderfcheyden van 
het Palavera , daar hier van gehan- 
deld werd. Drie uuren gaans van hier 
doed zig Badajoz op-, de landen, die 
hier tuflen leggen, zijn vol gras 5 maar 
zeer geplaagd van Spring-liaanen, die 
’er.alsby heele wölken zijn, jaäwel 
in zoo groot een meenigte ; dat de 
Koning genoodzaakt is, derwaards 
menfehen tezenden, om deeze bees- 
jens te verbranden.

B A D A J O Z ,

Negen mijlen van Merida en een 
van de grenzen van Portugal, 

geleegen , is een ftad van aangele- 
gendheyd, voor Spanjen3 meerder, 
om de Land-fcheyding j dan dat het 
de Hoofd-ftad van Eßramadoura, is : 
deszelfs ftand is, opecnhoogte,aan 
de Zuyd-zij van de Guadiana; heb
bende eenige ouder-wetfe en nietnver- 
wetfe, zoo binnen , als buyten-fterk-

V A N  B A D A J O Z ,  
tens *, maar de plaats is kleyn; als geeii 
vier duyzend inwoonderen hebben- 
d e ;  tog daar zijn wel-gebouwde 
wooningen en breede ftraaten. De 
Hoofd-kerk ( S‘. Jan )  is aan het eyn- 
de van een open plaats, die voor een 
waapen-plaats, diend: alhier woond 
de Stads-voogd. Men vind alhier 
verfcheyde fchoone gebouwen, K er
ken, Kloofters en een fchool-vergaa- 
dering van Jefifiten. De ftad is in 
tween een hooge cn laage, gedeeld ;  
tegens Portugal en Andalott(ieny heeft 
de zelve ter verweering, een kafteel, 
naar de hedendaagze wijzegemaakt 
en St. Michiel, genoemd. Aan de 
over-zijde van den ftroom, legt een 
andere fterkte,#. Chrißoffel genaamd, 
op een hoogte en aan den boordvan 
het water, ten naaften-by in den hoek, 
die de Chevora-ftroom zig in den
Guadiana werpende, alhier m aakt; 
dit werk is naar de tegen-woordi- 
ge Vefting-bouw , van twee bol- 
werken, voorzien 5 dienende voor- 
naamentlijk om denbrug, waar längs 
men in de ftad gaat, te befchermenj 
de zelve is zeer fchoon, uyt groote 
gehouwe fteenen gemaakt en op der- 
tig boogen ruftende* zijnde zeven 
honderd treeden lang, veertien breed 
en volkoomen regt. Badajoz is een 
oude ftad; ten tijde van Keyzer Au- 
guftus y wierd de zelve Colonia Pacen- 
ßs en Fax Augißay genoemd: waar 
van de Mooren Bax %Mugos en daar 
naar, Badajoz, maakten, volgens de 
gewoone uyt-fpraak van hun bedur- 
ve taal. Z y  heeft de eere van twee- 
maal beleegerd te zijn geweeft, zon- 
der gewonnen te werden : eens van 
de Portugeezen, in het jaar duyzend 
zes honderd agt en vijftig en ten 
tweede-maal in het jaar duyzend ze
ven honderd en v ijf  in November, 
door de ver-eenigde magt van Enge
land en de Staaten der Niederlanden, 
mitsgaaders eenige Portugeezen ;  wei 
is w aar; dat zy. by dit laatfte beleg 
wat fchaade heeft geleeden en dat ’er 
de muur een breeden breuk gekree- 
gen heeft, die ook nog niet her-maakt 
is ; maar dat heeft egter de zelve niet 
doen btiygen. De ftad leyd in een 
wel-bebcu vvden grond en oord ; heb-

bende



STEEDEN TEN ZUYDEN VAN DE GUADIANA; 83
bende rondomzigtuynen,wijn-gaar- 
den, vijge - Citroen-en andere boo- 
riÜKl i welke deeze landen geeven, 
voorts weyden , daar fchaapen ge- 
voed en iljne wol vergaaderd engoe- 
de K*as gemaakt werd* zijndeal-om 
een goede jagt van gevogelte en ge- 
hayrdw ild: Badajoz was, voordee- 
zen , een Hertogdom » dat een by- 
zonder Heer toe-quam j maar het zel- 
ve is , nu al lang geleeden , aan den 
Kroon gebragt. Hier is een Bifdom * 
ftaande onder dat van Compofldla en 
geevende een jaarelijkze inkom ft(ik 
had fchier woeker gezegt) van ag- 
tien duyzend ducaaten.

Tw ee ftroomen ; loopende ten 
Noorden van de Guadiana, fcheyden 
Badajoz van Portugal en zulks dit 
rijk van Spanjen> de eene: wantbey- 
de verliezen zy aldaar hun water en 
naam, loopt Ooft-waards en de an
dere Weft-waards van deeze ftad:de 
eerfte en voornaamfte is Chevora; 
beginnende in Portugal, tußfen Por
talegre en Moruan , o f Marvaon en 
loopende van het Noorden,naarhct 
Z uyden , voorts ook gaande door en 
längs Ognella , werpt hy zig in de 
Guadiana , digt by het Kafteel St. 
Chrißojfel, een weynig boven Bada
joz. De andere ftroom werd Caya ge- 
noemd en begind by Alegreta, ten 
Zuyden van Portalegra en loopende 
voorts gelijk aan met de Chevora- 
vloed , gaat hy door Aronches eri 
Campo Major, in Portugal, zigeyn- 
delijk mede in de Guadiana, een mijl 
van Badajos en twee van Elvas, ont- 
laftende ;  men gaat hier zonder vaar- 
tuyg over j jaa de zelve is in de Zo- 
iner zomtijds ten eene maal zonder 
water Ä zijperende naau welijks, cenig 
water, door des zelfs meefte diepte.

S teeden  leggende  ten  Z uyden  
van de G uadiana .

Men moet Zuyd-waards aan rey- 
zen , zoo men het verdere Land- 

fchap van Eßramadoura en de ftee- 
den , tuflen de Guadiana en Anda- 
loufien wil bezien.

Op de grenzen van Portugal legt, 
Zuyd-w aards, Valverda , van een

gering dorp , tot een groot vlek in 
het jaarduyzend zeshonderd ender- 
tig, verheevcn. Des zelfs Hand, is 
in een blom -cn vrugt-rijk oord,otn- 
fpoeld door verfeheyde fchoone wä- 
teren. Wat laager doed zigecnplaats 
o p , dien men, de Nieuwe Stad van 
Barcarota, noemd en het hoofd van 
een Burg-graaffchap is ; werdende 
door een niet onkunftige fterkte be- 
fehermd j maar wat verder; houden- 
de altijd het Zuyden in het oog, 
ontmoet men,

X E R £ S  D E B A D A JO Z ,

Of  Xeres de los Cavalleros , aldus 
genoemdjom het van een ander 
Xeres , dat in Andalonfien leyd, te 

onderkennen, Het Xeres, daar ikals 
nu van fpreek , werd een Stad ge- 
naamdj welke eer-naam zyvanKey-  
zer Karel de V , bekoomen heeft, 
ter erkenteniiTe van haare getrouw- 
heyd cn ftand-vaftigheyd, tot des 
Konings dienft , beweezen : deeze 
ftad quam eertijds den Tempelieren 
(die zoo zeer uyt-geroeyde Ridder- 
order) to e ; van wien zy ook den 
naam van Xeres de los Cavalleros, ge- 
kreegen heeft * maar naa dat de zel
ve geheel is verdelgd geworden, heefc 
cAlphonfus d e X ,  Koning van Caßi- 
lien, de zelve , by het goed van het 
R ijk , gevoegd. De voornaamfte rijk- 
dom van deeze ftad beftaat in de 
deugdzaamheyd van de om-geieege- 
ne weyden , als waar in duyzenden 
fchaapen leeven ; jaa wel een zoo 
groot getal, dat’er alle jaaren, vijf- 
tig duyzend rammenuyt weg gedree- 
ven en op de beefte-markt van Efcalo- 
na en Villena te koop gebragt werden.

Wanneer men van hier Ooft-waards 
op gaat , komt men aan het dorp 
Monaßero;  zijndedegrooteweg van 
Sevilten, op Badajoz ;  rußen dit dorp 
en Andalonfien , gaat men längs eert 
weg,die reedelijk eften en door-gaans, 
v ijf mijlen lang, met eyke-boomen, 
beplant is. Van dit dorp af kan men 
ook regt op Merida reyzen;laatende|in 
het door-trekken op de regter hand, 
het fteedetje Azuaga, dat een fterk 
kafteel heeft; zijndeeen Riddcr-ampt 
vaa S*. Jacob;  gaande wijdcrs door 

( L  2) t\vc@
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twee dorpen , die op den weg leg- 
..gen » komt men te Caßta , een heer- 
lijkheyd, de Hertogen van Feria, 
toekoomende en leggende ter halver 
weg , tu (Ten CMedellina en Merida : 
een m ijl, of twee van hier, Weil- 
waards aan, vind men Almendralejo * 
leggende in het alder-befte oord van 
geheel Eßramadoura ;  Ooft-waards 
voort gaande, van Monaßeroy komt 
men re

L L E R E N A , b f E L L E R N  A j

Leggende tén Zuyden van Medel- 
Imdi digt by Sierra Morena : dee
ze ftad is in het jaar duyzend twee 

honderd en een en veertig, door de 
Meefters van de Ridderfchap van 
St. y^r^gebouw den in het jaar duy
zend zes honderd en veertig, door 
Koning Philips de IV  » met de naam 
van Stad, verheerelijkt. DeRidders 
z jjn ’er Heeren van en houden aldaar 
een Bevcl-hebber, waar toe altijd een 
yan hun gefelfchap genoomen werd. 
H et Landfchap is vet en voi graazi- 
ge weyden.

In de gebuurfchap van deeze ftad, 
vind men, teil Zuyd-ooften, op de 
grenzen van Andaloußen, Villa de la 
Reyna, dat ook een Riddcr-ampt van 
St. Jacob en van een kafteel voor- 
zien is.

Eyndelijk gemoet men , verder 
Noord-ooft-waards aan , vorderen
de , Salame a de la Serena, een over- 
oude ftad , negen uuren gaans, van 
de boven-gemelde j leggende op zeer 
hoog gebergte, alwaar ookeenftetk- 
te op gebouwd is. De oude noem- 
den deeze plaats llipa , gelijk het 
zelve uyt veele gedenk-teekenen, 

• penningen, zerken en andere ftuk- 
ken, alhier op-gedolven, kan aange- 
toond werden. De voornaamfte rijk- 
dom van deeze ftad beftaat in de

V A N  L L E R E N À ; '  
fchaape-weyderyj de zelve komt de 
Ridders van Alcantara, tóe.

N  aardien Nienw -Caßilicn > in het 
midden van geheel Spanjen legt', 
fchijnt het (om zoote fpreeken)ook 
deel, in de voordeelen, van alle de 
andere Landfehappen , van het Ko- 
ningrijk Spanjen , te hebben : daar 
zweefd een gezonde lugt ; des zclfs 
bergen zijn voi groot en kleynwild*, 
als vindende hun fchuyl-, wey- en teel- 
plaatzen in der zelver bofTen, zulks 
nergens zoo veel ja g t , als hier, ge- 
vonden werd. De vlaktens zijn voi 
lekkere ooft- en vrugt - draagende 
boomen : men plukt hier niet alleen 
devrugten, dis men a\-om in Europe 
vind, appelcn , peeren en wat des 
meerder zy *, maar dat andere gewe- 
ften ontbeeren , goud-geele citroe- 
nen , roode oranje-appelen, bruyne 
robyn-verwige granaaten : men drinkt 
’er lekker ; men eet ’er goed-koop 
brood en vind men ’er geen voet breed 
lands, dat geen koorn , wijn*druyf, 
o f boom-vrugt voortbrengd^ die wey
den fchieten ’er tuflen en geeven de 
beeilen, dat de menfehen fchijnente 
ontbeeren. W el is waar dat het 
Nieuw - Caßilim niet over-al eeven 
vrugtbaar is > maar dat komt niet toej 
dan by verzuym van het be-arbeyden, 
o f noodzaakelijkheyd van het beftand 
des geheelcn lands en o f wel Eßra- 
madoura zeer berg-agtig is ; laat het 
niet naà , een der aangenaamfte ert 
befte geweften des werelds te zijn : 
deshalven is het ook zoo w elbevolkt 
en zijn daar in ook zoo veel 5 jaa 
meerder fteeden, als in de dric ande
re deelen van Cafiili'cn ; als zijn deeze 
zeven gemeene Badajoz, Merida, C0- 
ria , Plazencia , Xeres de Badajoz, 
Tr ux ilio en Llerena envoorts nogagt 
groote i M adrit, Toledo , Cuenzdy 
Aitala de Henares, Medina-Cali^ Al- 
cafaz , Ciudad - Realen Guadalajara.

E Y N P E  V A N  H E T  T W E E P E  P E E L ,

B E S C H R Y “
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S : P A N J E N.
D E R D E  D E E L *

■ : H A A R T  van A N D  A h O V

A n d A L O U S I E N .
S hct Weilerlijkfte ge- 
dcelte van Spanjenheb- 
bende fcn .Noorden , 
Eßramadmra en hct 
Naauw (Mancha) ten 
Ooften en Zuydenhet 

Koningrijk Granaadenyhct Namw  van 
Gibtalt er en den Oceaan * ten Weilen 
het Koningrijk Algarva * waar van 
hct door de Guadiana en een gedeel- 
te van Portugal, gefcheyden is : des 
2elfs gedaante is zonder vafte gedaan- 
te > zijnde by-naar die van een plat
te pijn-appel, Wiens breedfte gedeel-

S I E N  en G R A N A A D E N .

te > naar den Oceaan en een der hoc
ken, naar het Naauw van de Straät 
geftrekt leyd. Het is op fijn langfte 
negentig mijlenj meerende het zelve 
van Ayamonta, tot Ubcda en ongevaar 
zeitig breed > leggende daar van vijf- 
t ig , aan de boorden van den Oceaan, 
twaalf aan het Naauw en negen* o f tien 
aan de Middelandfe Zee.

Des Zelfs voornaamfte Stroomen 
zijn j de Guadalquivir, die ’er naar de 
geheele lengte, van het Ooften naar het 
Weiten en Zu yd-weilen door loopt * 
fcheydende aldus her Landfchap oy* 
naar in cwee gelijke deelen; de twee- 
de is de Xenil-&toom ,  by de Lat iß 

III. Deel. A  nm
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wtft j Singt dis en by andere Guadaxenil 
genoemdi fijn oorfprong,in het Koning- 
rijk GranaadenAigt by des zelfs 1 loofd- 
ftad, neemende en a u s , boven Loce- 
na, in Andaloußen vloeyende, het zelve 
van het Zuyd-ooften, tot het Noord- 
weften bewaterende en zigdaar-naa in 
den Guadalquivir werpende : de der- 
de is , de Odiir, o f Odiel , eertijds 
Luxia , genoemd, deeze leyd voornaa- 
mclijkin het Wefterlijke gedeeltedes 
lands ; vloeyende van het Noorden, 
naar het Zuyden > om zig aldus in 
den Oceaan te ontlaften: de vierde is, 
Rio Tinto, o f x^Azecha, wel-eer Urins > 
genaamd > loopende den ftreek van de ■ 
voor-gemelde Stroom en zig by des 
zelfs mond, mede in den Oceaan be- 
geevende : men zegt 9 dat des zelfs 
water de kragt heeft van het grond- 
zand in ftcente veränderen ; vöortsis 
het zeer ongezond en zoo bitter > dat 
het niet drinkbaar is 5 befchaadigende 
kruyd en loover en zelf de wortelen 
der boomen, zulks ’er 00k geen vis > 
jaa geen dier, in leefd 5 alleen wil men 5 
dat het goed doedaan de offen, wan- 
neer zy ziek zijn. De Stroomen van 
minder belang zijn ; de Guadiamar, 
die ten Weilen van Sevilien loopt cn 
zig in den Guadalquivir , beneeden 
deeze ftad, werpt > de Chancha; ftroo- 
mende längs de grenzen, tuffen An
daloußen en Portugal;  de Guadalete , 
by de Mooren, Bedalac en de Romeynen, 
Lethe , genoemd; deeze -f gaände door 
Bornos, Ar cos, Xeres de la Frontera 
en tot Port St. Maria > valt in den 
Oceaan, Zuyd-ooft-waatds van den 
rnond van den Guadalquivir en ten 
Noorden van de haaven > o f inham van 
Cadixs nog vind men 'er de Guadar- 
mena, die ftjn begin in Nieuw-Cafii- 
lieny uyt het gebergte van Alcaraz, 
neemt, het Oofterlijkfte gedeeke van 
Andaloußm bevogtigd en zig naamaals, 
beneeden Caforla, in den Guadalqui
vir ^ott.

Andaloußen is het vrugtbaarfle, rijk- 
f le , gezondfte en zulks hfet befte ge- 
deelte van geheel Spanjen: want het 
heeft een heldere lugt een milden 
grond, een lange ftreek lands aan den 
Oceaan en by gevolge geleegendheyd 
tot den koophandel en alles wat een 
geweft ten zegen, dienen kan» ik zal

N  A N D A L O U S I E N .
Qwaarheyd-lievende Leezer)  betoonen, 
dat ik dit niet by wijze van Ioffelof- 
tuytery * maar volgens getrouw on- 
derzoek en bevinding van zaaken, zeg.

W ijl Andaloußm wel-eer, in drie 
Koningrijken > onderfcheyden is ge- 
weeft Jja en , Cordua en Sevilien, zal ik 
deeze verdeeling voor eene rigt-znoer 
neemen, om 'er mijne befchrij ving naar 
te fchikken.

H e t  K o n i n g r y k  J  a e n . ;

W  Anneer men van Madrit, naaü 
Sevilien reyfd, gaat men door 

het Naauw ( Mancha)  tot het dorp 
Elvifo ;  leggende aan den voet van 
het gebergte Mortna en Z 11 yd-00ft- 
Waards van Ciudad- Real; ontmoeten- 
de aldaar die hooge bergen, welke 
van het O often, tot het W eften, een 
langen en digten reeks maaken; fchey- 
dende Andaloußen ( Andalußen)  van 
Cafttlien en Efiramadoura en van hier 
Zuyd-weft-waards keerende, zig tuf
fen Portugal en Andaloußen > tot den 
Oceaan toe , uytftrekken: op zom- 
mige plaatzen , gelijk omtrent E lv i

fo  , zijn zy niet boven de twaaif mijlen 
breedj zjjnde naar de kant van Cor
dua , in de breedtezeer ver* jaa zelf 
van Eßramadoura tot aan de voor-ftee- 
den van gemelde plaats , uytgerekt* 
Men zetgeen voet uyt Elvifo , o f vind 
een onefrcn w eg, welke men houden 
moet,totdat men in het groote Vlek 
Linares , de eerfte plaats van Anda
loußen, aan deeze zijde, komr. Van 
hier gaat men over de Gttadarmena- 
ftroom, regt op Baepa (het oude Fa- 
tia') een beziens-waardige ftad ; leg
gende op een höogen heuvel een uur 
gaans van den Guadalquivir: hier was 
voor deezen een bifdom ; maar het 
zelve is , in het jaar duyzend twee 
honderd negen en veertig, naar Jaen, 
overgebragt: Jan d’Avila  heeft ’er een 
kleyne hooge-fchool gebomvd , de 
Koning en Koninginne Ferdinand en 
Ifabella, ontweldigden , de Mooren, in 
het eynde der vijftiende eeuw, deeze 
plaats, welk Bifdom de Kardinaal Xu 
menes naamaals met dat van Toledo, 
als waar aan het wel-eer behoorde, 
vercenigd heeft, <
- Een mijl weg van hier, vind men,

Noord-



B E S C H R Y V 1N
Noord-ooH-waards , Ubeda, een Had, 
daar in en omtrenc ovcrvlocd van 
wijn, koorn, oly en vrugten, inzon- 
derheyd, vijgen,gevonden werd: des 
zelfs inwoonderen z ijn , door geheel 
Spanjefa uytgenoomen in de Kon in g- 
rijken Toledo y SevUien en Mure ten, 
vry van alle bei a Hingen ; hebbende 
die voorregt, in de dertiende ecuw, 
van Sanche de IV , Koning van Cafli- 
lien y ter crkenteniile, dat z y , op hunne 
eygen kollen, de muuren van deeze 
Had gebouwd hadden , verkreegen. 
Zuyd-ooH-waards van Ubeda > twee mij- 
len van het begin van de Guadalquivir, 
Ieyd het fteedetje Cap or la. Roderik
Ximenes, Aards-biiTchop van Toledo, 
natn de Mooren in de dertiende eeuw, 
deeze Had a f en des zelfs opvolgers 
hebben de zelve , naä hem, bezee- 
ten ; hebbende Koning Ferdinand de 
1 1 1  j in het jaar duyzend twee honderd 
een en dertig, dee2e en de Kerk-goede- 
ren van Toledo , te zaamen gebragt. 
Hier leyd een goed Kafteel, daar zy 
een bevel-hebber in Hellen > zijndc het 
gebied van Cag&rla, het aanzienelijkfte 
in eer en voordeel, dat aan deze Hee
ren Kerk-voogden te begeeven Haat} 
als hebbende zeer veele Hceden en dor- 
pen onder zig. Als men den loop 
van den Guadalquivir vervolgd en van 
Cagorla , WeH-waards voort-reyid , 
moet men ,  om te

■ J A E N

T E  koomen , deezen Hroom ver- 
laaten; als leggende twee mijlen 

van daar en het ten Zuyden wenden.' 
Deeze Had, welke ten tijden der Moorfe 
Köningen> den naam van Koningrijky 
voerde , leyd aan den voet van een 
berg, is bemuurd en van verfeheyde 
Herktens, toorens en buyte-werken, 
voorzien *, dienende , zoo om uyt- 
heems geweld a f te keeren, als de in- 
gezectenen in gehoorzaamheyd te hou- 
den. De plaats is van de grootHe 
niet j maar rijk, van fchoone Kerken, 
KlooHers, Water-fprongen, waar van 
’er een aan het cene eynde van de 
Had , uyt een rotz zeer veel waters 
werpt en met een vierkant metzel-tra- 
lie- en fchilder-werk vercierd is en 
een fraaye Markt-plaats > voorzien,

r V A N  J A E N .  -  J
wel bevolkt en van veele Edellieden 
bewoond: St. Veronica heeft haar zeer 
vermaard door geheel Spanien , ge- 
maakt; leggendc onder het Hoogwaar- 
dige ( Sacrarncnt)  door zeeven zleute- 
len bewaard, die in de handen van 
verfcheyde perzoonen beruften. De 
plnats des Airaars , waar in men de 
zelvc ziet, iszcerkoflelijken by-naar 
gelijk die van Sevilitn. Het toeftei, 
het welk men gebruykt om het H. b.
( Hoogwaardigej op Hoog-njden om te 
draagen , is zeer fchoon , geheel van 
zilver envol kleyne Hand-beeldetjens: 
decze Had (Jaenj leyd vijf dagen rey- 
zens> van Toledo. Ferdinand de 1 1 1, Ko- 
ning van Caßilien, veroverde de zelve 
in het jaar duyzend twee honderd drie 
en veertig, dreef ’er de Mooren geheel 
uyt en Heide aldaar den Biflchoplij- 
ken zetel, dien hy van Baegay der- 
waards over bragt; geevende aan den 
Biflchop, die onder die van Seviltift 
Haat, veertig duyzend ducaaten des 
jaars. Het omgelegene land is bequaam, 
om w ijn , koorn, oly,  Iekkerevrug- 
ten en zijde, voort tebrengen en den 
Adel met de ja g t , byzonder van kleyn 
w ild , re verluftjgen

Zoo yemand gaande van Madrit,  
naar Granaadtn, zig niet wil ophou- 
den met Jaen  te bezien, laat hy het zel
ve op zij en gaat over de GttadaU 
quivir y längs een Heene brug, op een 
plaats, daar deeze Hroom zeerjznel 
joopt en komt aldus aan het vermaa- 
kelijke vlek Mufuela; van hier reyfd 
men door een landfehap vol bergen 
en daalen j tog niet ongenoegelijk, 
voor het oog, als waar in men zeer 
aanlokkende granaat-boifen , olijve- 
vijge- en oranje- planteryen, allenzints 
door beeken en wateren, die nu zij- 
pelen, dan met een vrihdelijk geluyd 
in de laagtens vallen, befproeyd, in 
het doorreyzen ontmoet: men heeft 
ander-halve dag ,to t deezen togt van 
nooden enraakt uyt het gebergte niet* 
dan een uur, o f drie van Granaaden; 
nog zou deeze weg behaagelijkerzijn, 
indien het landfehap wat bevolkt was> 
maar van Mufuela , tot Granaaden, 
vind men, op den gantfehen reys, geen 
bewöonde plaats ; dan het elendige 
dorpje, Campillo. T  uflen Jaen  en Bac« 
ca y leyd digt by den Guadalquivir,

111. Deel A z  C as-
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■ C A S L O N  A )  ' •

EErtijds ctn groote en magtige tfad, 
voornaamelijk tocn de C arthage  

ren  en naâ hen,de R om eynen  in  S p a n 
i e n  waaren > noemende de zelve C a - 
ß u lo  , o f C aßalo  ; zijnde het waar- 
fchijnlijk , dat de P hen ic iërs  gekoo- 
men uyc B é o tie n , daar grond-leggers 
van zijn geweeft : want met heeft ’er 
penningen gevonden, daar een P e g a -  
f i t s  op ftaatj ten teeken, dat die ou- 
de Volkeren den berg P a rn a jftts  heb- 
ben willen in eeuwige roem en geheu- 
geniiïe houden, als waar omtrent zy  
gewoond hadden : daar en boven komt 
de gelegenheyd van deeze ftadj daar 
wel meae over een > leggende op twee 
heuvelen , waar tufTen een dal le g t , 
uyt welks eene zijde een water-fprong 
voortvloeyd. Deeze ftad was zoo  
àanzienelijk in B e tte n  , dat’er het ge- 
heele gedeelte van S ie rra  M o ren a  , 
dat in de naabuurfchap leyd , S a îtu s  
C a ßu lonenßs , (het woud van C a fiu lo j  
naar genoemd wierd. Het aardrijk 
Was ’er zeer vrugtbaar en debe-arbey- 
ders daar van rijk* zijnde daar om
trent ook een zilver-mijn, waar van 
men nog onlangs eenige overblijfze- 
len gevonden heeft , ook is ’er nog 
een fchoone lood-mijn voor eenige 
jaaren ontdekt. De plaats zelf lag op 
de fehey-paalen van B e tiê n  en T a rra -  
com tn  , or het boven - en beneden-Span- 

j e n ; werdende van hier, tot aan de 
Pyreneefe bergén, zeven honderd duy- 
zend en zeven honderd treeden g e - , 
teld> zijnde twee honderd vijfender- 
tig mijlen : maar het oude C aßulo  is

feheel van fijn glantz beroofd * jaa 
ieeft zelf fijn Bifdomfchap, daar het 

mede praalde, verlooren j zulks men 
nu van dat heerelijke licchaam , nicts* 
dan een flaauwe fehaduw, ziet : zoo  
vind men ’er nog de overblijfzelen van 
een fchoone water-leyding en andere 
gebouwen. .

‘ , H et  K q nin g r v k  C o r o u a , ,

I S kleynderj dan dat men Sevilièn 
noemd $ maar grooter} dan J  am 

en wijkt geene vàn deeze in vrugt- 
baarheyd van grond en kcurclyke lee- 
vens-middclen. - . - i

AN C A S L ONA .

S t e e d e n  j l e g g e n d e  i t e n  N oor
d e n  » VAN DEN G ü ADALQJJI-  

VIR-STROOM. •

V An deeze is de eerile, #anncer 
men uyt het Koningrijk Jaen in 
dat van Cordna, overgaat en ten N oor- 

den deezen ftroom aanmerkt,

A  n  d  u  j  A R j
i ,v t . - i ' ' { \

L Eggende een m ijl, o f zes van Caß 
hna. De plaats voerd den naam 

van Stad ;  mifichien om dat de zelve 
op de puyn-hoopen van de oude ver- 
valiene, eertijds groote en beroemde 
Stad Ilkrgis , o f llUtutgis, Forum Ju* 
lium; gebouwd is. De voor-gemelde 
Stad lag een kleyfle mijl wegs van An- 
dujar, op een plaats, die men tegen- 
woordig het Oude-Andujar, noemd j 
van waar de zelve, ftuks-gewijs ge- 
voerd i s , daar men ze nu ziet. Die 
blijkt, zoo uyt de tuflen-weg, welke 
men in de oude Reys-befchrijvingen 
leeft} als ook uyt het op-fchrift van 
zeeker oude Marmor-fteen, die in het 
Oude-Andujar, opgegraaven is * luy- 
dende,

ORDO.  I L L I T V R G A N O R V M  
1 M P E N S A M .  FVNERJL3. DE-  

* C R E V I T .  :

dat is :

DE RA AD D E R  I L L I T V R G I -
. ERS H E E F T  B E V O O L E N  DE 

, O N K O S T E N  V A N  DE BE-
f g r a a v e n i s  t e  d o e n . -

Een bewijs, dat de doode zig ver- 
dienftelijk r omtrent de Stad , o f 
het gemeene-beft zal gedraagen heb- 
ben. Heeden ten daage is deeze $tad 
nog vry groot en r ijk , voorzien van 
een flerkte, Kerken en Geeflelijkc ge
bouwen ; in een der zelve leyd St. 
Euphraßus, een der zeeven eerfte Bif- 
fchoppen, die het Emngelium in Span- 
jen> door bevelvan de Apoifelen heb- 
ben koomen verkondigen. Alhier 
is groote handel in Zijde en verkee« 
ring van Edellieden > zijnde wijders 
het omgelegene land overvloedig van - 
alles, aat tot onderhoud des leevens 
noodigis, voorzien. Van hier voort-

rey-
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C O R D  ü  A.

1 .  De Hoofd kcrk. t ,  De Brug .  Stellte aan den opganp v«« de B ru g . 4,  V e Vlees-hal. 5. Des ¿\omngi Vaux dé
fiai, em i i  Df van St, Hieronymus. 7, De iÇefy van AMcrlicybgcn. 8. De Ks^k der Jfeiuitcn 9. De 
J(er4 van St. Nicolaas. 1 0 .  De JÇeik van den H. GccÎt. i r  De K lrk. ber Ci. Bioed^gcuiygeji. i t .  De Mooien, 
1 3  Htt JÇontnghjJ  ̂Hof. 1 4 .  Htt Hof van den Aatds-biÎïchop. 1  j  Sierra M oreria. 14  St.Domîmcus op de boogie.

C  O R D U A

ONtm oetjeen der alder-voortref- 
felijkfte fteeden van Sfianjen ,zoo 

ten opzigte van des zetfs oudheyd, 
aangenaame geleegenheyd, vrugtbaa- 
ren grond, als groote en rijkdom ; zijn- 
de zints al duyzend jaaren, de twee- 
de Hoofd-ftad van een Koningrijk, 
daar in Sevtlien, de eerfte is , geweeft. 
Deeze Stad behoud, fpijt her geweld 
van de al-vernietende tijd , nog fijn 
oude luyiter, magt en rijkdom. Ten 
tijde der Romeynen was de zelve zeer 
beroemd en bekend onder den naam 
van Cerduba en Colonia Patricia; zom- 
tijds gaf men daar aan ook alleen de 
naam van Patricia > gelijk te zten is 
op verfcheyde eere-munten en op- 
fchriften j waar van ik "er maar een

zal by-brengen 3 dat men op een Mar- 
mor-tteen, daar men een Wy-water- 
vat in de Kerk van St. M arina , uyt- 
gemaakc heçft, vind;

D. M. S.
M. L V C R E T I V S .  VERNA. PA- 

T R I C I E N S I S .  A N N .  LV.  
PIVS.  IN. SVOS.  H. E. s. SIT,  

T. T. L E V I S .  ;
dat is :

T E R  E ER E V A N  G O D  . 
AL MAGT  IG.

' M. LVCRETIVS INGEBOO E N  
. ZLAAF VAN HET VOLK VAN 

CORDVA, HEEFT IN HETJAAR 
LV. GODVRVGTIG OMTRENT 
DEN SYNEN , DIT OPGEREGT. 
HIER LEYD HY. DE AARDE 
VALLE HEM EN V L1GT.TE  
DRAAGEN! - ‘ _
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De Guadalquivir loopt , onder een 
zwaare fteene brug t voorby de ftad, 
die zeer vermaakelijk aan de Noord- 
zij van deezen ftroom gebouwdis; leg

ende ten Noorden van dezelve zeer 
ooge bergen j zijnde een vervolg van 

Sierra M&rena; ftrekkende tot de voor- 
fteeden toe : ten Zuyden van den vloed, 
ziet men een groote vlakte. De Stad 
is meeft vierkant; ftrekkende van her 
Ooften, naar het W ellen, längs het 
water en is zulks wat langer 3 dan 
breed: des zelfs omtrek is zeer groot; 
maar , naar dien maat, niet bevolkt j 
ziinde binnen de muuren veeleTuynen, 
Wijngaarden en Moes-hooven. De 
voor-fteeden zijn 2eer fraay en zoo 
groot j dat men de zelve wel voor 
fteeden neemen mag * voornaamelijk, 
die, welke ten Ooften van de Stad leyd> 
alhier zijn veele heerelijke gebouwen, 
H ooven, Kerken en Kloofters; tog 
de Hoofd-kerk is bovcn alle uytftee- 
kende * zijnde in de agfte eeuw ge- 
bouwd, door ̂ Abdarhamen, Koning 
der Mooren ;  hebbende lijn verblijf 
tot Cordua. Deeze Kerk is in zig 
zelve groot en van een Vorftelijken 
aanleg, zes honderd voeten lang en 
twee honderd vijftig breed * zulks 
men reekend de zelve te beftaan uyt 
negen en twintig deelen in de lengtc 
en negentien in de breedte. Men 
gaat daar in door vier en twintig groo
te deuren * alle met beeid-, ftaal- en 
yzer-werk vercierd3 fteunende het ge- 
welf op drie honderd v ijf en zeitig 
Wit-marmore, Jafpis-fteene cn Zwart- 
marmore Pylaaren van ander-halve 
voet breedte i aan een der zelve hangd, 
een Kruys-beeld , omtrokken door 
een yzere.hekking, die men z e g t, 
dat een Chriften, onder de Mooren ge- 
vangen, alleen met fijne naagelen ge- 
maakt heeft. De nieuwe binne-kerk 
(Kapel) is zoo groot, als een gemee- 
ne Kerk , al-om met Marmor opge- 
trokken en zeer fchoon verguld : by 
deeze ziet men een kleyne, op de zel
ve wijze verguld en daar in debeelde- 
nis van St, Louis, Koning van Vrank- 
rijk te Paard, mitfgaaders eenige op- 
fchriften. Het gcheele gewelf van de 
Kerk is rijkelijk verguld 5 waar by 
de meenigte der pylaaren en binne- 
kerken gcvoegd zijnde * te zaamen
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een fchoon vertoog, maaken, wan- 
neer men de voet over den binne- 
drempel zet. Daar is jgpn plaats,waar 
uyt men , door vijf poorten, in een 
vermaakelijke tuyn , van drie mergen 
lands in het vierkant, vol hooge O- 
ranje-boomen , in reyen geplant, ziet. 
in deeze Stad , Kerk en het verdere 
omgelegene land,ziet men 110g veele 
overblijfzelen van de grootheyd der 
Moorfe Heerfchappy, om dat nu dit 
voor-gemelde gebouw eertijds een 
Tempel van dit volk was , noemd 
men het zelve tegenwoerdig nog Mez- 
quita en men heeft ’er een Kerk ter eere 
van den waaren God van gemaakt, toen 
Cordua in het jaar duyzend twee hon
derd zes en dertig, nevens het gehee- 
le land, den Mooren wierd afgenoo- 
men 3 hebbende deeze fchoone ftad 
omtrent v ijf honderd twintig jaaren 
in hun geweld gehad 3 maar zy gaa- 
ven doCbrißenen vryheyd vanGods- 
dienft en hetgebruyk van zes Kerken, 
nevens hunne Toorens, waar voor heu 
zeekere fchatting wierd betaald.

Cordua is de zetel van een zeer oud 
Bifdom , onderhoorig aan dat van 
Sevilien ;  geevende veertig duyzend 
ducaaten jaarelijks ten inkomfte: een 
dier eerfte BifTchoppen is geweeft,de 
al-om berugte Hcßus, hoofd van de 
algemeene Kerkelijke vergaadering 
van Nic#a, gehouden in het jaar drie 
honderd v ijf  en twintig. Het H o f 
van den Biftchop is een groot gebouw* 
hebbende een fchoonen tuyn vol o- 
ranje- en andere boomen. De Inquu 
fitit (d e  Raad van den Geloofs- 
dwang) heeft een H o f aan denoever 
van den ftroom* wijders zijn er in de 
ftad verfcheyde Kloofters; waar van 
dat der Augußijner-Monniken , het 
fraayfte , is. Het Koninglijk H o f 
leyd ten Weft-eynde van de ftad in 
een ring-muur, waar door het zelve, 
voor een Kafteel, verfcheyde van de 
ftad , ftrekken kan : daar zijn zeer 
groote Italien en daar in gewoonelijk 
twee honderd Andaloußaanfe Paar- 
den, nevens een gemakkelijk ry-fchool. 
De groote markt (Plaga Major) is 
omzet van fchoone wooningen, wier 
meefte wel-gebotiwde H of poorten 
hebben; onder het gebied van deeze 
ftad , ftaan * Locena , een maatelijk

groo-
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grootc ftad en honderd en vijftig 200 | 
dorpen , als geh tagten. Cordtta hcefc 
veel fchaade, door eeri aard-beeving, 
in het jaar du y^nd vijf honderd ne- 
gen en tagtig, geleedert, leyd in een 
goed oord , heeft van agteren bergen, 
van vooren een vermaakelijke vlakre 
en veele aanzienelijke inwoonderen, 
die koetz en paarden houden ; het 
gemak van den ftroom , die alhier be- 
vaarbaar werd , doed ’er de handel 
bloeyen * nog is deeze ftad , door een 
meenigevan heylige, groote ,oude en 
jonger tijden , mannen en vrouwen, 
alhier gebooren , in groot aanzien , 
als zijn ; de Treitr-digteren Wijs-geer, 
Seneca ;  de Digter Lacanus ;  de Reede
naar 5 Porcias Latro en onder het ge- 
bied der Mooren > Aben-zoar ; Ihn Si- 
na , o f Avicema en Ibn Roa> o f A- 
verroes: onder de Spanjaardz van laa- 
tertijd> Mena enGongora, tweeuyt- 
muntende mannen in de digt-kunft; 
Ambrofius Morales een gefchiedenis- 
fchrijver en Ferdinand Gonzalvez d’A- 
guilar y de groote Veld-overfte, die 
den Franfen Napels ontzette en voor 
Ferdinand (by-genaamd de Rooms- 
gezinde Caiholijke) fijn Meefter, be- 
hield. A l het omieggende land van 
Cordtta is vrugtbaar en vermaakelijk: 
ten tijde van de Romeynen bragt den 
oegit der kaard-di fielen (o  ! by-naar 
ongelooffelijke zaak) alhier jaarelijks 
vijftig duyzendrijks-daalders op ■, men 
oordeele, wat’er niet van alle verdere 
gewaifen kan getrokken zijn. Alhier 
vind men de beile paarden, die Span- 
jen uytieeverd 5 weshalven alhier de 
ftoetery (paarde-teeling en queeking) 
zeer zorg-vuldig werd waar-genoo- 
men. De laagte van het gebergte, waar 
aan deeze ftad gebouwd is , hoewel 
doren metweynig aarde bedekt (Vant 
men ziet ’er by-naar niets > dan een 
bloote rotz) vind men vol aangenaa- 
me tuynen , wijn en boom-gaarden 5 
daar in eene volle overvloed van o- 
ranje- citroen- vijge- otijve- en ande
re vrugt-boomen is : zulks Cordua, in 
voorleedene tijden meerder oly 5 dan 
het geheele verdere Andaloußen, op- 
bragt. TuiTen het voor-gemelde ge
bergte vind men veele aangenaame daa- 
len > water-fprongen en al-otn eene 
vereyfte vrugtbaarheyd» Alhier waft
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veel St. Jans* brood en heeftef*, die* 
zonder dat men de zelve behoefd 
waar te neemen , aangenaame vrugt- 
jens draagen j zijnde de citroenen, li* 
moenen, zoo gemeen te Cordtta, dat 
de vremdelingen verbaafd ftaan, wan- 
neer zy de zelve , niet atleen , voor 
een gering geld , zien verkoopen > 
maarop het veld en in een zoort van 
fchoorileenen, in het naa-jaar,of tot 
dat de nieuwe vrugt uytbot , weg* 
werpen , om aldaar te rorten j Zulks 
het een van de groote vermaakelijk- 
heeden van deeze ftad is, des Zoo- 
mers velde-waards te gaan en by koe- 
le nagt, de aangenaame reuk van dit 
lekkere oeft in te haalen en den blom 
van het zelve by handen vol medete 
draagen, om ’er den lekkeren wijn- > 
dr uyf , die ’er o vervlocdig groeyd, by 
overdaad , door te vercieren. Wat 
het veld-gewas belangd, men noemd 
dit oord, met regt de kooren-fthuur 
van Spanjen. Men zegt j dat Mufa * 
groot Veld-overile der Arabiren, o f 
wel een Arabier; dienende de ^/ffri- 
caanfe Mooren, dit geweft onder fijn 
gezag gebragt hebbende , zoo zeer 
naar fijn zin vond j dat hy het zelve 
wederom moetende verlaaten, zig niet 
onthouden kon, eer hy wederom naar 
Africa overfcheepte* een vieren-deel 
mijls van deeze ftad, zig wat rijd te 
geeven, om de zelve, mifichien voor 
de laatfte maal, te bezien en in het by- 
zijn van al fijn gevolg uyt te roepen: 
o ! Cordtta! wat zijt gy behaagelijk, 
wat gemet men al wemßigheeden bin* 
nen uwe wallen \ wat heeft n de Hemel 
gezeegend! maar hebbende deeze woor- 
den ? met een zwaaren zugt, geeyn- 
digd, trok h y , vol droefheyd, om 
dat hy dit fchoone oord , verlaaten 
moeft, voort. : \-'t •. . t.

S t e d e n  ;  g e l e e g E n  ,  T e n  Z ü y -
D E N ,  V A N  D E N  G u A D A L Q U I -  

v i r - S t r o o m .

IN  ditKoningrijk is, ten Noorden 
van den Guadalquivir , wanneer 
hy Cordua gezien heeft , door lang 

her-om reyzen , niet veel nut voor 
een verftandig man te haalen: want 
men ziet Vr niers; dan bergen * zulks 

I men het, ten Zuyden, wenden moet}

VAN COR DUA .  j
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leggende omtrent Corduay aan deeze 
zyde een dee 1 onbebouwd en zoo hier, 
als daar,wat wey-land, tot dat men, 
naa zes mijlen. afgeleyd te hebben, 
in het vlek Caflro Rio komt * leggen
de digt aan den ftroom Guatnos, op 
een hoogte, in een vlakte met Spaan- 
f i  vrugt-boomen beplant. Tweekloe- 
ke mijlen van hier ontmoet men Vd- 
na y o f Faena een groote> tog zlegte 
ftad in zig zelve ; zijnde een goed 
van de Hertogen Sexi> de zelve leyd 
op een hoogen berg, van waar men,  
binnen een vieren-deei uurs in een zeer 
vermaakelijk bofeh van oranje- limoen- 
daadel- en olijf-boomen kan gaan. 
N iet lang geieeden, trokken eenige 
Duytfers door dit Landfchap * maar 
als des zelfs inwoonders vernoomen 
hadden, van wat land deeze menfehen 
waaren, liepen zy hen in aller haaft 
naarj fchreeuwende hen toe; dat zy 
zig tog niet wilden ophouden, met 
naa wijn te zoeken: gedenkende mif- 
fchien aan het oude zeggenj

Populusy cujus vrvtre eß bibere; 
dat i s :

Een volk dat leeven y drinken noemdy 
Z oo  veel verfcheeld een letter , B , 
riaar den taal : want drinken is , in 
dit Latijn , by de Spaanftn, leeven en 
by de Duytfe, naar den taal, drinken. 
Tuffen Caßro Rio en Faha , leyd een 
oude ftad, vier uuren van den Gua* 
dalquivir, genoemd Pcrcnnna ;  zijnde 
een Ridder-ampt van Calatrava: de 
oude noemden de zelve Obulco, ObuU 
cula en Mmicipittm Pontificenfe, zeer 
vermaard in de Romtynfe gefchiede- 
niflen > om dat ’er Julius Cafar heel 
van Romen in zeven en twintig dagen 
gereyft quam , op dat hem de Zoo- 
nen van Pompe jus de Groote, naa den 
Veld-zlag van Pharfitlienf zijnde zy 
in Spanjen , niet op het Üjf mogten 
vallen. Deeze Stad is van naam ver- 
anderd: want men heeftfe naa verloop 
van tijd , Porcmna genoemd, terge- 
dagtenifte (zoomen geloofd} van een 
zogge, welke alhier, rer eener wurp, 
dertig jongen heefc voort-gebragc j 
jaa men heeft, door een beeldenis, 
dit geval willen vereeuwigen, als uyt 
het volgcnde op-fchrift geziQn kan 
werden.

C, CORK ELI VS. C. F.
C. N. GAL. CAESO.

AED. FLAMEN. II. VIR. . .
MVN1C1PII PONTlF.

( ' C. CORN. CAESO F.
SACERDOS.GENT.MVNICIPIL ■ 

SCROFAM. CVM. PORC1S. XXX, ;
IMPENSA IPSORVM. -

d . d . .

dat is:
. C. CORN ELI VS ZOON VAN C, 

EN NEEF VAN, C. G ALL VS, . 
; CAESO. STADS-BOVW-MEE- 
STER.TWEE MAN OPPER-PRIE- 
STER VAN DE VRY-STAD EN 

, C. CORN. CAESO DES ZELFS 
- ZOON. PRIESTER VAN DAT > 

GEZLAGTEN DIE STAD. HEB- : 
BEN DEEZE ZOGGE, MET HA AR 

XXX. JONGEN, OP HVNNE , 
KOSTEN, DOEN MAAKEN EN  
v e r e e r d . ; : .

D it ftand-beeld en opfchrift, zijn 
heden nog te Porcunna in de Kerk der 
BtnediBiner-Monniken te zien, ook is 
een zogge , by de oude, hec zinne
beeid van vrugt- en dragd-baarheyd, 
geweeft.

Naa fes mijlen Ooft-waards opge- 
reyft te hebben, komt men van VaU 
m , zonder onder weg eenig huys te 
ontmoeten 5 fchoon de aarde wel be- 
bouwd en dit de groote heyr-baan, 
van Cordna op Granaaden, is , te AU 
cala Real: tuflen deeze en de boven- 
gemelde plaats hebben de Mooren hier 
en daar toorens opgeregt , om het 
land, dat vol beeken is , welke zig in 
den Guadalquivir, ontlaften en waar 
in veel kapper-boomen Waffen, al- 
omme te kunnen ontdekken, A l cala 
Real is de laatfte Stad van Andalou- 
ßeny op de grenzen van Granaaden. 
Wanneer men deeze weg houd, laat 
men Alcaudeta op de linker- en Lnce- 
na op de regter-hand en kan alzoo o ver 
Moron gaan, dat "er zeer digt by leyd 
en wel waardig is te bezien, alzoo "er 
een diamant-mijn is. Alcaudeta is een 
ftad, welke de naam van een Gr naß 

fchap voerd; leggende in het gebergte 
en daar op een Kalleei. Aan deeze kant 
vind men ook Marios, dat een R id- 
der-ampt van Calatrava is, deeze plaats 
heeft mede een fterkte op een rorz ge
fügt, Lucena is van zeer weynig aan-

gele-



gelegenheyd > tog heeftegterde naam
van Stad, een goede ftreek lands rond
oni zig en de eere van St. Severus 
*van 'Jübar* in ite Iler, o f eerfte oerfe- 
naar> van de order der Capnäjnen, in 
Caßilien y voort-gebragt te hebben.

B E S C H R Y V I N G  V A N  A L C A L A  R E A L .

A l c a l a  R e a l ,

I S een Stad van Aniahuß'en, op een 
berg en in een bsrg-agtig landfchap 

gebouwd > zulks de zelve en al het

9
omgelegene geweit zeer ongemakke- 
lijk te bereyzen is ; maar de lekkerc 
wijn, die men 'er drinkt en het zap- 
rijkeooften vrugtcn, die men ’ereet, 
doen dien laft wat vcrgeeten j daar
is een Abdye, welke vijftien duyzend 
ducaaten jaarelijks inkoomen heeft.

Van hier, Zuyd-waards a men ziilks 
längs het gebergte van Granaaden, den 
weg neemende 3 komt men te Archiv 
dona j eenige mijlen beneeden den 
Stroom Xm \ en dit is alles; dat men al-

a r c h i  d  o  n  a .

I, Het ver va!tene Jfyfletl, l .  ten Halerg. -

hier aanteekenens waärdig vind. Het 
is een aangenaam fteedetfe j leggende 

. aan den voet vari een berg3 op wiens 
hoogte, men de puyn-hoopen van een 
K aiteel3 door de Mooren gebouwd, 
nog zien kan. ; i. :

H et  K o^ imgv.y k  S evilien .

W Ederom keerende te Cordua 
en alzoo het Koningrijk Sevi- 

lien willende bczien, gaat men gewoo- 
nelijk over ■ .:.: f ;  ;

E  C Y A j

{Waat van de pUat op de vollende blad-ztjdt te Kien ff.)
I

T Uffen welke en de voor-gemelde 
plaats, men niet j dan heyen ont- 
moet. Eenige mijlen van Cordua leyd 

een fchoon Hieronymiter Kloofter, in 
het gebergte, >vat verder een Kafteef, 
ter regter-hand , op een rotz en ter hal- 
ver-weg een zeer zlegt dorpje.genaamd 
Guadakacer. Ecya is eerikleynej maar

1 1 1 .  Deel ß ver-
4
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£ C  T  A .

i .  D e w g  op Sevilicn. „ i .  D e plaats daar men de wo/ w a ß . D e  wog naar C ordua. 4 . D e iïo o fd -lç r ft .

vermaakelijke Stad , o f Graafíchap > 
tien mijlen van Cordita, op den oever 
van den Xeml, daar men alhier längs 
een kloeke fteene brug over gaat en zig 
een m ijl, o fzes van daar in den Gua
dalquivir werpt. Het was eertijds ecri 
aanzienelijke plaats* geevende deoude 
land-befchrijvers daar aandenderden 
ftaat der fteeden van Betién, waar onder 
toen Andaloüfién ook behoorde: men 
noemde deeze Stad Afligís, o f  Aftyr 
en naamaals Augufta Firma, ais wan- 
neer ’er een Romeynfe volk-planting 
wierd gcdaan. Veele opfchriften beveí- 
tigen dit 5 maar ik zal ’er zlegts een 
by-brengen.

? . NVMERIVS, MARTI AUS.
ASTIGITANVS. SEVIRAUS.
SIGNVM, PANTHEI.

TESTAMENTO. PONIO.
EX ARGENTI. UBR1S. C.

SINE. VLLA. DEDVCTIONE.
JVSSIT.

d atis:

P. NVMERIVS. MARTIALIS. 
VAN ASTIGIS. DE SESMAN.

HEEFT DIT TEEKEN.
VAN  D E N  

TEMPEL.
ALDER-GODEN.

BY SYN VYTERSTE WILLE, 
TEN KOSTEN VAN HONDERD 
PONDEN ZILVER, ZONDER 
EENIGE AFTREKKING. BE- 
VOOLEN TE MAAKEN EN OP 
TE REGTEN.

Alhier was ook een Bifdom ; maar 
het zelve is , door den droevigen in- - 
val der Mooren te niete geloopen* zulks 
zy tegen-woordig alleen het Opper- 
arm-bezorgerfchap der Kerk van Sevi- 
lim bezit, Het Land is goed en geeft 
alle leevens-middelen • voedende veelc 
fchaapen. Het meeftc gewin werd van 
den hennep, het katoen en de fchaaps- 
w ol, getrokken* derhalven begeeven 
de inwoonders zig meeft tot deezeit

ban-
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Handel j kunnende längs den Xenil, 
die am de Stad loopt en Wiens water 
zeer gocd tot de Wol-wafTery en ge- 
zortd is , deeze waaren gemakkelijk 
vervoeren. Van hierop Sevilien, rec
kend men een goeden dag reyzens. 
Om van Cor Aua derwaards te gaan, 
behoefd men de weg over Ecya juyft 
niet te neemen , men kan , zoo men 
wil 3 de zelve te water doen; vaarende

S e v i l i e Hi.
(JVaar van de platt op de \olgcnde blad’Zijde ‘te % en it.)

W Aar in men alles z ie t, dateen 
Stad vermaard maakt* groot- 

heyd, heerelijkheyd , rijkdom, trot
ze gebou wen ■> fchoone Kerken en wat 
des meerdei* zy. Mcnnoemd dezelve 
een Koninglijke en Hoofd-ftad van 
een voornaam Koningrijk; voerende

meteen fchuytje van Cordua , alswan- j het opper-gezag, door haar Aards-bif- 
neer men op den fegter-hand,twee kley- | fchop, in den Kerk. De koopman- 
neplaatzen ontmoet, Pegmfloren L ö- 1 fchap is ’er, door hetbehulp vitn den 
ra ;  welke laatfte een tcidder-ampt ' grootenGV^/^fnwr-ftroom, die längs 
van Maltha is en aan die Heeren twaalf de ftads muufej vloeyd, Qwaar van de 
duyzend ducaaten ’s jaars geeft: men 1 eerße print-verbeeldmg op de dertiende 
noemde deeze Stad wel-eer Axalita, blad-zijde te zienis.) zccr aanzienelijk, , 
o f Flavfum Axahtanum ;  wat Pegna- t koomendede V \oaten uyt Indien ildaar 
ßoraangaatjleggendedertien mijlen van j hunneichatten.brengenenden rijkdom 
Sevilien , men geloofd , dat het die i dier ver-gelegene landen ontfcheepen :  
oude Stad der Turdctaniers is , welke de Stad zelf legt in een wijd-uytge- 
llipula magna genoemd w ierd; gaande ftrektevlakte, aan de linker-zijde vaii 
van Ecya, ontmoet men eenvlakland, 1 den gemelden btroom. De oudhcyd 
daar veele granaat- en olijf-boomen, ' noemde de Zelve Hifpalis, o f Spalts, 
ook aloe-planten in groeyen. Deeze ook Colonia Romulea , een der grootfte 
weg was door de Romeynen metgroo- j eer-naamen , die Romen ooyt aan een 
te tteenen beleyd maar men vind op de ; volk-planting gaf; maar de Mooren > 
zelve niet een plaatsom zig watte ver- | die godlooze taal-bedervers, hebben 
verden, als een uur ,o f  drie van Ecya, I van Spalts (om dat zy geen p in hun

taal hidden) Sbtlia , o f wel Isbilia,een elendig herberg je , daar in niets j 
dan van alles gebrek is : naaeen zleg- 
te dag-reyzens afgeleyd te hebben, 
komt men te

C A R M O K A )

EEn oud Steedetje, op een heuvel 
gebouwd en wel-eer Carmo ge

noemd. Men zietuyt deaanteekemn- 
gen van J .  C<efar, dat het de fterkfte 
Stad van het geheele Landfchap isge- 
weeft j maar tegenwoordig lijkt het 
*er niet naar ; nogtans heeft het de 
naam van Stad , door Philips de IV . 
gekreegen ; hebbende des zelfs inwoon- 
deren veertig duyzend ducaaten aan 
fijne majefteyt vereerd. Het aardnjk 
is "er wonderlijk koorn-rijk: men heeft 
alhier een zeer oude penning gevon- 
den * hebbende op de eene zijde het 
aangezJgt van een man en aan de an
dere de naam Carmo en daar by aan 
de zijdentweekoorn-ayren. Zesklöe- 
ke mijlen van hier; gaande längs een 
geftraate w eg , vind men een der al- 
der-voornaamfte fteeden van geheel 
Spanjen, te weeten .f

gemaakt, waar uyt eyndelijk Sevilien 
is gekoomem De Stadis zeergroot, 
rond-agrig, omtrokken door een hoö- 
ge en vafte muur enop deeze ftaande 
toorensen fchiider-, o f Wagr-huyzen* 
heeft twaalf poorten ; naaüwe ftraaten* 
maar fchoone huyzen , Op de Moor* 
fe , dat is , Africaanfe wijze gebouwd* 
overtreffende die van Granaaden en 
Cordua. Daar zijn verfcheyde voor- 
fteeden ; tog de voornaamfte is Tria- 
na\ leggende aan de over-zijde van 
den Stroom. ■ . 1

lk  zal de befchrijving van deeze 
groore Stad aanvangcn met het ver* 
haal en vertoog der Geeftelijke ge- 
bouwen. Daar is in geheel Spanjen 
geen Kerk zoo Wel, naar de kunft, ge
bouwd, als de Hoofd-kerk van deeze 
Stad; (waar van detweede prinuver- 
beelding op de dertiende blad-zijde te ziert 
w.) ftaande in het midden van de zelve, 
fchoon van aanzien en gemakkelijk 
van gebruyk; des zelfs gewelf is on- 
gemeen hoog ; ruftende tef weder- 
zijden op een fchoone rey pylaaren,

1 1 1 .  Deel ß 2 lang
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lang honderd v ijf en zeventig en breed 
tagtig fchreeden. Alle de binne-kerken 
zijn naar de oude bouw-kunde ge- 
maakt: agter het Hoofd-Altaar is ’er 
een, die de naam, van onze Lieve 
Vrouw der Köningen, voerd, geftigt 
door Ferdinand, gezegt de Heyiige, die 
’er 00k in begraaven leyd, met iijn 
Soon „ ^Alphonjus de IVjfe en de Ko- 
ningin Beatrix , fijne gemalinne, ter 
weder-fijdenen fijne kinderen daar on- 
der. Dir graf is met rood fatijnover- 
dekt en ftaat op drie pylaaren: het 
beeid van onze Lieve Vrmm uyt fteen, 
door de Engelen, zoo het zeggen is , 
gehouwen > praald ’er b y : uyt het mid
den van deeze binne-kerk rijft een groo- 
te , glaaze, befchilderde lantaarn > het 
w elk , nevens twee venders,die vlak 
op het Altaar zien , daar onfe Lieve 
Vrouw ftaat, een klaaren dag daar 
binnen brengt: tog het voornoemde

beeid fchuyld altijd agter drie gordij- 
nen en deeze fchuyfr men niet op 5 dan 
als ’er hooge feeft-dagen gevierd w er-. 
den. Het Altaar is geheel yerguld en 
met twee pylaaren van Jafpis-fteen op 
zij beftuuwd. !

Daar zijn twee bewaar-plaatzen der 
Kerk-gewaaden en Heyligdommen 
waar van de eene rond en vol kofte- 
lijk toeftel,  in laaden gefchikt,  is. 
Jn demuurzijn veele niflen i loopende 
tot het ge weif toe, o p ; voerende een 
lantaarn gelijk de voor-gemelde birr-* 
ne-kerk. ln de niflen ftaan veele H ey
iige vaten, kannen, kruyken en leyd 
veel koor-gewaad opgezlooten •, ter 
zijde deezer niflen verhelfen zig groo- 
te pylaaren, vol verciering en blaader
werk. Men ziet alhier verfcheyde 
overbKjfzelen, als by voor-beeld; een 
doom uyt den kroon, die onzen Za** 
ligmaaker op het hoofd gedrukt wier&
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H
cn daar aan een drup van des zelfs 
bloed * een St. Veronica en veele ande
re. De kas, waar in het H. Sacrament 
(het Eer-waardige) op heytige dagen 
werd omgevoerd, is ongemeen groor 
en van zilver ; weegende zeventien 
honderd en vijftig pond; zoo dat het 
zelve , door twintig mannen, moet ge- , 
draagen werden, de zelve is zoo kun- ( 
%  gemaakt; dat des zelfs fraayheyd 
meerder waardig is ; dan de (Ioffe, waar 
uyt het gewrogt wierd. Ten eynde van 
de bewaar-plaats der heyligdommen 
en kerk-gewaaden, ziet men een fchoo- 
ne tempel-hut (Tabernakel) en in het 
midden van de zelve een water-fprong 
van vier pijpen. Van daar gaat men, 
door een kleyne gang,al-om met ver- 
guld en befchilderd marmor beleyd, in 
een groote vier-kante zaal, zeer kofte- 
lijk befehooten, vol ftand-beelden en I 
marmore zit-plaatzen: alhier plecgen |

de Kanunniken te vergaaderen $ maar 
die koomen nu in een andere kamer, die 
ey-rond en ookmet marmor bevloerd 
en vol marmore lloelen is , by een. 
Jn deeze Kerk werden (by verplig- 
ting) alle daagen drie honderd M il. 
fen gedaan $ maar wijl de Kanunni
ken, die deeze Kerk bedienen, niet iterk 
genoeg in getal ,daar toe, zijn > moe- 
ten zy er huur-zangers (teilen.

7t Gehmtrde Gods-gezang,
Gaat hier altijd ßjn gang: 

Werdende voor yeder M iffe, die de 
Priefters van andere Kerken doen, twee 
realen, betaald.

Buyten om de Kerk loopt een zoort 
van gaändery, waar in en op men, 
längs een breede ftoep van zeeven, 
o f  agt trappen treed * zijnde , naar 
de ftraat toe , bepaald door pylaa- 
ren , waar tuifen een zwaare yfere 
ketting loopt.

B E S C H R Y V I N G  V A N  S E V I L I E N .

* vwt n van ac

De Tooren flaat omtrent in het 
midden van de Kerk en is een proef- 
ftuk van de bouv-kunft } zijnde on-

van S E K E L T E N .

gemeen hoog, geheel van gebakkene 
lteen, vol groote venders, die liet 
°P den wap geeven : maakende dit

' '  " : ■ . ■ ge-



gcftel genoegzaam drie toorens, bo* 
ven elkander, mechunne omme-gan- 
gen en kijk-ftoepen, alle van buyten 
befchilderd en verguld. De trzp is 200 
gemakkelijk * dat men ’er re Faard 
en ten Muyl-ezel * jaa z e lf , met een 
rij-tuyg , kan längs op- en af- klim
men , tot en van den to p , van waar 
men het omieggende land, nevens de 
itad befchouwd. Men vind ’er vier 
en twintig grootc klokken en dit op- 
fchtift in :

BESJ CHRY VI NG
Tunis fortißima,  nomen 'Domini. 

dat is :
De naam des Heeren is de alder-fterk* 

fte Tooren.
De Klok-tooren eyndigd met een 

gew elf, waar op een koopcr beeide 
verbeeldende het Geloof, ftaat;hou- 
dende een kerk-vaandel in de hand, 
dat den drift der winden aanwijfh 
Toen Philips de IIJ. quam tefterven, 
regte men in deezen K erk , ter fijner 
eere een fchoon praal- en pronk-graf

V A N  S E V I L I E N .  15

Graf-en Eere-gtfanw (C atafalco) te SV.VILIEN , epgtregt ur g*4<t£tenijft van
Komng PHILIPS de III. . .

o p , waar van de uytvinding en naam 
uyt Italien ge2onden wierd ; zijnde 
een Vierkante fchrijn-werkery, waar in 
men de lijk-dienft van iijn geweezene 
Majefteyt verrigt.

lk  hebbe reeds gezegt dat de Kerk 
van Sevilicn de eere heeft van een 
Aards-bifdom te bezitten; maar moet 
’er by doen » dat deeze Aards-herder, 
Wiens zetel zeer lang geftaan heeft, 
zig zomtijds de naam van Opper-hoofd 
van Spanjcn, dorft aanraaatigen: dee

ze Heer heeft hönderd en twintig en 
de Kerk ze lf dertig duyzend dtlcaa- 
ten 3 de veertig Kanunniken yeder def
tig duyzend realen jaarlijks ten inkom- 
fle , zoo my door een Geeftelijk per- 
zoon van deeze (lad , berige is.

Behalven de Hoofd-kerk, Zijn *6t 
nog veele andere en wel voornaamelijk 
zommige , die tot Kloofters behoo- 
ren; wier bedieningen ten gefalle van 
v ijf  en tagtig loopen en waar foe drie 
duyzend en v ijf honderd mindert kerk-
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bedienden (o f Onder-priefters)  zijn ge- 
fchikt. Het Kloofter van St. Fran~ 
cifcus, is het fraayfte van alle j hebben- 
de een fchoone voor-plaacs en water- 
fprong, voor het gebouw,datin drien 
gedeeld, honderden heftig Geeftelijke 
inboorlingen , van dien inftelling , 
wooning en aan honderd en veertig 
vremdelingen 5 van de zelve regeh yer- 
blijf verfchaft: zulksmijn Leezerwel 
gelooven zal*, dat dit een groct ge- 
bouw i s ; het heeft een poort , die 
fchoonder; dan die van het Efcttriaal 
gevonden werd. De Kerle is5 op de 
oude w ijze, gebouwd * daar zijn veele 
binne-kerken in > tog de fchoonfte der 
zelve is j die der Bifcaayers. Het 
Kloofter is , aan de zijde van den 

- Tuyn op Marmor-fteene pylaaren ge
bouwd en ai-om vol trefFelijke fchil- 
deryen; deTuyn künftig ontwurpen, 
vol oranje-boomen en myrthen met 
een Vierkante water-bak in het mid- 
den ^ maakende een i*prong5 die Vier 
grooife koopere leeuwen, op de vier

hoeken en een kind op vier dolphij- 
nen; alle water uytwerpende3 op der 
zelver ruggen , vertoond. B y  dit 
Kloofter der Francifcaanen vind men 
de Kerk 3 die daar aan-hoord, van St. 
Bonavtntura: des zelfs gewclf is uyt- 
voerelijk vergulden met blaauw door- 
fchilderd > verbeeldende een HemeL 
Men ziet in de zelve de vier Pauzen, 
die uyt hun Order zijn gekooren, in 
ftand-beelden, uyt fteen gehouwenj 
de Kerk zelf is niet groot j itiaar zeer 
wel gebouwd.

Het tweedc Kloofter, dat beziens;.
jaa verwonderens waardig is , noemd 
men > dat van de Dankbaarheyd > aan 
de H. Magst;  toekoomende de Gee- 
ftelijke , die men de dankbaarheyd 
oeffenende , noemd : want zy doen 
veele werken van berm-hertigheydj 
loflende Chrißene zlaaven , die door 
de Tttrken gevangen zijn ; deeze Hee* 
ren doen de Roomfe Kerk veel eere 
aan* naar-dien zy al-om uyt zijn en 
werk maaken van de liefde-pligt, tot

- hun-



lumne even-naaften plaatze tegeeven: 
hun Kloofter is aanmerkens-waardig, 
en de fchilder-kunft, welke men in 
den ingang ziet ; vertoonende het be
gin en de inftelling van hun broeder- 
i'chap. Het begrijpt drie Kloofters, 
waar van er twee te zaamen gevoegd 
zijn: hetgroote is doorgaansen rond- 
om met fchilderyen, in vergulde lij- 
ften en met zijde gordijnen bedekt, 
opgecierd. Het gedeelte, dat op den 
Tuyn uyt-zigt heeft , ftaat op Mar- 
mor-fteene pylaaren> waar tufTen een 
trap , van dien fteen gemaakc , v ijf  
treeden wijd en naar de zlaap-zaal 
ftrekkende, gevonden werd: de zel- 
ve is vierkanr en in twee dwars-trap- 
pen , verdeeld ; gaande naar de twee 
voor-gemelde Kloofters; ter plaatze, 
daar deeze te zaamen koomen , maa- 
ken zy wederom een fchoon vierkant, 
dat gewelfd en van vergulde kijk- 
ftoepen (Balcons) voorzien is. De 
Kerk is volkoomen fchoon ; ftaande 
op het Hoofd-Alraar een Afam-beeld, 
agterdrie koftelijke gordijnen.

Het derde Kloofter van aanzien , 
is dat der Dominikaanen ;  zijnde ten 
opzigte van het gebouw even-eens, 
als dat der Minne-broeders, olFrancis- 
kaanen: des zelfs Kerk noemd men St. 
Paulus ;  een gefchilderde Chrifius y 
aan het Kruys , doed de zelve veel 
eer aan ; want het beeid fchijnd te 
leeven ; niet gefchilderd 5 maar ge- 
houwen te zijn: de Geeftelijke dog- 
ters zijn alhier niet minder wel ge- 
plaaft; als de mannen.

De Hooge-fchool van Sevilien is 
fchoon gebouwd en wijd vermaard, 
door de meenigte van groote mannen* 
die zy voort-gebragt heeft ; zijnde 
met toeftemming van den Paus en 
Koning , door Roderik Fernandes de 
SantaeUa > gebooren te Carmona en Ka- 
nunnik van Sevilien, een zeer geleerd 
man endie veele ichriften naagelaaten 
heeft, opgeregt. H y liet elf hooge 
Leeraar-ampten en vier mindere naa; 
maar deeze alle zijn , naa iijn over
laden, zeer verhoogd en aanzienelij- 
ker geworden ; hebbende de Könin
gen 3 in der tijd y daar aan de zelve 
voorregten vergund, welke zy ooyt 
aan de fchoolen van Salamanca, A l
cala en Valladolid> fchonken: daar is

B E S C H R Y V I N G
altijd een grooc man, befcherm-heet 
van de zelve. Het gebouw > dat 
men het Groote-fchool, o f queek-fchool 
noemd , is digt by hec Komnglijk 
H o f en onder de xnuuren van de ^tad; 
behalven dir, is ’er een, dat men St. 
Thomas noemd ; bchoorende aan de 
Predik-heeren en door Diego Deffa, 
Aards-biil'chop van Sevilien en op- 
voeder van Don Jan  , natuurelijke 
Zoon van den Catholijken Koning, 
in de vijfticndc ecuw > gebouwd : dit 
hof is uyr de overblijfzelen van een 
wooning , welke Maria de Paddla had* 
zijnde meerder meeftrefle; dan vrin* 
dinne van de Koning Pieter de lVreedey 
opgeregt : men ziec daar van eenigC 
overblijfzelen ; waar in twintig per- 
zoonen onderhouden werden.

De Jefniten hebben ook alhier Hunne 
fchoolen; maar een andere wijze van 
onderregting , als wel in Vrankrijki 
hun grond-veftiger St. Ignatius, ftaat 
alhier in een zwarte felpe rok en man- 
tel, een duym-breed hoog met goud 

, beftikc, vol gefteentens en gemaakt 
(dat is genaayd) door een man van 
hunne inftelling. De K erk, waar ifl 
hunne leerlingen ter Mille koomen, is 
ey-rond , vol fchilderyen ; ftaande 
rond-om het geheele gebouw , een 
vergulde gang. Hoven den ingang 
van het gebouw ziet men de beeiden 
van alle de perzoonen, leedemaaten 
van deeze broederfchap, die den dood, 
ten beften van de zelve en het Chri- 
fielijk Geloof, ondergaan hebben.

De Kerk , die men nu , die van 
den Zaahgmanker , noemd , was eer- 
tijds een Moorfe Tempel } zulks de 
zelve ookop hunne w ijze ; fteunende 
op boog-pylaaren, die veele poorten 
maaken, gebouwd is.

Ten Zuyden van de ftad en digt 
by de Hoord-kerk, vind men het Ko- 
ninglijke H o f , (waar van de plaat 
op de volgende blad-zijde te &ien is) 
gemeenelijk Alcafar , o f Alcagar , 
genoemd j een gebouw , dat , vol- 
gens het oordeel van bouw-kundi- 
g e , zijn weder-gaade niet v in d ; 
het zelve is , ten deele,door de Moo
ren en ten deele, in laatere tijden en 
voornaamelijk door Koning Pieter * 
gezegt de Wreedt , gebouwd ; maat 
het- nieuwe , *kan het oude werk in

III. Deel C  kunft,
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kunft , grootsheyd en wel-ftand niet 
ophaalen : het is wel een mijl wegs 
uytgeflrekt , vol groote fteene Too- 
rens , uyt de puyn-hoopen van een 
pude Kerk van Hercules; ftaande in 
den buurt van St. Nicolaus (zoo men 
yerteld) opgeregt. De Mooren hebben 
alhier veele gedenk-teekenen en opt 
fchaften, in hun taal, naagelaaten en 
verfcheyde van deeze, ziet men nog 
aan de rauuren en balken. Men komt 
aanftonds op een binne-plaat$, alwaar 
veele boogen en pylaaren z ijn , waar op 
het gebouw zelf ruft > zijncje veele uyt 
fteen door-lugtig en losjens gemaaktj 
meeft alle de kamers zijn verguld en on- 
der deeze is een zaal, die voor een bin- 
ne-kerk diend 3 wiens frize3o f platte 
midden-lijil: uyt de afbeeldzels der 
Köningen van Spanjen in het kleyn ge- 
maakt is : de vertrekken der bpven- 
verdiepingen zijn gewelfden met een 
zeerkofteiijk zoort van marmor-fteen 
ingeleyd. Men zietaldaacr eep kamer> 
waar in de Ivpning Pieter 4»

Wiens by-naam hem een fchandelijk« 
geheugeniile naa-laat, fijnetwee broc- 
ders deed om den hals -brengen. Dee* 
ze Vprft leefde in hec midden van de 
veertiendc eeuw en oeftende goed regt, 
gelijk uyc veele voqr-beelden> waar van 
ik ’er een verhaalen zal 5 kan getoond 
werden. H y beminde de nagt-ver- 
maaken , veele groote luyden eygen 
en die niemand j dan dieze bedrijfr, 
behaagen; maar hebbende zig qp zee** 
keren nagt, wel verluftigd, bejcegen- 
de hem een Schoen-Iapper , die hem 
dapper afrofte > maar de Koning, beeft» 
agtig wreed van inborft , doorftak , 
in fteede van fijn mis-bedrijf te be* 
dekken, den armen man. Het Geregt 
zogt naar de M oordenaar en een ou
de vrouw > de welke den Koning aan 
hec kraaken van fijne beenen (w ant 
die ongemak had hy in het gaan) in 
den nagt gekemd had ? bragc de zaak 
en perzoon aan den d ag : hier op g in 
gen dp Regters by zija Majefteyt, die 
de. manrzlag bekende en zig ze lve ,

in

V
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iri fijn beeldenis , deed onthalzen > 
om alzoo, ten minften in fchijn, héc 
Geregt te voldoen. Men ziet heeden 
ten daage binnen Sevilim  , op de hoek 
van de ftraat , al-waar de gemelde 
mifdaad bedreeven is , dit beeid nog 
zonder hoofd.

In en aan het Koninglijk H o f, ziet 
menover-al den Keyzerlijken Aarend, 
met de zin-fpreuk van Keyzcr Karel 
de V. Plus ultra , (A l verder) aan de 
liant, daar het oude H o f is geweeft en

*9
dat men weg genoomen heeft > leg
ge n de tuynen, in veele blom-ftuk* 
ken verdeeld> van bevloerde wandel- 
weegen voorzien en door veele warer- 
fprongen bevogtigd j (taande om de 
meefte hekkingen van oranje- en jaf- 
mijn-, o f vrugc-boomen , daar drie 
fchoone kunfl-hoolen in zijn ; uytzigt 
hebbende op en längs cen water-graft* 
die men, zoo draa men ’cr in treed* 
ziet en vol Zwaanen is.

D eBeurs, al-waar de Koop-luydeii

«

- J

Aldus vertoond z.ig de Hoofd-keri  ̂■van S E K  F L Î B N  van aperen, als ook, de verz.aa~
mel-plaatz, (de Beurs)  der koop-luydcn.

te zaamen koomen , is agter de Hoofd- 
kerk en verdiend van een verftandie 
reyziger bezien te werden. Eertijos 
quaamen de ze lve , zoo burgers , als 
vremdehngen ,in  de gaandery van de 
Kerk by eenj maar wijl de Geefte- 
lijkheyd daar bijfter tegen fchreeuw- 
d e ; als zijnde een ontheyliging van 
een gewijdeplaats, den feinen blixem 
des Pauflelijken ftoels verdienende, 
heeft Philips de 11. in het jaar duy- 
zend v ijf honderd drie en tagtig aan

de zelve toegeftaan, een half ten fion*. 
derd te ilellen , op alle waaren , die 
van buyten in quaamen, om uyt dit 
geld een Beurs te bouwen ; drijven- 
de aldus den koopers en verkoopersi 
niet uyt * maar van den Kerk. De 
vermaarde Spaanfe Bouw meefter Jan  
Herreira , gaf ’er een ontwerp van, 
dat alleen auyzend ducaaten kofte> 
maar de plaats , daar de zelve is , 
quam op v ijf  en zeitig duyzend in 

I koop teftaan ; hier boven is men mèer- 
U L  Deel. C  a der*
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der; dan zeitig jaarenbeeziggeweeft, 
met de zelve te timmeren. Het werk 
is vier-kant, naar dcTosknanfi bouw- 
kunft en uyc vier woon-fteeden be- 
flaande : yeder zij is twee honderd 
voeten lang > heeft drie poorten en 
negentien venfters op yeder verdie- 
ping , die fer twee zijn en waar van 
de bovenfte tot een raads- en geregts- 
vergaadcring diend $ men gaat längs
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een zeer wel gebouwde trap derwaards. 
Alle de kaamerszijngroot enbefchoo- 
ten > voorts rijkelijk verguld en alhier 
fpreeken de koopluyden van hunne 
zaaken: voor deeze ßeurs is een zeer 
groote en net beftraate open plaats en 
om de zelve een wandeling onder boo- 
gen fond-om af-gezlooten door py- 
laaren, daar een ketting tuflen loopc.

Daar is ( g e l i j k in dci* bc£ mne

Vmooning van de gondc Tooren, de Voor ft ad T R I A N A  en de brug van SRV ILIEN .

heb gezegt) een fchoone voor-(lad, 
aan de over-zijde van den ftroomj 
men noemd de zelve Triana en gaat 
’er over een lange fchip-brug naar toej 
kunnende alhier gecn andere, met nur, 
gelegt werden» om dat de vloed zoo 
veel zand derwaards werpt , dat de 
zelve, het zy van hout, o f fteen ge- 
maakt, met’er tijd overftoIpc,of on- 
gebruykbaar zou werden, ln het be
gin van deeze voor-ftad is het huys 
der Inquißtie (Geloofs-dwang) zijn- 
de een ouder-tijds gebouw en daar 
in een plaats, waar pp men wandelen 
kan. Men ziet ’er een fchoone wa- !

ter-fprong en twee hooge fteene py- 
Iaaren en op de zelve de hand-beei
den van Hercules en Julius Cafar; 
werdende de eerfte voor ftigter en de 
tweede voor her-bouwer van Sevilien 
gehouden ; op deeze gedagten Ioopt 
het Latijnfe vers u y t, dat men op de 
poort v in a , die naar het geregt en de 
vlees-hal ftrekt. *

1 ‘ L
Condidit AlcideSy renovavit Julius 

urbem y
Reftituit Cfjrtfto , Fernandus tertius . 

Heros. . ...

dat<. * *



' '  dat is : '
• Voor Hercules gefügt, door Julius

herbowwd,
Heeft nfy Held Ferdinand^ derde,

aan V Krays vertromvä.
A l de wereld gaat des zomers alhier wat 
koele lugr fcheppen ; warn de wandel- 
plaats is als een dubbele bal-^malie-} 
baan, met twee fchoone reyen hooge 
boomen en daar tuften eenigc kleyne 
water-grafren , gemaakt. De poort, 
waar van ik zoo aanftonds fprak, 
loopt (aldus tnet voord^gr geleydj op 
de vkefd vh al,d ie ,a ls  ookdc gemec- 
ne hals-geregt-plaats, buyten de ftad 
is ,  toe: want w i j l ’er dag op dag, 
ren minften , zevcntig offen, zonder 
het getal van herklcynder veetenoe- 
men , gezlagr werden, zou ’er een groo- 
re ftank in de ftad, daar door, ver- 
wekc werden : maar hoor hier (lek- 
kerny-kenners) wat byzonders * eer 
men deeze beeilen den hals af-znijd, 
doed menze tegen groote honden veg- 
ten , om hun vlees alzoo zagter van 
kaauw te niaaken. 1k twijfel, ofApi- 
tius > dieaards-lekker-bek, die kunsje 
wcl geweeten heeft.

Wog ziet men in deeze Voor-ftad 
een Kloofter van Cathuyztr-Monni- 
ken , genaamd Las Cttevas, door een 
muur omringd en waar in zeventien 
Geeftelijke woonen, die alle van groo- 
tc geboorte zijn; hebbende elk veele 
bedienden; maar de Kerk en het Kloo- 
ile r , zijn kleyn : ter weder-zijden van 
het Altaar ziet men de marmore graf- 
fteeden van de ftigters deezes Kloo- 
ilers. iVien vertoond alhier een der 
Z il verlingen, voor welken onzen Zaa- 
Hgmaaker verkoft is. De arme vreem- 
delingen genieten hier alle dagen een 
toebereyde vis, drie kleyne brooden 
en een weynigje wijn.
* De Angnßiner - Monniken , wier 
Kloofter cok buyten de Stad legt, 
hebben een Kloofter, als het voor-ge- 
melde , vol befchilderde Vierkante 
flukken*, de Hertogen van A r cos heb
ben in de Kerk hunne marmor-fteene 
graf-fteeden , onder het groote Alraar. 
Wog vind men buyten de Stad een 
Gaft-huys , La Sangra genaamd en 
door den Herrog van Akala voor ar
me vrouwen, geftigt.
- Wanneer menover de voor-gemel-
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de fchip-brug wederom in de Stad 
keerd , vind men aan het inkoomen 
van de haaven, die grooc en breed 
längs den Guadalquivir 9 uyrgeftrektis, 
een open plaats, alwaar de fcheepeil 
ontlaaden werden ; leggende aan de 
eene kant het Tol-huysen aan de an
dere een gebouw, dat men bet gondi 
hffys, noemd, om dat’er het Zilver, 
het welk uyt Indien komt, ingelegt 
werd; wijl de Guadalquivir niet zeet 
diep i s , werden alle de koopmanfehap- 
pen, die over Zee koomen , in kley
ne vaartuygen, te St. Lucarde Harra- 
rneda, over-gezet en zoo naar deeze 
Stad gevoerd.

T ot het F ol-huys, van de Indiaan- 
fe  inkoomende goederen , hooren veele 
bedienden en deeze hebben groot ge- 
zag ; zijnde niemand , wie hy 00k 
weezen mag , tocgelaaten, zonder hun 
toeftand , eenig vaartuyg ¿n Zee te 
brengen: men houd aldaar nette aan- 
reekening van alle de koopmanfehap- 
pen, welke men naar Indien zend, o f 
daar uyt herwaards gezonden werden* 
op dat de Koning iijn regt niet mif- 
fe :van  d itH o f kan men z ig , op het 
Opper-hof, dat te Madrit > belangen
de de zaaken van Indien , opgeregt is, 
by toeval van verfehl 1 beroepen.

Het Stad-huys is vry wel gcbouwd 
en van buyren, met veele ftand-beel- 
den vercierd 5 voor het zelve is een 
groote plaats 5 hebbende in het mid- 
den een ongemeene fchoone water- 
fprong. Het gebouw zelf is naar de 
oude wijze , de zaal ; daar de raad 
vergaaderd, geheel met goud laaken 
bekleed en het gewelf verguld} zijn
de de Keyzerlijke Aarend, met de zin- 
fpreuk van Keyzer Karel de V. al-om 
gefchilderd. B y  dit huys is het H of 
van pleyt-zaaken : op een der andere 
zijden vind men een plaars al om met 
( Vanje-boomen bezet, daar markt ge- 
gehouden werd.

Men ontmoet binnen Sevilim  hon- 
derd en twintig ziek- en arm-huyzen, 
waar van de meefte een groot inkoo
men hebben; men geeft ’er aan yeder 
der zieken iijn byzondere fpijs, vol- 
gens het bevel der Geiiees-hceren* zijn
de verbooden hen yets te weygeren, 
hoe veel het 00k, ter reedelijker wij- 
zegenodmeß, koftenmogt. Daarzfin 

C  3 00k
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ook byzondere vertrekken voor Edel- 
luyden en ledemaacen der hooge-fchoo- 
len.

Ten waare ik voorgenoomen had 
een körte befchrijving van Sevilien 
Ce doen , zou ik ettelijke boeken 
van deeze Stad atleen kunnen fchrij- 
ven i maar ik zal fragten kort en klaar 
te zijn. Deeze Stad is zeer oudi tog 
dat doet het minile tot haar vermaard- 
heyd : men fteld va il, dat de Phenicìèrs, 
die de zel ve Spala noemden,daar grond- 
leggers van zijn geweeft : want het 
woord Spala , beteekende by hen, een 
ylakte en dat deeze Stad grooter; dan 
Madrit > is -, jaa men ziet hier meerder 
koetzen ; dan in de Koninglijkè Stad> 
jfchoon de zelve zoo voi volk niet is. 
N o g  onlangs vond men alhier vier 
en twintig duyzend en drie duyzend 
burgelijke huys-houdingen in de Voor- 
ftad, Triam. De goede gelegenheyd 
aan den Guadalquivir en naa-byheyd 
van de Z ee , maaken ; dat deeze Stad 
een derrijkfte in handel en geld-mid- 
delen van geheel Spanjen, is: zulks 
zy  ook alleen jaarelijks, twee millioe- 
nen gouds aan den Koning opbrengt, 
Z oo  draa de Zilver-vloot uyt Indien 
opfchiet, werden ’er zes honderd men- 
fchen aan den munt-arbeyd gefteld* 
de zelve komt gemeenelijk in Kyiugu- 

ftus o f September aan 5 vertrekkende 
in ^April Al het omieggende land 
is mildaadig en geeft overvloed van 
koorn ? wijn en het verdere , noodig 
ten leeven en welluft, boven alles is 
’er goede en veel oly ; buyten de Stad 
en ten weilen van den Stroom leyd 
een grootOlijf-boom-bofch. De Gua
dalquivir leeverd zeer goede vis 5 maar 
met het inkoomen van de vloed, die 
tot wel twee mijlen boven de ftad op- 
loopt, vangd men ’er veel Zee-vis, 
als Steuren en Elften. Alle deeze voor- 
deelen, doen de Spanjaards, vry wat 
gereed van tong , zeggen ; die Sevi- 
Ììen niet gezien heeft , heeft nog geen 
wonder-werk gezien ;  maar om de waar- 
heyd te zeggen het uytmuntenfte werk, 
dat men in deeze ftad bejegend, is 
een trotze water-leyding, van zes mij
len lengte,door de Mooren gebouwds 
längs welken men niet alleen van Car- 
mona, het water doed vloeyen; maar 
pok alle de water-fprongen > onder-
, . . è ^

wegs daar in ftorten , zulks ’er, doordic 
middcl overvloed van water in de ftad 
is. Men noemd deeze gooten, die van 
Carmona. Ten tijde der Romemen zag 
men alhier een ander wonder-ftuk door 
de natuur gewrogt en waar van men 
heden ten dage niet een woord rept -, 
zijnde een put, diens water met de 
vloed en ebbe op-rees en af-viel.

T  en tijde der Mooren, was dit land 
zeer bevolkt. De Koning Ferdinand 
de Heftige , die in het jaar duyzend 
twee honderd agt en veertig hen de ftad 
Sevilien ontwrong, vond in den om- 
trek van het Landfchap honderd duy
zend Vlekken, Dörpen en Gehugten, 
die zig hem onderwurpen. Tegen- 
woordig leggen onder het gebied van 
Seviliën nog omtrent twee honderd, 
zoo kleyne Steeden, als Dörpen, zon- 
der daar by de Dörpen te teilen ; de 
burgers van Seviliën, zijn beleefd en 
vrindelijki maar het zlegte volk ge- 
neegen tot oproer en los van omme- 
gangj tog dit is het ongeluk van alle 
groote Steeden. Zommige reyzigers 
verteilen , dat ’er de vrouwen zeer 
aangenaam in den ommegang met de 
mannen en zoo wreed, in dit opzigt, 
als te Madrit3 niet zijn , als zy maar 
een goede Goud-beurs zien : maar 
laat ons dit niet alleen van de SevL  
liaanfe Vrouwen gelooven -, over-al 
gaat dit versje door*
La de du coffre fort &  des cœurs la 

même,
Si ce n* eft celle des cœurs,
C’eft du moins celle des faveurs. 

dat is:
De geld-kift-zleutel is , als die van *t 

trouwe-hert ;
JVaar meede, is ’t niet geheel, een deel ge- 

opend vuerd.
Ondertuflen hebben de mannen te Sévir 
lien, veel meerder gezag en ftellen hun- 
ne vrouwen op eenen beeteren voet* 
dan aile de Spanjaards, te zaamen. - 

Men bediend zig in deeze ftad van 
zlaaven; naar-dien de handel en om
megang met Indien en Africa den in- 
gezetene , daar toe, gelegenheyd, ver- 
fchaft; deeze elendige menfchen zijn 
aan den neus en op den Wang getee- 
kend en werden, als beeilen, gekofe 
en verkoft en moeten naar men hen 
bequaam v in d , werken : zy neemen

ge-



gewoonelijk het Chrißelijk geloofaan, 
om wat gemakkelijker gehandelt! re 
werden ; maar God beeterd ! dit helpt 
henzomtijds weynig: want hunHeer 
zoekt dikmaals minder hun ziel tebe- 
houden *, dan hun lijt een dubbelcdag- 
huur re doen verdienen.

De Gefchiedenis-fchrijver en Span- 
jaard , Mariana zegt in fijn vijfde bock, 
op her agtfte hoofd-ftuk; dat er alle 
jaaren in de zesde eeuw, omtrent Se- 
vilü'n 3 te OJfet, miflehien Triana , de 
nu gemelde V oor-ftad, een groot won- 
der-werkgebeurde; hoor hier (geloof- 

• vaardige Leezer) hetverhaal zelf: Op 
den heyligendonderdag »ging de Room- 
fe Bijjchop (dien de Arriaanfe Gotthen 
ook den Roomfchen noemden) de Vonte 
zlnyten; zegelende dezelve3 in by-wee- 
zen van het volk> toe;  maar gaande des 
faturdags daar-naa, waak-üjd voor Fa- 
fchen en den dag , waar op men de leer- 
Imgen gewoon was te doopen, derwaards; 
vond hy de zelve weder om vol water, 
sonder te weeten, van waar het in de 
Vonte quam.

Theudifelus Koning der Gotthen en 
Arriaanen» mjdig wegens het voor de e l, 
dat de Rooms-gezinde 3uyt dit byzonde- 
re wonder-werk> trokken en gemvende 
dat hier een kunsje ander lief, Uet omtrent 
de Kerk wägt houden; maar geen be- 
drog verneemende i deed een breede graft 5 
van v i jf  en twintig voettn diep rond-om 
de Kerk graaven ;  om alzoo te weeten, 
of het voor-gemelde water y ntet, dooree- 
nig onder-aardfe buys, mögt derwaards 
gefeyd werden; maarhy vond z ig , door 
ß jn  nieuws-giefigheyd > niet voldaan \ 
werdende Aerwiß hy met de zelve uyt te 
voeren, btezig w as, in het jaar v i jf  
honderd en v ij füg- om hals gebragt. V  ader 
Mainbmirg, die ook die geval in fijn 
Verhaal van de Arriaanfen Godsdienß, 
meid ? doed ’er twee omftandigheeden 
by , die in Mariana niet gevonden 
werden: de eerfte is j dat> wanneer de 
laatiie der leerlingen gedoopc was > dit 
wonderlijke water voortw egw as; de 
tweede; dat in het jaar v ijf honderd drie 
en zeventig % hebbende de Sfanjaards 
het Pafcha-Feeß op den een en twin- 
tigften Maart en de Franffen op den 
agtienden April , gefteld , God zig voor 
de laatfte verklaarde zulksook de Von* 
te (Doop-bak) van Ojjet niet s dan
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op den vijftienden van gemelde maand 
vol water gevonden wierd.

in het jaar duyzend v ijf honderd 
v ijf  en zeitig, wierd ’er een meenig- 
te oude gedenk-tcekenen en graf-ftee- 
den in een der Voor-iteeden van St- 
vihen, ‘lablabo genoemd, opgedolyen. 
Het eene was een ey-wijze loodedood- 
kift > waar in men een flesje, van dee- 
ze gedaante, vol as en beenderen vond. 
Hier by waaren drie glaaze traan-vaat- 
jens v zijnde gelooifelijk -f dat dit een 
graf-fteede van eenig Heyden is geweeft: 
als mede het tweede ftuk, dat men 
vond: naamelijkeen breede Vierkante 
fteen en daar opdit gefchrift. (JVaar 
van de plaat op de volgende blaa-zijdt 
te zien ts.j
NOMEVIXIT ANNOETMENSIBVS 

VIII. DIEBVS XILJ J g ^  g rjp iji ^

NOME FVIT NOMEN. H^ESIT NA- 
SCENTI CVSVCC1A. 

VTRAQVE HOC T1TVLO NOMINA 
SIGNIFICO.

VIXIPAROM. DV LCISQV E FVI 
DVM VIXI PARENTI.

HOC TLTVLO TEGEOR DEBITÄ 
PERSOLVI.

QVIQVE LEGIS TITVLVM SENTIS 
QVAM VIXERIM PAROM, 

HQC PETO NVNC DICAS, SITTIBl 
TERRA LEVIS.

Dat is; imroers zoo veel men uyt zom- 
mige verlemde v/oordai, raadenkam 
NOME HEEFT EEN JAAR , AGT 
MAANDEN EN TWAALF DAGEN 
GELEEFD. HAAR VOLGE DEESE 
WENSCH , HIER LEYD ZY , DE 
AARDE VALLE HAAR GEBEENTE 
NIET ZWAAR!

Mijn naam was No^ne, maar Cufuc-
cia bleef dood,

Zie hier ons beyder naam, toen ik quam
uyt dien fihoot.

*kitek weynig tijds geleefd, tot mijnes 
vaders vreugd,

’k Heb vroeg den toi betaald van V lee- 
ven s heb de dengd,

Gy, die dit graffchrift leeß, mijn's kör
ten tijds, te zeggen >

(D it bid ik) de aarde moet ligt op ytge± 
btente leggen!

Hier omtrent waaren veele graaven; 
zoodaanig onder de aarde over-welfd; 
dat £y een Kerk en Altaar-plaars uyt- 
maakten; men vind ’er nog veele oyer-
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blijfzelen derChrtflenen inen nog on- 
längs zijn ’er twee graaven van Vrou- 
wen ontdekt, welke ik geloof Kloo- 
iler-dogters te zijn geweeft j yeder 
kift was uyt een vier-kant ftuk mar- 
mor-iteen cn had dit op-fchrift:

PAVLA CLSA FOEMINA FAMV- 
LA XRl VIXIT ANNOS XXIV. 
MENSES DVO. R E C E S S IT  IN  
PACE DIE XVI. KAL. FEBRVA- 
RIAS ERA DLXXXII.

dat is •
PAVLA DE ONDERDAANIGSTE 
DIENSTMAAGD V A N  C H R I- 
STVS. HEEFT GELEEFD XXIV. 
JAAREN. TWEE MAANDEN. IS 
GESTVRVEN , IN  V R E E D E ,  
DEN XVI. DAG , NAA DEN  
EERSTEN V A N  F E B R V A R Y  
DES JAARS DLXXXII. \

Op het andere flond: '
C E R E V E L L A  CLSÄ F OE
M I N A ,  F A M V L A  XPI. V I
X IT  ANNOS PL. MVS XXXV. 
R E C E S S I T  I N PACE III,  
KAL.  F E B R V A R I A S  DC.

dat is:
C E R E V E L L A  O N D E R D A A 
N I G S T E  D I E N S T M A G E T   ̂
V A N  C H R I S T V S .  H E E F T  
G E L E E F T  XXXV. J A A R E N  
E N  S T V R F  I N  V R E E D E ,  ; 
D E N  D E R D E N  V A N  F E 
B R V A R Y  I N H E T  J A A R  : 
SES H O N D E R D .

Een mijl van Swillen , ziet men 
de puyn-hoopen van een oud ka- 
fteel , ( Z k  de PrinLverbeelding op 
de neevenßaande Blad-zijde.) dar zig 
zeer ver uytgefirekt heeft , op een 
hoogte aan den Guadalquivir lag en 
St. Ja n  del Foratche genoemd w as: 
deftukkenen het muur-werk van dit 
gebouw, doen, geJijk ook de woor- 
den, die men daar op vind, klaar zien, 
dat de Mooren het zelve geftigt heb- 
ben, Op een ander oord en omtrenf 
ook zoo ver van de Stad, vind men 
de over-blijfzelen van een oude Stad 
en een Schouw-burg ; deeze plaats
f eeft men den naam van Oud-Sevili'tn. 

>e letter-kundige ftellen vaft dat
dee-
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deeze het Öude-Italica i s , alwaar Key- 
Zer AdrimüSy als ook> zoo zommi- 
ge zeggen, de Digter Julius Italiens % 
gebooren w ierd, veele oude opgedol- 
vene zaaken beveftigen deeze gedag- 
ten en ook voornaamelijk een penning 
van Tiberius, waar op men leeft :

DIVT.  AVG.  M V N I C .  I TA*  
L I C .  P E R M .4 . r j

. zijn de daar van de beteekening, -

; A Ä N  D E  V R Y - S T A D  AV- 
G V S T A  I T A L I C A  T E R  GE- 
D A G T E N  I S S E  V A N  D E N  

. V E R G O D E N  A V G V S T V S .

Ten tijde van Ferdinand,gezegt de 
Heyhge , overwinnaar van het Ko- 
ningrijk SevtUtn > had zeeker Dorp* 
dat hier leyd > nog een over-blijfzel 
van fljn ouden naam •, werdende Tal- 
ca j by verkorring van Italien geheeten* 
behouden. Ter plaatze> daar alle deeze 
puyn- en fteen-hoopen zijn, vindmen 
een' fchoon Kloofter en in des zelfs

Kerk een Altaar geheel uyt marmor- 
fteen, zoo trotz gebouwd 5 dat ’et 
miiTchien geen weder-gaade in Eitro
pe toe te vinden zal zijn. Tuffen , 
Oitd- tnNieuw-Sevilien leyd , omtrent j 
een half nur wegs van het laatfte, ! 
een Kloofter van Hieronymtcn > rond- 
om het w elk, in fleede van een muur, 
een heyning en wandel-dreef van O- 
ranje- en Cypres-boomen loopt : in 
de Kerk ziet men een St. Laurmsy 
zoo natuurhjk uyt yzer en hout, ge- 
maakt i dat men alle de deelen des fic- 
chaams > jaa zelf alle de aderen * daar 
in ziet en als nu meen ik een goeden 
fehetz van Sevilim , gegeeven te heb- 
ben > over-gaande tot , . > t : f:

D e S t e e d e n j  w h l k h 3 i n  de
. N  A A B v  V R s C H A P  V A N * 

G E M E L D E  S t a d 3 g e - 
, V O ND E N W ER DEN, .

G Elijk het omgeleegc land van 
Sevili'en zeer goed, rijk en vrugt- 

- . I I  i/D ed, D baac
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baar van en in alles is ; zoo vind nien 
'er ook veel meerder m enfchendan 
in de andere oorden van Andaloußen. 
Men ziet digt by gemelde Hoofd- 
ftad, een groote meenigte kleyner ftee- 
den 3 bürgten en dorpen, als 5 ten Oo- 
ilen Alcala de Gnadaira , daar zeer 
veel fpringcnde bronnen zijn , wier 
w ater, naar Sevilim  , door pijpen >

V A N  J E R E N N  A. 
loopende in de water-leyding , hier 
boven befchreeven , gevoerd werd. 
Boven deeze Stad, naar de regterzij 
van den Guadalquivir, leyd Camilla- 
na , door Koning Philips de 111. tot 
een Graaffchap verheeren en Noord- 
ooft-waards van Sevilien > digt aan den 
Guadiamar-ftroom, ontmoet men J e - 
rema , o f Gerenna , deeze plaats i$

J  e  X i

beziens-waardig; om dat ’er een on- 
gelooiFelijken hoop groote {tecnen on- 
der malkander, ter halver lengte in 
de aarde ftaan en als door een ftort- 
vláag van den Hemel by-een gewur- 
pen fchijnen : men geloofd j dat het 

'  door een groote aard-beeving is gc- 
fchicd , die te Sevilim , als ook te 
Cordua veelehuyzen over hoop wierp. 
Ten Zuyden van gemelde Stad en 
regt daar over leyd St. Lucar la Ma
jor > op den oever van de G\iadtamar> 
in een vrugtbaar oord 5 dat men Aja- 

' rafa, noemd Philips de IV . vereer- 
de in het jaar duyzend zes honderd 
ncgen en dertig de plaatz ,  met den

N  : N  A .

naam van Stad-, jaa de zelve Koning 
verhiefze, ter gunfte van Gafpar Guß 
man , Graaf van Olivarez, tot een 
Hertogdom; maar laat ons nu

D e n  W e g  v a n  S e v i l i e n  > n a a r  
T , EsTRAMApOURA , .

O Pzlaan 5 gaande uyt de Stad ,  
door de poort, welken men Ma

carena , noemd > vaart men over den 
Guadalquivir > om naa twee mi j len 
reyzcns ,te  Alcala del Rio, te koomen: 
van daar gaat men over een ftreek 
vän de Sierra Morena, welk geberg- 
te , gelijk ik reeds aangeweezen heb,
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een ftuk wegs in Eßramadoura en aan 
deeze zij , ander hat ve dag reyzens 
naar iijn breedte in Andalottßen, uyr- 
geftrekt is ; reekenende van Alcala del 
Rio , toc aan de grenzen van Eftra- 
madonra; maar de weegen zijn , op 
deezen heyrbaan3zoo rirnw en onge- 
makkelijk niet; dan op die van Tole
do naar Grananden. Men reyfd door 
her Dorp Caßilblanco3 daar-naa 3 door 
AlniadoUt d at’er vijf mijlen van daan 
leyd ert een Quik-zilver-inijn heeft 3 
daar de Koning jaarelijks omerent twec 
millioenen ponden uyt trekt en ab 
dan komt men te Realejo een groor 
vlek en omtrent ook zoo ver, als het 
voor-gaande , van de eerfte plaats, 
geleegen: dan laar men Cazalla, een 
kleyn plaatsje, daar goede Wijn vale 
en dat de Hertogen van Offuna , 
tockomt, op de regrer- en de linker
hand Aracena en Cortegana, twee ge
ringe plaatsjens. Digt by het eerfte, 
vind men een plaats , welken men, 
naar .Arias Montanus , dien wijzen 
Spanjaard; aldaar gewoond hebbende, 
den Berg van Arias noem d. Als men 
van Reale jo een m ijl, o f vier voort- 
reyfd , treed men in Eßramadoura ;  
ontmoetende op den regrer-hand, Gm- 
dalcanal , daar een fterkre , naar de 
oude w ijze, is. Het is een ampt;be- 
hooreiide aan de Ridders van St. Ja 
cob ; men heeft alhier Zilver-mijnen 
zoo rijk ontdekt, dat ’er zoo veei, 
als uyt die van Potofiy te haalen zon 
zijn , wilde men zlegts,daar aan den 
vxlven arbeyd befteeden. Om ;

D e n  W e g  v a n  S e V i l i e n  > n a a r  
P o r t u g a l ,

T E neemen 3 gaat men eenige mij
len van deeze Hoofd-ftad over 
de kleyne ftroom Guadiamav en komt 

alzoo te Almonta; ten Zuyden van 
deezen w eg, ziet men een fchoon ka- 
ileel j leggende zes mijlen van gemel- 
de Stad , digt aan den Wefterlijken 
oever van den Guadalquivir en de 
Hertogen van Medina Sidonta toekoo- 
mende : digt hier by hebben deeze 
Heeren een zeer groote wild-baan, 
die het bofeh van den Hertog , genoemd 
w erd: vier mijlen van gemelde kafteel 
hebben zy nog een wooning , op den 
ftroom > nevens het regt van daar oVer

*7
te zetten , dat hen drie honderd du- 
caaten, jaarHjks geeft en waar toeeen 
fchuyt regt over St. Lucar de Harra- 
meda, alrijd gereed leyd. Almonte * 
o f Almonta, dat wat agter* waards3 van 
de voor-gemelde plaats leyd, is een 
zoet iteederje, haiver-weg, tuflen den 
Gttadiamar en Rio Tinto ; hebbende 
een bofeh¡e van ( )lijf-boomen. Van 
Almonta tot Niebla, reckend men om
trent zes mijlen; zoo bebouwd, als 
on-bebouwdland cn als men de plaats 
naaderd, ziet men de muuren van een 
oud Kafteel 3 dat geheel vervallcn is en 
dien van den huyze, Medina Sidonia% 
in eygendom toekomt; eer men over 
de Rio Tinto gaat, moet men Mogueren 
PaloSy twee fteederjens, op den Oo- 
ftcrlijken oever van den ftroom ,gaan 
bezigtigen. Het eerfte wierd, in het 
.jaar duyzend zes honderd twee en 
veerrig , door Koning Philips de IV . 
met de naam van Stad verheerelijkt, 
Polos legt laager en aan den mond 
van den zelven ftroom; zijnde zeer 
befaamd, om dat Chriftoffel ColumbnSy 
uyt de kleyne haaven, of inham, die 
de Zee hier maakt , in het jaar duy- 
zend vier honderd twee en negentig, 
t* Zeyl ging en naamaals de Nieuwe 
Wereld ontdekte.

Niebla is een oude Stad; leggende 
binnen goede muuren op den Wefter- 
boord van Rio Tinto, o f Azecha-ttroom, 
eenige mijlen van de plaats, daar de 
zelve in den Oceaan vak 5 de zelve 
behoord ook aan de Hertogen van 
Medina Sidmia en werd een Graaf- 

fchap genoemd , waar van de oudfte 
Zoonen van dir gezlagt, den eer-naam 
voeren. De Rio Tinto en de Odier, 
o f Odiel , maaken alhier by-naar het 
land tot een kleyn eyland: vijfuuren 
van Niebla en in het midden van dit 
by-naar al-om, bewaterde land, leyd 
het fchcone vlek , Traigueros, dat 
men wel een Stad noemen mag, zoo 
om iijn grootheyd , als aangenaam- 
heyd; zijnde een van de befte plaat- 
zen des gcheelen landfehaps. De Por- 
tvgeezen hebben de zelve, in het jaar 
duyzend zes honderd v ijf en zeitig, 
wanneer zy met Spanjen in Oorlog 
waaren , afgebrand. Yoor dien njd 
was ’er een over-heerelijk Klcofter, 
welks dak geheel en al van fteen ge*

1 11L Deel D a  bouwd
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bomvd was. Alhet omgeleegene land 
is vol graan en wijn-ftokken; zijnde 
alieen her gedeelte, dat aan den kanc 
leyd , als men van Niebla derwaards 
komt , hey-agtigen vol ongedierten. 
Men laat Guehas, een kleyne Graaf- 
felijke Stad, op den linker-hand j als 
leggende tuiTen en in her midden der 
monden van den Odier en Rio Pinto 
en gaat alzoo regt op Gibraleon, dat 
niet meerder; dan drie mijlen van 'Trai- 
gwros , is : deeze weg is zand-agtig 
en vol heyen. Gibraleon is een zeer 
aangenaam fteedetje, op een hoogce 

ebouwd , wiens voet door den in- 
oomenden vloed , langs den Odier > 

befpoeld werd: hoe kleyn de plaats 
ook fchijnd> zy is nogtans her hoofd 
van een Burg-graaffchap, der Harco-
f en van Bejar. Daar leyd aihier een 

equaame brug over den ftroom. Van 
Gibraleon tot Portugal toe, vind men 
niets aanmerkens-waardig: want men 
komt ftraks in het gebergte Moreno: , 
dat als een ichey-muur, tuiTen dit rijk 
en ^Andaloufien is j ftrekkende zig in 
het eerfte een dag-reyzens en in het 
tweedewel ander-halve ver uyt. Men 
gaat door het vlek Algueria de la Pue
bla en laat Payamogo- een plaats van aan- 
geiegenheyd en twee mijlen van Algue
ria , naar de kant van den oorfprong 
van den Chanca-ftmom, op den reg- 
ter-hand leggens zijnde de plaats fterk 
door des zelfs geleegenheyd en vicr, 
naar de vefting-bouw-kunft gemaak- 
te , bol-werken. Op den linker-hand 
ziet men Xeres de Guadtana, een t wee- 
de grens-plaats > leggende ter plaat- 
ze , daar deeze ftroom den Chanca 
ontfangd. Van hier ontmoet men 
het Dorp Balmego, op de grenzen van 
Portugal y een dag-reyzens vanSerpa, 
de eerfte Stad van dit Konmgnjlc, 
aan deeze zijde. Wanneer men de 
reys langs den Oceaan neemen w il, 
vind men Ayamonta aan den mond 
van den Guadiana, welke ftroom dit 
rijk van Algarven icheyd. Aihier is 
een goede Haaven, friffe; maar kley
ne Wijn. Dit oord is een Burg-graaf
fchap , dat de Heeren van den Huy- 
ze Zuniga en Gufman , toekomt. Drie, 
o f  vier mijlen b oven ^^w tejon tdekt 
men St. Lucar de Guadtana, op een 
Jioogen berg, die aan de eexre z y , naar

den Stroom , door drie zwaare fchiet- 
toorens en aan de andere, door twee 
bol-werken , daar halve-maanen voor 
Jeggen, befchermd werd. De oploo- 
pende vloed , maakt aihier een kley
ne haaven , van waar roey-fcheepen 
in Zee fteeken en gemakkelijk daar 
uyt wederom binnen koomen kun- 
nen.

D e W eg van S e v i l i e n  op 
■ . C a d i X. . ; j

V Y f  mijlen van Sevtlten,  ontmoet 
men op den weg naar Cadix de 

kleyne Stad Palacios, (Z it de eerße 
Prmt-verbeelding op de neeven-ftaande 
ßlad-zijde)  eercijds by de Romeynen 
Palatiumy oiPalantia, genoemd; naar 
zeeker oud H o f , dat men aldaar 
ziet. De burgery is ’er niet rijk * lee- 
vende van den land-bouw en hetgee- 
ne zy van den reyzenderi m an; gaan- 
de Lebrixa en zoo verder Cadix zien, 
trekken. De weg is rond-om deeze 
Stad zecr quaad en gevaarelijk : de 
v lo ed , die ter Gmdmquivir op-loopt, 
ftrooihd zomtijds v i jr , o f  zes mijlen 
lande-waards in 5 zulks deeze weg den 
gantfen Winter niet te gebruyken is ,  
ora de meenigte platten en moeraf- 
fen en des Zomers , door de groote 
fto f, dat ’e r , als een Zand-zee, in A - 
rabien, opgaat; weshalven dit gehee- 
le oord ook by-naar onbewoood isen 
de rey zigers genoodzaakt zijn, eeten en 
drinken met zig te zleepen, om in 
deeze woeftijne, door honger en dorft, 
niet te flerven* gelijk dat zommige 
ongelukkige is over-gekoomen , die 
hier voor en tegen geen zorge hadden 
gedraagen. Men voerddan, aan den 
knop van de zadel leedere fleften ,om  ,  
als het noodig is , zig te verfriflen 5 tog 
nietonder de fchaaduw van eenig ge
boomte , o f  huys; want die zijn ’er 
op de gantfe weg niet 5 maar in den 
open lugt j kunnende egter veel gemak 
bekoomen werden, wanneer men wat 
Ooft-waards aan reyfd. Van Sevilkn 
tot zeeker herberg toe, is de w egvry 
goed , zes mijlen lang en al-om met 
Palm-boom-boiTen bezet, dat een ver- 
tnaakelijk gezige g ee ft: digt hier by
k g « . :

A L-
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i, Sevilicn, D tf fe g  van  Sevilicn op Cadix.
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A L C A N T A R A }

( Z í f  h u rv a n  de nvcedc Plaat o¡> de v o o r ^ a n d e b U d ^ íjd t .)

W Elke plaats men, ten onder- 
fcheyd van het Alcántara , dat 
men in Eftramadonra vind , met een 

naam van verkleyning , Alcantarilla, 
noemd, is een v lek , dat op een hoog- 
te leyd} alwaar deRomeynen> eertijds 
een verwonderlijke brug hebben ge- 
bouwd, zoo om o ver de moeraílen 
van Palacios , ais den Stroom Gua
dalquivir y te koomen. Men kon dee- 
zen brug aan beyde de eynden en zij- 
den af-zluyten, by een oude tooren, 
die zy daar hadden opgeregt; men

ziet ’er nog de pylaaren en hoofd- 
ftukken, uyt groenen Jafpis van ove- 
rig } tog zommige der zelve , zijn , 
tot verciering van het Hoog-Altaar, 
binnen Sevilicn 3 gevoerd : deeze brug is 
zeergrooten hoog j maar nogtansniet 
by die van Segovia, gelijk zeeker niet 
onbeqnaam Land-befchrijverjieeftge- 
fteld, te vergelijken. Men ziet in deeze 
ftadeencude Moorfe K erk , welken de 
Chriflenen nu gebruyken. Als men over 
ge melde brug is , komt men voort te 
Las Cabccas , een iteede tje } leggende 
aan het begin van een langen reeks 
bergen, die zig van het Zuyd-ooften, 
tot de Zee naar de kant van Malaga

i
C A S  S C A  S.

I . De Sergen van Ronda.

uytftrekken. Men kan uyt de gebroo- 
ke muuren en puyn-hoopen van vee- 
le gebouwen wel zien j dat het eertijds 
een grootc ftad moet geweeil zijn: 
des zelfs inwoonderen voeren deeze 
zin-fpreuki non fe haze nada nel con» 

fejo del Rei , fenza Cabeças. dat is : in 
des Konings Raad vu erd mets zonder 
hoofd (de naam van deeze ftad) gedaan.

z. D e Weg naar Sevilien. ;

Van hier gaat men, längs twee wee- 1 
gen , naar Port St. Maria, van waar 
men, naar Cadix, over-fteekt. De ee- J. 
ne weg leyd ten Ooften en gaat door 
EJpera en de andere, ten W eiten, 
door Lebrixa > gemeenelijk gaat men ■ 
längs den eenen en kecrd längs den ; 
anderen, naar-dien zy beydebeziens- 
waardig zijn. Op den eenen ziet men w

fchoo- / ’ •
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j fchoone groote reycn van Jndiaanfe 

vijgc-boomen tuflen Cabepas en Efpe- 
j ra. Wanneer men van Cabefas naar 
I Efpera gaat, daar omtrent zes mijlen 

wegs tuflen beyde zijn , vind men een 
j fchoon en wel-bebouwd Landfchap.

Efpera, in het Latijn Spera; (betee- 
| kenende hoop ¡) is een oude Stad, op 
; ecnhoogte geleegen, al-\vaar men de 
j over-blijfzelen van een oud Kaftecl 
i zict:C\vee mijlen verder ontmoetmen

A r c o s ,

E En oude Stad * Ieggende op cen 
zeer hooge, fteyle rotz, aan wiens 

voet de kleyne Stroom Guadaleta, 
' vloeydi de zelve is zeerfterk, zoo 
i i door haar gelegenheyd, als de wer- 
 ̂ ken, die *er gemaakt z ijn ; kunnende 

maar van eene zijde naar de kant van

31
Sevilien aangetaft werden \ zulks men  ̂
de zelve voor onverwinnclijk houd.' 
Z y  voerd den naam vameen Her tog- 
dom en de Hertogen van Arcos heb- 
ben ’er een bevel-hebber,die op een oud 
Kafteél woond ; van waar men op en 
over de gebuur-landcn, een fchoone 
uyt-zigt heeft. De Kerk van Arcos is 
zeer fchoon en daar in alle de kettersjdie 
’er verbrand zijn , uyt-gefchilderd. Dc 
oude noemden deezeplaats Arcobriga; 
maar tegen-woordig voerd de zelve den 
naam v an Arcos delà Frontera, om al- 
zoo onderfcheyd tuflen het vlek Arcos, 
dat in NietiW’ Caflilièn leyd, te maaken.

Ten Noorden van deezeftad, leg- 
gen aan den oever van den Guadaleta 
tweefraaye fteeden : de eerftc is Bor- 
nos, o f Bornes, een m ijl, o f drie boven 
Arcos in een vlakte, vol koorn, vrugten 
en o ly , gekegenen voorts vanraauwe

; . B O R
" fi v ; 1 . J)e Wegnaar Xeres.

bergen om-heyningd. De tweede is Z a -  
fora ;  (Waar van de Print-verbeeldtng 
op devolgende Blad-zijdete zien is.) leg
gende aan het begin van de Guada- 
Ut a » rondfom een heuvel > op wiens

N  E  s .
z. De Weg naar Malaga.

höogte een zeer fterk Kafteel is. De 
ilad komt de Hertogen van A rco s, 
onder den naam van Graaffihap, waar 
naar de oudfte zoonen genoemd wer
den , in eygendom toe. *......  ;

Ten
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Z  À  H  A  R A , 
j .  De Bergen van Ronda.

Ten Ooften van c A r cos loopt een 
zeer moeyelijke weg, naar de kant van 
Medina-Sidonia j maar digc aan de ftad 

i Ieyd een fchoon OJijve-boom-boich 
en daar by ziet men veele tuynen, vol 
Oranje-boomen. Drie mijlen laager , 
vind men Xeres de la Frontera: tog 
eer ik deeze plaatze gaa befchrijven, 
moet ik nog yets van den anderen 
w eg, daar ik zoo aanftonds van ge- 
fprooken heb ,  verhaalen : naamelijk 
van Cabepas op Xeres en Port St. Ma
ria. Drie mijlen van Cabefas , Zuyd- 
weft-waards aan, vind men een mid- 

; del-maatige, oude en aangenaame Stad, 
genaamd. -

L e b r i x a >

(W a&r van de Pl*«t op de vollende blaA -x .ijde 'tt %ten is .)

Z Y  lag eertijds aan den Oofter- 
lijken arm van den Guadalquivir; 
maar zints de zelve verftopt is, ge- 

gelijk ik bove gemeld heb, leyd zy

wel tyee groote mijlen ver van deft j 
Stroom. De Romeynen , noemdende i 
zelve Nebrijfa : men ziet ’er nu nog j 
een oud Kafteel , dat nog al v ry  t 
in fijn geheel is het Landfchap is r | 
buyten de ftad , zeer vermaakelijk > j 
zijnde een wijd-uytgeftrekte , vrugt- 1  
baare vlakte , waar in men , wer- 
waards men , ook het oog wend » 
niets, dan genoeglijke gezigren, ont- ;; 
dekt ; akkers, weyen, wijn-flokken, j  
olijf-boomen en wat des meerder z y ; 
v ier, o f  v ijf mijlen van h ier, vind 
men ^

S t . L v c a r  d e  B a r r a m e d a : ^

D Eeze ftad, welken de Romeynen,  
Lux Dubia, Phofperus Saar en 

Luciferi Fanum, dat is : Fwijffelagtig 
Ligt > de Heylige Ligt-voerder; de O f  
fer-plaats van den Morgen-ftar, welke 
benaamingen nog anders kunnen ver- 
taald werden, noemden, Ieyd aan den

mond

!
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L  E  B R I  X  A .

mond van den Guadalquivir,  aan den 
Oofter oever, op en aan een heuvel; 
de zelve is aanzienelijk, door^de eer 
van een Stad genoemd te werden en 
haar zeergoede haaven. De ftraaten 
zijn ’er zeet fchoon en breed > de K er
ken zindelijk en vol koftelijkheedeni 
daar is ’er onder andere een, genaamd 
onze hieve Vrouvo van Liefde-pligt^vcv- 
maard door de wonder-daaden, die de 
zel ve gedaan heeft en welke alle in den 
voor-poort van de Kerk * zijn uyt- 
gefchilderd. De Kerk is, door ze- 
ventien zilvere lampen, waar ruiTen 
een fcheepje, uyt her zelve metaal, 
hangd, verligt. Voor de Kerk vind 
men een fchoone plaats, daar marke ge- 
houden werd en in des zelfs midden, 
een fprong van zoet water, dat in dit 
oord* zeldzaam is. lk  heb reeds gezegtj 
dat de haaven goed en van groote aange-, 
leegenheyd is en zeekers, her is de zleu- 
tel van SeviUen, jaa * die ’er zig meeiter 
van maakt s kan het op- en af-koomen 
van alle vaar-tuygen, belettenj de zelve 
is aan het laage van de itad en moeye-.

hjk om aan te doen , ter oorzaak vart 
een klip-agtige hoogte, die onder water 
leyd, genaamd la Earradt St. Lucar; 
waar op vecl loffe* o f onbedreevend 
loorzen , hunne fcheepen verlooren 
hebben: hier boven heeft men er een 
fterkte van ftecn* op de wijze van een 
bohverk, gemaakt en water-pas daar 
op gefchut gelegt > zulks gecn fchip 
naar Sevtlün, kan gaati; dan onder 
en längs het gefchut van St. Lucar: 
wijders is ’er een goede Reede* waar op* 
in veyligheyd een groote vloot kan 
leggen. De KoopÜeden hebben, in dee- 
ze itad, digt by de haaven, een zeer 
fchoon huys. In de naagebuurfchap 
Van deeze plaats * lag eertijds de Stad 
Onoba , Wiens naam met de zelve te 
niete geloopen is en wat verder op- 
waards aan ftond eertijds de berugte 
Stad Tarteffa, waar van men zelfgeen 
fleen-hoopen meer overig zier* wes- 
halven men van deeze, als de Stad 
Trojen, zeggen mag:
. . . ------------ettam periere ruina, '

Et Ceres eß, ubi Troja fuit. .
"  ‘  111. Deel E  dat
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BESCHRYVING VAN XERES DE LA FRONTERA.
d atis :

Dt puyn-hoop zelve, gaat tegrond 
En *t kooren vuaß, daar T  rojen flond.

Ten Zuyd-weften van St. Lucar, ziet 
men een fteedetje, dat, als nu, van 
weynig belang en Chijnona genoemd 
isi maar by de Romeynen onder den

naam van Capicnis Turris * hoog geagt 
en bewoond wierd -, leggende op een 
ro tz , aan den Oceaan, vier mijlen van 
den mond van den Guadalquivir* N aa 
vier goede mijlen, längs en door een 
wel bcbouwd Landfchap van St, Lu* 
rar, voort-gereyfd zijnde, komtmen 
toc
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X E R E S  DM L A  F R O N T E N  A  f  
i . St* Salvador, z. De Weg op Cadix,

X e r e s  d e  l à  F r o n t e r a *

L Eggende op den oever van den 
Stroom Gaadaleta, drie mijlen van 

A rm  en ander-halve dag-reyzens van 
Sevilien. Deeze Stad is groot, ree- 
delijk wel bevolkt en een voornaame 
verblijf-plaats van veele Edel-lieden* 
beheizende omtrent tien duyzend huy- 
zen. Men vind’ereen groote markt, 
wel-gefchikte ftraaten en een goede 
xnuur om de ftad, zommige meenen, 
dat dit het oude ¿Afta R eg ia is ; maar 
andere, ftellenj met meerder waarfchij- 
nelijkheyd, vaft, datdezelve, uytde 
overblijfzelen van gemelde ftad'* ab 
leggende niet wijd van daar» op een

plaats, die men tegenwoordig nog, 
Mefa de Afta , noemd, opgebouwd is. 
Deeze ftad lag eertijds ook aan den 
Oofterlijken arm van den Betis o f Gua* 
ddquivir ;  maar ftaat 'er nu zeer ver van 
a f ,  op den drooge. Men noemd de 
zelve Xeres de la Frontera, om alzoo 
onderfcheyd tuflen deeze en andere 
fteeden, van den zelven voor-naam, 
te maaken. H et om gelegene land is 
volkoomen goed en vrugtbaar, zulks 
de land-luyden het zelve al-om wei 
bebouwen en daar door rijkelijk be- 
ftaan kunnen ; brengende olrjven, 
oranje-appelen, citroenen en zeer lek- 
kere wijn voort , waar mede, op In*" 

! dun , groote handd gedreeven werd.
Men
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Men vind alhier 00k fc'hoone Anda- 

; loitßfche paar den (Geneiten:)  de zelve 
zijn y om hun gezwindbeyd, zoo hoog 
geagt, dat men ze op ry-i'choolen docd 
ocftenen , om'naa-maals den Edel
lieden, in de wed-loopen enfpeeleni 
die meto J/uegos da Canna rtoemd en 

>waar vart wy irt het Vervolg handeleu 
bullen, te kühnen dienen. De rijke 
\ jnv/oonder^n ; van Xeres > zijngewoon,
' hnn koom en vrugten in diepe kel- 
: ders , welke zy in de aarde maaketi 

en met fteenen 3 zorgvuldiglijk bedek- 
: ken 3op te zluyten 5 blijvende hier eeni- 

gejaaren goed en wanneer men de zelve 
. daar wederom uyt neemen w il, moec 
' men daar toe öorlof van de regeering 

bebben. H etGeweft, daar deeze Stad 
leyd 3 is zeer bekend in de gefchiede- 
nifTen derouden: wanr alhier verloor 
de ortgelükkige Rodertk> laatfte Ko- 
ning van* den ftara der Gotthen s in het 

: jaar zeven honderd en dertien, tegen de 
Mooreny die gtoote veld-ztag, waar 
door gants Spanjen en niet alleen Aßas 

: ihaarook de moogendheyd van geheel 
: Göthland, verlooren en ten onder-ging. 

Beneeden Xeres 3 leyd een andere fchoo- 
ne ft ad , by de Spanjaards, E l puerto de 
Santa Maria ;  (de haaven van de Heyli- 
ge Magst') tog by het algemeen en by- 
zonder het fcheeps-volk, in de zelve 
beteekening, : ( ;

- P o r t  S i n t  M a r i e ,

G Enoemd 3 in een aangenaame 
laagte , op den mond van de 
Gnadaleta drie mijlen van St. Lucar de 

Barrameda en twee van Xeres; zijnde 
omtrent zoo groot , als Bayonna in 
Vranbrijk;  maar zondereenige fterkte; 
de ftraaten zijn 'er reedelijk breed en de 
huyzen wel getimmerd.De groote Kerk 
is een zeer heerelijk gebouw, volkoo- 
pere beeiden; het H of van den Srad- 
voogd (Gouverneur) niet groot ; maar, 
naar de kunft gebouwd en daar ag- 
ter een Tuyn van fpringertd water, 
fchoone wandel-dreeven, kunft-hoo- 
len 3 vogeUvlugten en moes-hooven, 
voorzien. Op het intreeden van dee- 
ze Stad , ziet men een meenigtekruyf- 
fen en groote bergen van Z o u t: want 
men maakt ’er veel wit Zout , dat 
naar Engeland 9 Holland en elders, ge-

voerd werd. Deeze Stad is hethoofd 
van cen Graaffchap, door de Könin
gen van Spanjm 5 ter gunfte van Louis 
de la Gerda, eerfte Hertog van Medi
na Ceh, opgeregt ; rond-om de muu- 
ren leggen veele Tuynen en Oranje- 
boomenj maakende het land al-om aan- 
genaam. Deeze Stad en Haaven leyd 
regt ovcr CadtXy waaromme daarook 
veele vreemde koop-luyden woonen. 
Den inham van het Jand is tuflfen dee
ze twee plaatzen, zoo wijd en open; 
dat men van Port St. Marie, Cadix 
gemakkelijk zien kan. De Haaven 
leyd een weynig Zee-waards van de 
Stad zelve; houdende deKoning van 
Spanjen aldaar een Scheeps-timmer- 
w e r f, voornaamelijk om Galeyeii 
(  Koey-fcheepen) te boüwen en tc 
vermaaken en alhier moet men nood- 
zaakelijk t’ fcheep gäan 3 indien men te 
Cadix weezen wil > wijl nu de fchee- 
pen de Moorfe kuft niet kunnen, o f 
moogen naaderen , werden de men- 
fchen bp den fchouder , derwaards 
gedraagen ; zijnde een arbeyd, daar 
veele menfchendenkoft mede winnen. 
B y  laag water , is deeze ftroom zoo 
breed , als de Seine te Parys;  maar 
des zelfs over-vaart, naar Cadix, zeer 
gevaarelijk, byzonder by Noorde win
den 3 als wanneer 'er meenig vaartuyg 
verongelukt: weshalven het Scheeps- 
v o lk , al-voorens den togt te beginnen, 
God bid en alle Reyzigers verzoekt,  
het zelve ook te willen döen. De 
Oude noemden deeze plaats, Portus 
Meneßhei. Een uur gaans van deeze 
Stad, naar de kant van Medina Sido- 
niay ziet men het oude Kafteel, daar 
Hon Pedro y gezegt de JVreede, ten 
gevalle van fijne Meefteres y Maria de 
Padilla y eertijds fijne gemalinne, de 
Koningin , Blanche de Bourbon, ge- 
vangen hield. f :

‘ B e j C H R Y V I N G  V A N  H E t  '
E y l a n d  e n  d e  S t a d  

C a d i x .

HE t Eyland Cadix (wel-eer Gades 
genoemd, uyt welke tiaam, door 
een vuyle taal-bederving, men Calis 

gemaakt heeft} is van aller menfcheii 
geheugen aanzienelijkcr, door deaan- 
gelegenheyd van fijn Haaven ; dan 

1 I II . Hetl E  2 groot-
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grootheyd van uyt-flrekking, geweeitj 
zijnde niec boven de zes mijlen lang, 
van het Zuyd-ooften , tot het Noord- 
weflen en drie breed; men kan des 
zelfs gedaante niet fchetzen j ten zy 
men het ten naaften-by een Vierkant 
noeme, waar van zig tongs-gewijs een 
lang, zmal ftuk aarde uytftrekt, dat 
op twee voor-landen uyt-loopt j waar 
van het voornaamfte, ten Weiten ge
kegen , den hoek van St. Sebafiiaan, 
genoemd werd. Deeze tongs-gewijze 
uytftrekking is vry groot, naar de 
Zee-kant en door het uyt-flek, dat 
Noord-waards leyd, het Puntaal ge- 
nöemd, mirfgaaders een hoek van het 
vafte land, die in den Oceaan ileekt, 
maakt de mtuur alhier een groote en 
fchoone haaven-kolk, (Baay) ter Iengte 
van drie en’ ter breedte van twee mijlenj 
werdende des zelfs inkoomen , een 
mijltje w ijd , door twee gemetzelde 
bol-werken, ter weder-zyen geleegen, 
befchermd. Ten Oolfen is dit Ey- 
land, van het vafte Iand^ aileenelijk

door een zmalle graft ,  waar over 
een brug gezlagen is, ter plaatze 5 die 
men Pmnta de Sua$o , noemd , ge- 
fcheyden: weshalven veele, tog ver- 
keerdelijk, hebben willen ftaande hou- 
den, dat Cadix geen volkoomen E y- 
land is. ' -

De Stad Cadix leyd aan het W e
ilen van het Eyland, ter plaatze, daar 
de gemelde tong , wat breeder werd 
en net zoo veel gronds maakt , als 
kr tot den bouw eenes Stads van 
nooden was. ( Waar van de plaat op 
de neven-flaande blad-seijde te seien is!) 
Op deeze wijze dan , fpoeld kr de 
Zee rond-om j : uytgenooraen ten 
Weiten , daar men een open en lee- 
digen hoek gelaaten heeft. De Stad 
zelf is eeniger-maaten vierkant en vry 
iterk , zoo door haar geleegenheyd, 
als de muur en des zelfs bol-werken* 
Ten Zuyden is zy ongenaakbaar, door- 
dien de Zee, daar zeer hooge en ftey- 
le boorden heeft en aan de Land-zij, 
werd de poort door twee goede, itee-

ne
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Vert oog vm  CADIX) aan 4e haut ban de H  a aven.

ne bol-werken, met gefchut beleyd, 
bevaard. Ten  Noorden nu3kan men 
de zelve, zonder gevaar nietaandoen; 
naar-dien ’er al-om zand-banken en 
blinde klippen voor Ieggen. Op de 
hoek, die Weil-waards uytfteekt(by 
de Nederlanders; het eynde van de JVe- 
reld » genoemd) leyd de fterkte St. 
Sebafiiaan;  befchermende den inham; 
de Haaven 3 die Ooft-waards uyt-ziet, 
is zeer goed en veylig *, weshalven 
men de Stad, aan die z i j , ook van 
een wel-gebouwde fterkte 3 genaamd 
St. Philippus ;  leggende aan het hoofd 
van den Haaven, voorzien heeft j zoo 
dat men ze aan dien kann ook niet 
veel benaadeelen kan. De Huyzen 
zijn ’er wel gebouwd, zindelijk en 
fraay, zoo van buyren, als binnen. Het 
H o f des Konings is van de aanziene- 
lijkfte niet 5 maar werd wel onderhou- 
den * het zelve heeft op de eene zij- 
de een groote open plaats en daar 
in een fchoone water-fprong. {JVaar 
van de Prwt-verbeeldtng op de volgen-

de Blad-zijde tezien is.') Cadix heeft 
een Biflchop, zints het jaar dnyzend 
twee honderd zeven en zeventig, als 
wanneer Körting Alphonfus de fVijze, 
het Bifdom van Medina Sidonia te nie
te deed, bekoomen; de zelve ftaat, 
onder die 3 van Sevthen en heeft jaa- 
relijks twintig duyzend ducaaten, in- 

! koomen: deHoofd-kerk is volmaakt 
fchoon en zoo koftelijk y dat men 
zeg t, dat de kas 5 daar het Hoog-waar- 
dige in ftaat 3 alleen , honderd düyzend 
rijksdaalders , gekoft heeft. Boven 
deeze zijn ’er eenige andere Kerken, 
die wel beziens-waardig zijn. De 
goede geleegenheyd van de haaven en 
inham (baay) van Cadix maaken 3 dat 
’er altijd veel volk en groote handel 
is. Om niet wederom op-waards en 

I tot de tijden van de Pheniciers, die 
I deeze Stad gebouwd hebben 3 o f tot 
die der Carthageren y die de zelve Jan* 
ge jaaren bezeeten hebben, te gaan > 
zal ik alleenlijk zeggen ; dat de zel
ve onder de Romeynfe Moogendheyd*

£ 3  zoo
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Het Konlngtijke Hof en de grootc Plaattvan CADIX.

200 Vol volk w as, naa dat Julm r O -  
fa r , haar het burger-regt gefchonken 
had i dat men ten tijde van Augnßus, 
daar v ijf honderd Roomfe Kidders en 
naar dat getal een menigte iiiwoon- 
deren , vond , zoo groot , als ’er, 
buyten Padua alieen , nergens geteld 
wierd. De over-maatige Rijkdom 
heeft ’er een dartele over-daad gebragt* 
zulks de dogters van Cadix op alle 
openbaare vreugde-fpeelen en bly-fee- 
ften , genoodigd werden , zoo om 

" haar bequaamheyd in zingen, danffen, 
fpeelen, als haaren aart, die wat meer- 
der; dan die der andere Jufters, ter 
weelde en welluft geneegen fchijnd. 
Tegenwoordig is het een Stad van 
grooten handcl en zoo rijk 5 dat ik 
niet geloof, dat ’er een andere Stad 
in Europe gevonden werd, daar het 
geid gemeener en van des eenen in 
des anderen ’s hand, zoo ras, over-rol
lende is : dit maakt, dat ’er alles duur 
koop is : van alle geweften des we~ 
relds koomen alhier menfchen woo-

nen en koopmans waaren veyleh. De 
groote luyden doen zig van Moorft 
zlaaven dienen * die hen daagelijks 
vijftien ftuyvers , o f daar omtrent 
moeten op-brengen en voorts doen, dat 
de Heer haar beveeld. Deeze menfchen 
zijn , gelijk die te Sevilien , in het 
aangezigt, o f op den neus, met een 
zlaave-merk , geteekend; zijnde der 
zelver meefte vrouwen, met verfchey- 
de verwen , befchilderd. Z y  zijn 
naakt, uytgezonderd > het dekzel dat 
zy voor de fchaam-deelen draagen; 
hebbende een ketting om den hals 
daar kleyne ftukjens Z ilv e r , vanom- 
trent een fchelling waardy, aan han
gen : men moet zig van nen wagten; 
want het zijn dieven in hun hert van 
’s moedersbuyk 5 roovende nicts > dan 
dat zy  niet krijgen kunnen. De Haa- 
ven leyd altijd volScheepen, zoo die 
uyt-gaan , als die in-koomen en dit 
naar en van alle tot nog toe bekende 
geweften.

Daar is wevnig lands , buyten de
Stad*
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Stad ; tog certijdswas hetwijder uyt- 
geftrekt * maar de Zee is e r , met er 
tijd in gedrongen en heefc het land 
ingezwolgen; dan by laag water ziet 
men nog de fteen-hoopen van het ou- 
de Cadix > aan het Weft-eynde van 
het eyland 5 aldaar heeft men een 
fchoon gezigt op een tooren St. Ca- 
tharina , genaamd j ftaande op het uy- 
terfte van het eyland en daar by een 
wildernisen het Kafteel St. Sebafiiaan; 
op het vaite land ziet men, Port St. 
Marie en Weft-waards nog een kley- 
ne plaatz, op den oever van den O- 
ceaan , genaamd Rotta : ten Ooften 
leggen> op een kleyn ftuk Iands , ee- 
nige aangenaame tuynen. T er plaat- 
z e 5 daar men op het voornaamftege- 
deelte van het eyland> aan-land, zag 
men voormaals nog de overblijfzelen 
van een oude K e rk , aan Hercules ge- 
heyligd en door de Phenici'ers, die dit 
eyland eerlt in bezitting naamen, ge- 
bouwd. Deeze Kerk was ten ouden 
tijden zeer befaamd, zo o ,o m  dat’er 
het licchuam van den Pheniciaanfen 
Hercules was, als, om de w ijze, waar 
op de zelve alhier wierd angebeeden 
en de cieraaden, daar de zelve mede 
was op-gepronkt. Deeze Godheyd 
wierd alhier doör geen beeid, o f ee- 
nige andere gelijkenis, uyc-gedruktj 
jn deeze Kerle mogten vrouwen, nog 
verkens koomen > die offerde, moelt 
zuy ver en kuys zijn en het hoofd ge- 
fchooren, bloote beenen en een neer- 
waards hangende rok aan hebben : men 
Zag aldaar twee koopere pylaaren , 
agt armen hoog, waar op in Pheni- 
ciaanfe letteren ftond, hoe veel gelds 
deeze Kerk gekoft heefr. Alhier waa- 
ren, de waare zoo genaamde 5 Colotn- 
men van Hercules. De Romeynfe ge- 
fchiedenis-fchrijvers verhaalen i dat 
Julius Cafar > alhier het ftand-beeld 
van Alexander de Groote gevonden 
heefr. By deeze Kerk zag men twee 
wonder-daadige water-fprongen, wier 
\vater goed om te drinken wass maar 
met deeze byzonderheyd $ dat het wa
ter van de eene met dat van de Zee 
op- en af-liep en dat van de andere 
zomtijds den vloed der Zee volgde 
en zomtijds ter dier tijd , als by ebbe, 
zakte ; maar tegenwoordig ziet men 
’er deeze bronnen niet meer: ook vond

39
men op het Eyland Cadix veelc Altaa
ren »ter eeren van zeer byzonderc God- 
heeden opgeregt , als by voorbeeld ; 
voor de koorts , voov de armoedc, 
ouderdom , maanden des jaars cn dier- 
gelijke. De oude wereld-befchrijvers 
deelen hec Eyland Cadix in tween * te 
weeten, in het groote enklcyne; wil- 
lende dat het klcync in den in harn, 
tiiilen het groote en het vaite land, 
lag 5 zijnde vandeStadCW/xalleene- 
lijk,omtrent honderd cn twintig fchree- 
den, gefcheyden. - Dit kleync Eyland 
wierd Erythia en Aphvodißa genoemd. 
Veele burgers van Cadix, hadden al
daar hunne wooningen, om ’er nuen 
dan j als leggende in een aangenaani 
oord, hun tijd te zhjten; maar van 
dit Eyland heeft men al van zincs vee- 
le jaaren nict hec minfte overblijfzei 
gezien* zijnde waarfehijnelijk in Zee, 
door een water-vloed, o f aard-beeving 
verzonken> men ziet alleenelijk tegen- 
woordig, zeer ver hier van daan , een 
Eylandtje, o f rotz, ten Ooften van Ca
dix , aan den mond van het water, dat 
het Eyland van het vafteland fcheyd 
en het Eyland van St. Pieter, genoemd 
werd j doendc door lijn gelegenheyd 
zonne-klaar zien, dat het geenzints het 
oude Erythia is.

Men heeft te Cadix geen water- 
I fprongen} maar de inwoonders ver- 

goeden dit gebrek, door putten- Het 
Eyland heeft bergen envlaktcns; tog 
die geen koorn geeven > koomende 
veel voordeel uyt zout, vis enwijn, 
op welker vergaadering en vangft men 
alhier toeleyd. Langs al den inham 
werd het eerfte in groote meenigte 
gevonden en naar over-al verzonden* 
de tweede werd ’er in overvloed ge- 
vangen ; tog voornaamelijk Thonij- 
nen: (JVaar van de Plaat op de volgeme 
blad-zijde te zienis.) de tijd waar in men 
die vangt, is van het begin van Mey> tot 
het midden van Ju ly  > men hakt de zel
ve in vier ftukken, zoutze, paktze in 
tonnen en verzendze alzoo, by-naar 
door gants Europe;  maar voornaame
lijk naar de plaatzen , die längs de 
Middelandfe Zee leggen. De meefte 
grond van het Eyland, is* meewijn- 
gaard bezlaagen , die goeden drank 
geeft, 00k vind men zoo hier, als daar 
graazige veldcn. Karel de V . kende
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de aangelegenheyd van deeze plaats 
200 wcl > dat men zegt, dat hy de 
zelve en nog andere op fijn dood- 
bedde, op het alder-hoogfte, aan fijn 
zoon , Philips de 11, beval te be- 
waaren; als zijnde Cadix in Spanien; 
VUJfingen in Nederland en de fterkte 
Gonletta in Africa, de drie zleutelen 
van Spanjen. De Holländers > ontnaa- 
men hem Vlißngen;  de Mooren, Gou- 
letta en de Engelfe in het jaar duyzend 
v ijf  honderdzes en negentig, Cadix; 
plunderende en verbrandende de ftad, 
welken zy naa-maals wederom annSpan- 

je n , gaaven * maar de Spanjaards heb- 
ben de zelve naa-maals wederom op- 
gebouwd, de haaven verdiept en alles 
in beeter ftaat gebragt , dan het te voo- 
ren was.

W e g  v a n  C a d i x , n a a r  
- G i b r a l t a r .

M En kan van Cadix ,  te water, 
naar Gibralter koomen; roeyende

Ooft-waards op,längs de kuilen; ook te 
lande derwaards reyzen > gaande ovet 
Port St. Marie : van hier komt men 
te Medina-Sidonia, een zoet ileedetje -, 
leggende opeen berg. Zoodraa men, pp 
dien reys, over de Guadaleta is , vina 
men een onbewoond Landfchap 3 tot 
op een vieren-deel mijls van Medina , 
als wanneer men vette akkers voi gerflr, 
druyf,vijgen en oranje-appelen en veelc 
tuynen ontmoet. Medina-Sidonia is een 
zeer oude ftad en by de oude Aßn- 
dum, o f Aßidonia genoemd geweeft* 
men ziet ’e r , ren bewijze deezer waar- 
heyd , nog veele iteen-hoopen van
f roote gebouwen. Het fraayfte, dat 

ier te zien v a lt , is een oud Kafteel, 
dat door de t ijd , nog ongevallen ver- 
woeft is: de plaats draagd den naam 
van Stad en Hertogdom ;  behoorende 
aan de Hertogen van Medina-Cdt; 
maar ik  meen wel te doen, raet te ver- 
maanen, dat de Hertogen van Medi* 
na-Ctli en Medina-Sidonia % zlegts een
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huys maaken. De laatfte Hertog van 
Medma-Sidonia t dieonder Karel de II. 
over alle de Zee-kuften van Andalou- 

f i ’en het gebied had, was een zoon
■ van den Hertog van Medma-Celi,die, 

ter zelver tijd , het gebied, te Port 
St. Marie , had. Hun ftam-huys is 
een der grootfte , rijkfte en vermoo-

• genfte van geheel Spanjen; hebbende 
zeer veel goed land, gelijk ik reeds 
getoond heb en nog wijders vertoo- 
nen zal. Men weete daar en boven j 
dat de Hertog van Medina- Sidonia,

■ waar van ik fpreek , door het trouwen 
van fijn vrouw, het Hertogdom van 
Cardona en eenige andere goederen, 
die hem honderd duyzend rijksdaaal* 
ders ’sjaars geeven, ge-erfd heeft. Me- 
dina-Sidoma , leyd ander-halve dag-

! reyzens van Gibraltar en zeven mijlen 
van Port St. Marie. Dit geheele land 

; is onbebouwd en zeer ongemakkelijk 
* om te bereyzen, vol zand-gronden en 

genoegzaam onbewoond, zulks,naar 
wat kantmen zigw end, nergens buy- 
ten deeze Had een plaats is , daar men 
zig wat ververflen kan ; ten-zy men 
nog zoo gelukkig is , dat men hier, 
o f daar een arm herbergje, o f kotje 
v in d , daar een weynig brood, wijn 
en ftroo te krijgcn is ;

Reyzende dan van Me dina-Sidoma, 
naar Gibraltar j laat men ten W eifen, 
de kleyne Stad, Puerto Real, (de Ko- 
ninglijte Haaven;)  Icggende op den 
boord van den Oceaan * hebbende 
veele heerelijke voorregten , van de 
Köningen van Spanjen, des zelfs ftig- 
ters, ontfangen. W at laager en een 
mijl van de groote weg , ontmoet 
men

. C O N I L )

EEn oudeStad, op den oevervan 
den Oceaan, zes mijlen van Cadix, 

vermaard door den rijken vangft der 
Thonijnen, die hier op de zelve tijd 
en w ijze, als te Cadix gefchied, ge- 
daan werd. De Hertogen van Medina- 
Sidonia zijn Heeren van deeze ftad en 
trekkenallejaaren ten minften veertig 
duyzend ducaaten van deeze viftery: 
zy hebben daar een reedelijk fterk Ka- 
fteel en een wooning , dien de in- 
woonders La Chanca del Dnque (de

vcrkoop-plaats van den Hertog) noe- 
men : want men laad aldaar een mee- 
nigte fcheepen, mec toe-bercyde Tho- 
nijnen, om de zelve naar Italien te 
voeren, alwaar zy voor fpijs naar de 
galeyen , in de Middelandje Lee roe- 
yende, gezonden werden. Op den 
oever van den Occaan, ziet men een 
hoogen tooren } genaamdde Tooren van 
Ätalaya, op de zelve is altijd by nagt 
een wagter, om de inwoonderen tc 
waarfchouwciij wanncer hy ccnigTnrks, 
of Moors vaar-tuyg längs de kuften, 
op ziet koomen. henige meenen; dat 
Conil heroude Carteyais; dogzonder 
eenigbewijs Ten Zuyden van Coml, 
ziet men Barbata,op den oever van een 
ftroomtje, dat den zelven naam voerd, 
naar den uyt-ftek Iands , boven het 
Naauw van Gibraltar , geleegen.

Alhier ftaat aan te merken , dat 
Spanjen , in dit Gcweft allengskens 
verminderd en in d eZ ee, dienogeen 
anderen uyt-hoek, die uyt Africa komr, 
bejegend, uytloopt; laatende een eng
te tuflen beyde, waar door de < '»ceaan 
met den Middelandfe Z ee , gemeen- 
fchap heeft (JVaar van de PrinUvcr- 
beeldmg op de volgende Blad-zijde te 
&ien is.) en dit is de plaats, die men 
het Naauw van Gibraltar ■, o f de Straat 
en in het Latijn Frei um Herctdeum , o f 
Gaditanum , noemd; zijnde omtrent 
agt mijlen lang en v ijf breed. De 
fcheepen, die hier door-zeylen, heb
ben ten Noorden, Spanjen, wiens hoek 
zig door drie voornaame uyt ftekken 
doed onderkennen ; deeerfte is die van 
Gibraltar ,o f  Calpes leggende opden 
uyterften en Oofterlijken hoek } die 
van Tarifa , in het midden van het 
Naauw en die van Trafalgar , ten 
W eiten, aan den uyt-gang:a!zoo heb
ben zy ook ten Zuyden Africa, wiens 
uyt-eynde men ook aan drie groote 
uyt-hoeken kan gewaar werden; zijn
de de eerfte de Kaap Spartel, op het in- 
koomenvan h et Naauw, ten Wefter- 
lijken uyt-eynde , naar de kant van 
Tanger; de tweede is Alcapar; gelee
gen in het midden by het oude Kafteel 
Malabada, regt over Tarifa en de der
de noemd men Abüa, ofdie van Cen
tn ;  ftrekkendeOoft-waards aan en fijn 
naam erlangende van de fterke ftad, 
welke als nog onder de magt van Span- 

IIL  Deel F  jen



b e s c h r y v i n g  v a n  c o n i l .

.__________________________________________________________

Bt'ofil de to. ftlentagne Ir&fea*’ entre L'Ovient- 3 \v fö l de L i^llcn ta^n^ de  ̂ du,£ud(tttJflord,

—„ .V-.. ..: ..

Afteckening van het geborgte van GIBRAL
TAR , wo ah het xJg tajfen bet Oofien 
tn Noordtn cp-doed.

Vermning van het z.dve , geteekend van het 
Zftyden, naar het Noorden ,  up het Oa- 
ften.

jqn en zints tien > o f twaalfjaaren, door 
de Mooren belegerd gewecft is. Alhier 
zijn die twee berugte bergen,die men de 
Pylaaren van Hercules noemd •> tewee- 
terv Calpe in Spanjen en Abila in 
frica.

Längs het Naauw van de Straat 
vind men ten Zuyden van Barbata, 
Vegd, o f Feger > \JVaar van de Print- 
verbeelding op de neevenßaande blad- 
ztjde tezienis,) eenftcedetje, inzom- 
mige kaarten , ooder den naam van 
Bega , o f Vega , bekend , het Ieyd, 
naar den boord van den Oceaan, ze- 
ven mijlen van Cadix op een hoogen 
heuvel, van waar men een fchoon ge- 
zigt heeft, zoo verhetzelve zigover 
het omgelegene Geweft kan uytitrek- 
ken j leggende aan de eene zij de O- 
ceaan en de Africaanfe Zee-kuften en 
aan de andere, de landen, die aan het 
vafte land van Spanjen behooren. De 
inwoonders leeven meeften-deel van 
de viflery 3, zijnde het aardrijk dor en

maar hier en elders > wat gras-velden. 
Her is waarfchijnelijk dat dit het ou- 
de Carteya is 3 naar-dien des zelfs ge- 
Iegenheyd, met de befchrijving, die 
’er Titus Livius van doed, over een 
komt.

Verder op vind menTariffa, o f Ta
r if  a , aan den oever van den Oceaan, 
in het midden van het Naauw en v ijf 
mijlen van Gibraltar;  zijnde deHoofd- 
plaats van een Hertogdom, dat die 
van den huyze Medina-Celi, toe-komt. 
Des zelfs haaven is goed > werdende 
door een Eylandrje op den ingatig ge- 
dekt $, des zelfs naam komt van een 
Moors Veld-heer, Tarif; maar de Ro- 
meynen noemden de zelve Jutta Tra- 
duffa , o f Julia Joza  > als zijnde der- 
waardsuyt Africa een Carthageefe volk- 
planting, over-gevoerd. Digt hier by; 
maar wat lande-waArds in ftond eer- 
tijds de Stad Ebora, al voor veele ecu- 
wenten gronde gegaan. Tuffen Pegel 
en Tariffa,  » e t  men de Kaap TrafaU

gar,
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Het gczjgt van H E G E L ,
i .  H it  Naauw van G IB R A LTA R . z. A F R IC A . * .2 ?f Oceaan. 4. P f  Kaap SP ARTEL,

gary Weft-waards, ten eynde vanhet 
Naauw van de Straats zijnde, naaralLe 
waarfchijnelijkheyd de plaats, die de 
oude Promontorium Jnnonis, (het in Z u  
uytßeekend Land van Juno) noemden.

G i b r a l t a r
(W aat VAU de P U a t  op de vollende blad-Z'jde Xe %ien «.)

IS de naam van een Stad, berg en 
het Naauw van de Straat;  een V eld- 
overfte van de M orn n ^ d fijn naam aan 

den berg en deeze die aan de Stad en het 
Naauw. Aan het Oofterlijke uyt-eynd 
van het Naauw en op den laatften 
hoek van de Ettropifi kuft, die ’er tuf- 
fen den Oceaan en de Middelandfe Zee 
i s , verheft zig een berg , o f ro tz , een 
halve mijl hoog en breed $ maakende 
een uyt-ftek, dat drie vieren-deel mijls, 
met een tong, in Z e e , voort-loopt, 
zoo zmal en ter lengte van twee hon* 
derd treedeni dat de berg eenEyland 
vertoond > deeze is d ie> welken ¿de 
oude Calpe genoemd hebben j tog dien 
naam heeft hy mjalduyzendjaar ver-

geeten. Een Veld-overfte der Mooren* 
die fig in Spanjen over-fecte, genaamd 
Tank ;  hebbende fijn volk aan den 
voet van deezen berg, doen te lan- 
de treeden, zloeg ’er fijn leger voort 
neder en verdedigde zig , tegen het 
geweld der Gotthm, aldaar; ter gedag- 
teniffe van deeze helde-daad noem
den de Moonn deezen berg in hun 
taal y GebeUTarik; dat is berg vanTa- 
rik ; van waar Gebel-Tar en eyndelijk 
Gibraltar door een bedurvene taal, ge- 
zmeed is : want Gebel beteekend in de 
Arabife taal, een btrgy zulksde berg 
Ethna in Sicilian, den naam van den 
berg Gibel, voerd; de gemelde berg 
is van alle tijden zeer befaamd ge- 
weeii:; als zijnde hoog, wel geleegen, 
Zee-waards uyt-geftrekt, ter plaatze, 
daar de Oceaan zig van de Midde
landfe Zee onderfeheyd en een fchoon 
gezigt over al het om-leggende geweft 
geevende: het kofi: veel moeyte, wan- 
neer men op des zelfs fop klimmen 
w il; naar-dien de zelveruuw en ileyl

111. Deel. F  2 i s :



Aldus vcrtoont z.ig GIBRALTAR ,  van de Zcc-kant.

is: als men hu daar op is, vind men 
een vlakte, van waar men veertig mij-
len ver in de Middelandfe Zee zieten 
zoo vermaakclijk, dat ’er gcen uyt-zigt 
van eenig geweft kan by vergeleeken 
werden: de berg, o f  rotz, istaan dee- 
zen kaut zoo fteyl s dat men daar van 
zonder fchrik niet naar beneeden kan | 
zien , o f  zonder gevaar daar aan-koo- 
men: het af-hangen van de zelve is 
zoo ongemakkelijk ,aan den kant van 
den Oceaan , niet* weshalven men 
van daar ookeen 200 wijd-uytgeftrekt 
gczigt niet heeft» zijnde, door een 
berg, die men Pmta de Carnero noemd 
en drie wißen van daarleyd, bepaald : 
tog dit belet niet> dat men van hier 
twee Zeen en v ijf  Koningrijken, als' 
z ijn ; Barbaryen, Fez en Maroco, in 
Alfricay dat maar v ijf mijlen van daar 
is en de Koningrijken Sevilun en Gra~ 
maden, in Spanjen , onrdekken kan. 
Op gemelde vlakte is een tooren ge- 
bouwd en daar in altijd een wagter, 
die op alle fcheepen, die ’er omtrent 
koomen, agt zlaat en zoo draa hy ’er

een ziet kennis aan de Stad, doof 
een reeken ¿van geeft> ontfteekende 
zoo veel ligten, als hy fcheepen z ie t: 
aan het eynde van deeze hoogte, heefe 
men een Kafteel gelegt, dat over de 
Stad gebied ende zelve voor uyterlijk 
geweld befchermd.

De Stad Gibraltar legt ten Werten, 
aan den voet van deezen berg ; de zel
ve is al vry groot, wel verfterkt en 
met muuren omtrokken, waarby ee- 
nige bol-werken en andere fterktens 
zijn gevoegd. Op het eynde van den 
rotz, die zig een vieren-deel mijls van 
de Stad tot in Zeeuytftrekt, ziet men 
een Kafteel, dat fterk en van veel ge- 
fchut voorzien is 5 dekkende een kaay, 
die yoor een brug diend en waar aan 
en voor de fcheepen veyliglijkkunnen 
anker werpen. Digt by het Kafteel, 
ftaat een Kerk aan onze LitveVrouw  
•van Europe ¡die veele wonderen gezegt 
werd gedaan te hebben, toe-gewijd: 
aan de andere z i j , te weeten naar de 
land-zij, vind men 00k een kaay en 
fterkte, als een tooren, diedehaaven

dekt
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dekt en daar voor leggen drie kley- 
ne buyten-werken, Men heefc langen 
tijd geloofd> dat die een onwinnelij- 
ke plaats w as, om dat ’er geen groo- 
te fcheepen , zonder gevaar van re 
vergaan en op hooge, o f blinde rot- 
zen en zanden re ftooren , kunnen 
aan-koomen ; maar de uytkomft heefc 
geleerd, dat,niet regen- ftaande alle dee- 
ze natiiurelijke voordeclen cn w at’er 
wijders door de kunft by-gevoegd is > 
de zelve kan gewonnen werden j zijli
efe ged won gen geworden zig aan de 
Zee-inagt van Engeland en Holland, 
naa een lang beleg, over te geeven,* 
werdende als nog, door deeze Volke
ren , in den naam van Karel de 1 1 1. 
ingehouden. De Mooren hebben Gi
bt'alt er , tot het jaar dertien honderd, 
in hungeweld gehad; zijnde het zel
ve hen naa-maals, alsook geheel An- 
daloujien, door de Chrißenen , afge- 
noomen geworden.

T e  k u g g e - reys  van G i b r a l t a r
NAA R S e VILIEN.

W  Anneer men van Gibraltar te 
rüg g e , naar Sevilien reyfd, ziet 

men op de linker-hand een oude ftad} 
genaamd Aljeziro , Algezira en Alze- 
zira> welken men nier verwarren moet, 
met een andere, van denzelven naam 
en in het Koningrijk van Valencien 
b y , c f  aan den Xucar, geleegen. Dee
ze is een Zee-haaven j leggende digt 
by de plaats , daar eertijds. het oude 
Calpe 3 o f Carpeßa ftond > des zelfs . 
naam, als ook die van denberg,zijn ! 
oorzaak; dat zommige fchrijvers Car- 
teia en Tarteßa , onder een geward 
hebben. Aan de andere zij van G/- 
braltar en dus längs de kuften van de 
Mtddelandfe Z ee , ontmoet men Eße- 
pona, een fteedetje; leggende op een 
hoogte aan den oever van de Z e e } 
zijnde de laatfte plaats 3 aan deezen 
leant, van Andaloußen en regt over 
Marbella, in het Koningrijk Granaa- 
den. Wanneer men van Gibraltar 5 
naar Sevilien gaat, vind men, naa drie 
mijlen reyzens, eene enkele herberg : 
naa wijders een water, veele bergen 
en daalen over- en door-gereyfd te heb
ben, komt men, zes mijlen van daar, 
te Alcala de los Gazules > dat een zeer

A N  G I B R A L T A R .
oude Stad , naar de kant van Gra- 
naaden isj leggende op een berg, van 
Wiens top men een fchoon koorn-rijk 
Landfchap ontdekt ; \ oort-ga.inde, 
ziet men op den regter hand , Sette
nil , o f Settemla, een ihd van Gra- 
naaden en daar naa komt men te Za- 
hara, waar van ik nu al gefprooken 
heb> leggende naar het begm van de 
Guadaleta. Ten Noorden van hier 
vind men Moren , een kleyne ftad, 
van ouds Arttcci genoemd en ten 
Ooftcn, op de grenzen van Granaa- 
den , Hardales QfVaar van de eerße 
Vnnt-’verbetlding op de folgende blad- 
zijde te zien ts.) in een oneiFen oord, 
aan den voet van een hoogen, fmal- 
le en fteyle rotz, Wiens gantfen top 
door een zeer fterk Kafteel, bezlaa- 
genwerd. Men doed het Water, door 
een fchoone water-leyding, derwaards 
en van daar in de ftad , vloeyen, 
alwaar het een fprong maakt. ¿\l de 
winiten het voordeel, datdeinwoon- 
deren hebben , komt hen van hu nne ak- 
kers en velden, diegoed en vetzijn. 
V i j f , o f zes mijlen, Noord-waards van 
Hardales cn zoo veel Zuyd-waards 
van Ecya, Ieyd

O s S U N A j  OF O S S O N A ,

EEn oude en zeer vermaarde Stad, 
reedelijk groot en bevolkt* heb- 

bende ruflen de vier en vijf duyzend 
huyzen. Men noemde de zelve eer
tijds Urfia, Urfon en Orfona; (JVaar 
van de tweedc Frmt-verbeelding op de 
volgende blad-zijde te zien isi) werden
de, om haar geleegenheyd 5 voor fterk 
gehouden : daar is maar een water- 
Fprong j tog die genoeg waters aan de 
ingezetene en geen drup ,agt mijlen in 
het rond, lande-waaters, geeft * zoo 
d a t , toen Julius Catfar deeze Stad 
beleegerde, men het water van zeer 
ver heen, in het Leeger moeft doen 
brengen. Dit alles en deezen water- 
fprong ziet men nog heeden ten daa- 
ge ; waftende , op al deezen grond 
geen groente * dan eenige weynige 
Olijf-boomen , aldaar door de Moo
ren , geplant. Deeze Stad komt den 
Heeren van het Huys Giromrn, coe, 
die geen naam > dan die van Graaven 
van Urenia hebben aangenoomen \ tot

F  3 dat



0  S S  U K  A .



I

(■

B E S C H R Y  V I N <
dat Koning Philips de II. in het jaar 
duyzend v ijf honderd twee en zeitig, 
Een vergunde, die van Hertogen van 
Öfjmta , te voeren. Een Heer van 
dit Huys , genoemd Pieter van Gi- 
ronna, groor Meefter der Ridders van 
St. Jacob (wiens leeven omftandig naa- 
niaals befchreeven is) nam , in het 
jaar duyzend vier honderd twce en 
zeventig Archidona , van de Mooren 
en verkreeg van Henrik de IV . K o 
ning van Caflilien , de vryheyd van 
aan iijn Huys deeze en nog eenige 
mindere plaatzen,te moogenvoegen. 
N aa hem bouwde Ja n  Telle«  Giron, 
de II. van dat gezlagt en naam, te 
Ojfuna  ̂ in het jaar duyzend v ijf hon
derd vier en dertig , een heerelijke 
wie marmor-fteene Kerk,tereere van 
M aria, vercierde de zelve met veele 
Goude en Zilvere vaaten en voorzag 
de Geeitelijken van zeerkoftelijkezij- 
de en geftikre gewaaden: wijders ftig- 
te hy aldaar verfcheyde Kloofters, als; 
voor de Domimkaanen, Franciskaanen, 
jingußijnen en andere; buyten de Stad 
regte hy 'er nog twee o p , een voor de

 ̂ V A N  O S S U N A . 4.7
Minne-brooders en een ander voor de 
geftrenge orden van de Mindere , o f Ob- 
jervante-monniken. De Gravin Maria, 
fijne Gcmahnne timmerde een Kloo- 
fter voor de Nonnen van St. Clara: 
boven en by deeze alle , bouwde zy 
al-om in haar gebied nog verfcheyde 
andere Geeftelijke Huyzen ; maaken- 
de te Ojfuna een Gafthuys voor de 
armen en vondelingen en in het jaar 
duyzend v ijf honderd negen en veer- 
tig en een hooge-fchool, dien zy groo- 
te inkomften toe-leyde. Een Her- 
tog van dien naam en Onder-koning 
van Napels geweeft, heeftzig, door 
fijn aardigen geeft en wijze van fpree- 
ken, waar van eenige ipreuken, ne- 
vens iijne daaden gedrukt z ijn , zeer 
vermaard en aanzienelijk gemaakf. 
TuiTen Ojfuna en Ecya kggen veele 
moeraflen en laage gebrooke landen, 
die ook gevaarelijk te bereyzen zijn ; 
werdende Lagunas, dat is , Plajfen, 
o f  Moeren in het Spanns genoemd. 
D rie , o f  vier mijlen van Ojfuna; zlaan- 
de de weg naar SvviUtn op , vind 
men de Stad

M  A R Cv Zf M N  A>
M au t
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48 B; ESCHR. YVING V A N  M A R C H E N A .
; M A R C H E N A ,

. (2ie hier va« de Pietät op de xoorgatinde bhid-ztjäe.')

V An ouds Colonia Mar da , naar 
des zelfs iligter , L . Marcius > 

die het Romeynfe Leeger , naa dedood 
van Cn. Seif io , gebood > genoemd, 
De plaats leyd op een heuvel in het 
middenvan een vlakte, negen mijlen 
van Stviüin, naar deeze kant heeft 
zy een voor-ftad , grooter j dan de 
Stad zelve en daar in een rijk Gaft- 
huys * belangende het water 3 de Stad 
is ’er zoo min 5 als OJfuna van voor- 
zien en men vind ’er geen * dan dat 
men uyt een grooten fprong, die in 
de voor-ftad, regt over het gemelde 
Gafthuys ftaat, haald en trekt; zijn- 
de al het om-leggende land droog 5 
dor en zonder eenige kreek 3 beek, o f 
andere water-wel en nogtans; jaa ten 
fpijt van deeze droogte zijn de lan
den vrugtbaar , byzonderlijk in den 
teeld der olijven * werdende hetkoorn 
daar zeer rijp * tog het waft ’er dun 
en y l : de Hertogen van Arcos bezit- 
ten deeze Stad, onder den eer-naam 
van een Hertogdom > hebbende het 
zelve in wifleling van de Köningen 
van Caftilien, voor het Burg-graaf- 
fchap van Cadix, gekreegen > dat hen 
van ouds toequam 5 wijl nu die Hee
ren alhier gewoonelijk hun verblijf 
houden , hebben zy zoodaanig toe- 
geleyd om de plaats te vercieren; dat 
zy in fchoonheyd wel gelijk kan ftaan, 
met en nevens alle de gebuur-fteeden; 
zoo in wel-gefchiktheyd , als groote 
gebouwen , veele inwoonderen en 
vrugtbaarheyd van het Landfchap. 
Zommige Schrijvers willen > dat dit 
het zeer oude Attegua is maar ik 
geloof; dat zy zig bedriegen 5 zijnde 
de overblijfzelen van de voor-genoem- 
de Stad zeer ver van daar en in de 
naa-buyr-fchap van Alcda-Real.

B e s c h r y v i n g  v a n  A n d a l o u s i e n

IN H E T  ALGEMEEN EN IN H E T  
BYZONDER.

A Nddloußen is een gedeelte van het 
oude Betten, het welk dit Land

fchap 3 het Koningrijk Granaaden en 
Eßramadoura 3 begreep. Hier was wel- 
eer het gedeelte van Betunen , dat zig

tu (Ten den Guadalquivir en Guadiana, 
aan de eene kant naar Eßramadoura en 
aan de andere in ^Andaloußen, uyt- 
ftrekte > zijnde in het midden 3 door 
den berg Marianas , o f Sierra Mortna, 
die ’er , naar de lengte 3 door-Ioopt > 
verdeeld. Alhier woonden de Cu- 
neers, Gelten, Titrdctaniers en Turdu- 
liers; ik heb elders gezegt; dat dit 
land hjn naam van de IVmdaalen heefr, 
dien het zelve JVandaalen-haits noem- 
den 5 waar uyt men naa-maals by ver- 
korting en andere taal-verandering , 
Andaloußen , gemaakt heeft. Men 
heeft uyt des zelfs befchrijving,kun- 
nen zien ; dat dit het beftc gedeelte 
van Spanjen is ; vrugtbaar in allen dee- 
lenj geevende overvloediglijk O ly , 
Honing, W ijn , Koorn, Z ijd e , Zuy- 
ker,een meenigte groot en kleynVee, 
byzonderlijk Baarden , die in groote 
waarde gehouden werden,ertz-groeven 
van verfcheyde ftoifen en vermilioen, 
dat het aardrijk alhier in haaren fchoot 
verbergd : 00k heb ik aangeteekend > 
dat ’er oratrent Sevilicn een geheel 
bofeh, van Olijve-boomen, is* waar 
uyt men, alle jaaren, een on-noera- 
baar getal vaaten met lekkere O ly 
vuld. W el is waar 3 dat’er de hitte, 
in den Zoomer, zeer groot is j maar 
daar is een tegen-weer voor gevonden: 
men moetby dagzlaapenen desiiagts 
wandelen en werken , volgens het 
fbreek-woord van dien land-aard: wij- 
aers is ’er de lugt zeer zagt en op 
zommige tijden waayd ’er een koel 
windetje, dat ongemeen aangenaam, 
om te gevoelen, is.

Men vind in het gebergte van An
daloußen , een zoort van quik-zilver * 
dienende om het goud fchoon te maa- 
ken en van andere berg-ftoffen te 
fcheyen: het zelve is zeer venijnigen 
in-knaagende 5 zulks 00k 3 de elendige 
inenfehen, die het zelve uyt de groe- 
ven haalen, zoo bleeken maager,als 
lijken en geraamtens zijn. De goud- 
fmitz , d ie ’er zig van bedienen, heb
ben de voorzigtigheyd, van altijd een 
ftukje goud in hun mond te houden, 
waar aan zig het quik-zilver zetten
de, alzoo ten keele niet indringdrde 
rotzen, waar uyt men het zelve haald, 
zijn geheel rood van vermilioen.

Andaloußen brengt den Koning veel
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inkoomen toe. De groote Tol van 
Sevilien , is hem alleen honderd vier 
en vijftig millioenen en drie honderd 
negentien duyzend Maravedís , dat 
i s ; omtrent drie millioenen , drie hon
derd v ijf en negentig duyzend en ag- 
tien gulden, Frans gedd , waard. Van 
de Stadzelvetrekc lijn Majefteyt hon
derd twee en tagtig millioenen drie 
honderd zeven en tagtig duyzend , 
Maravedís , dat is ; vier millioenen 
twaalf duyzend v ijf honderd envecr- 
tien guldens, Frans geld en zoo vor
der van alle Landen en Steeden, naar 
hun ftaat.

H e t  K o n i n g r v k  G r a n a a d e n .

D E andere Landfehappen , die 
ons nog te bezien en door te 

trekken ftaan, zullen ons zoo lang 
niet ophouden ; zijnde zoo groot , 
nog aanzienelijk 5 dan die wy reeds 
befe h ree ven en door-reyfd hebben. Het 
Koningrijk Granaaden, dat nu naaft 
aan ons leyd j als zijnde op de gren
zen van fjindaloußen, dat het zelve, 
ten Werten en Noorden , bepaald: 
zal onzen verderen door-togt, niet 
ileuyten : want des zelfs andere ge- 
buur-landen zijn , ten Noorden, Ca- 
ftilien en ten Ooften, Murcien ;  wer
dende dit Koningrijk, ten Zuydcn, 
door de Middelandfe Zee befpoeld: 
her is omtrent tagtig mijlen lang, van 
Hue fear , tot Caflrnn , van Ronda, 
tot Andaloußen gemeeten, is het, op 
íijn breedfte dertig mijlen en negen- 
tig , naar den maat längs de kurten, 
o f  des zelfs breedfte en langfte zijden. 
In dit rijk is een meenigte van groo
te water-fprongen , vloeden en bee- 
ken j de voornaamfte z ijn ; de Xenil- 
ftroom (Singulis, o f Singylis) neemen- 
de fijn begin een weynig boven de 
Hoofd-ftad , om welks muuren hy 
fpeeld en daar-naa Loxa aandoed, om 
alzoo eenige mijlen verder in Anda- 
küßen te vallen : de Gnadalantim, die 
iijn oorfprong, in den naa-buurfchap 
van Guadíx neemt en van het Werten, 
naar het Ooften, door Guadíx en Baga 
in Murcien en van daar in Velez E l Ru
bio , de Rio Fr io (de koude Rivier) loopt, 
fpringt uyt het gebergte van Alhama 
en zulks by-naar uyt het midden des

A N  G R A N A A D E N .  4.9 
Koningrijks werpende zig ,daar nan, 
by Pmt ödes Torr es, in Zce: de derde 
ftroom van aangelegenhcyd, is, de Gua- 
dalqutvirejo, cen kleyn water, wel-eer ' 
Malaca genoemd j beginnende omtrent 
Mitnda, gaat hy doof Cartama en (fort 
by Malaga in Zee. Het Koningrijk 
Granaaden is al vry wel bevolkt, als 
zijnde een vrugt-dragend geweft en on- 
der een zagten hemel-ftreekgeleegen; 
maar het is, zints de tijd, dat 'erde 
Mooren meefter van waaren, zeer af- 
genoomen. Men vind ’er als nog den 
groote fteeden> Granaaden, Malaga, 
Antiquera , Guadix , Pag'a , Ron da, 
Loya, o f Loxa, Santa Fe , Marbella, 
en Almeria;  behalven nog eenige 
mindere.

Om mijn befchrijvinggefchiktelijk 
re doen, zal ik den weg houden, die 
de re yzigers van Madrit op Granaa
den neemen : om der waard s te koo- 
m en, gaat men door een gedeelte van 
Andaloußen en de eerfte ftad, welke 
men ontmoet, zoo draa meii in het 
Koningrijk treed j leggende agt mijlen 
van des zelfs grens-paalen,is de Hoofd- 
ftad , welke 00k den naam aan het 
gantfe Koningrijk gegeeven heeft: 
men komt ’er, naa vier mijlen wegs 
afgelcyd te hebben , längs en door 
een berg , die op een fchoon eyke- 
bofeh, van ruym drie uuren gaans,af- 
loopt, de Stad

G r a n a a d e n .
(W a rf Van de l 'ln a t  op de vo llen d e  b la d -x ijd c  te xien A.)

IS groot en door de Mooren, in de 
tiende eeuw, gebouwd. Daar zijn 

geleerde luyden , die geloovcn * dat 
dit het oude Eiiberis , o f Illiberis, 
beroemd, door eenigr kerkelijke ver- 
gaaderingen aldaar gehouden, is : maar 
ik vertrouw, dat zy ongelijk hebbeh: 
want die ftad lagwathooger eh boven 
Granaaden, op een heuvel, die men 
nog tegen-woordig Elveria noemd : 
00k heeft een poort van de ftad,die 
derwaards leyd* heeden ten dage de 
naam van Porta d’Elveria (de Poort 
naar Elveria) behoudert. Men heeft 
in Alhambra , een gedeelte van Gra
naaden , een opfchrifit, opgedolven, 
waar in men den naam Illiberis vind i

I I I . Deel G  IM ? ,
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TER EEREN VAN DEN GOD- 
VRVGTIGEN, GELVKKIGEN, 
ON VER W IN N EL YKEN KEY- 
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DES VADERLANDS. HEEFT DE 
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ILLIBERIEN DIT OPGEREGT 

EN TOEGEWYD.

W at de naam Granaaden belangd, de 
■ Geleerden koomen5daar omirent niet 
in over een » zommige meenen > dat de 
2e lve ,b y  wijze van vergclijking, af- 
genoomen is, van de meenigte Gra- 
naad-appelen, die hier omirent gevon- 
den wierden, andere* dat de Rad> in 
gedaante » een ̂ oodaanigen appel yer-

beelde * als ftaande de huyzen aldaar, 
gelijk de korlen in dien vrugt, op 
en in reyen, gefchikt : eenige willen 
den naam af-leyden, van een Arabis 
woord, Grenadtn, o f Gar-Nät * betee- 
kenende^r Hol , o f de Kelder van Not, 
een oude Bofch-Godin , hier omtent 
woonende * nog andere meenen * dat 
deeze naam van hec woord Grana$ 
beteekenende in het Spaans, de fto f, 
daar men het Scharlaaken mede verft 
en in dir geweft zeer overvloediglijk 
gevonden werd , iijn oorfprong heeftj 
maar laat ons (mijn leezer) niet alte 
lang beezig zijn , met de reeden en 
oorzaake van des zelfs naam, te on- 
derzoeken * des zelfs Rand en gelee- 
genheyd is verwonderlijk fchoon, als 
zijnde ten dccle, op een gebergte en 
ten deele, in een vlakte. Men houd 
deeze Rad en met regt, voor de groot- 
Rc van geheel S p a n je n ; zijnde twaalf 
duyzend fchreeden in den aratrek groot 
en van een muur> waar op duyzend

en



eft dertig toorens ftaan j voorts van 
twaalf poorten, wier uytgang ten W ei
ten', naar een fchoone lands-douw; 
tog ten Qoften , naar een berg-agtig 
Landfchap geftrckt is, voor-zien. Men 
ziet aldaar twee groote hoogtens en 
daar tuflen een diep dal, waar in de 
kleyne Stroom, D am ; de zel ve werpt 
zig , naa door een gedeelte van de ftad 
gevloeyd re hebben, digt by een der 
poorten in den Xenil; men noemd dit 
Itroomtje ook de Goud-vlied, (el Rio del 
Oro) om dat men oiider des zclfs vloey- 
zand, drijf-goud vind.

De Stad Granaaden is in vier wij- 
ken, die yeder een byzonderen naam 
hebben, verdeeld , te weeten ; Gra-

B E S C H R Y V I N G
Ferdinand de V , die omtrent voor twee 
honderd jaaren Granaaden in-nam en 
alhier met fijne Koningin, Jfakila , 
wilde begraavcn lcggen: der zelver 
Iijken ruften in twee koftelijke mar- 
more graf-iteeden s op een vundezel- 
vc ziec men aan de vier hoeken,vier 
Harpyen en op de andere vier Heyli
gen. Ter linker-hand en ter midden 
van de Binnc-kerk, vind men twee 
andere graaven, waar in het lijk van 
Koningin Johanna, him dogter en dat 
van Philips de I. haar gemaal, Aarts- 
Hertog van Ooftenrijk , Koning van 
Spanjen en vader van Keyzer Karel 
de V . leyd. Onder dit gebouw vind 
men cen kelder vol Ioodedood-kitten,

V A N  G R A N A A D E N .  51

naaden, Alhambra, Albaycina, o f Al- waar in verfcheydc Köningen en Prin-
veißna en Antiqueruela. Het eerftege
deelte , dat den “naam van de geheele 
ftad voerd, is ook het voornaamfte; 
leggende in de vlakre tuflen het ge- 
bergte ; alhier woond de ad e l, de 
geeftelijkheyd , mitfgaaders het mee- 
ren-deel der rijke kpopluyden en bur
gers ook werd alhier de grootfte 

^markt gehouden. Deeze geheele wijk 
is vol fchoone gebouwen, zoo die by- 
zondere Heeren, als de ftad zelf toe- 
koomen, voorts van water-fprongen, 
groote opene plaatzenenal deaanzie- 
nelijke huyzen, van aangenaame tuy- 
nen en wateren , voorzien: de voor
naamfte ftraaten zijn over-wulfdjom dat 
’er de buyzen tuflen loopen 3 waar door 
men her water in yeder huys brengt 
en daarom zijn er de koetzen verboo- 
den: in dit oord ltaat ook de Hoofd- 
kerkj deftads papier en gefchrift-ka- 
mer 3 ( Cancelery}  o f de zaal, daar de 
Staaten van den Lande verzaamelen.

De Hoofd-kerk is een fchoon ftuk 
en al voor honderd jaaren begonnen 
gebouwd te werden* de zelve isniet 
uyter-maaten groot* maar heeft een 
trefFelijk Altaar-dak 5 fleunende op 
twaalf künftig gemaakte Pylaaren ,op  
wier boogen twee reyen yzere vergul- 
de zit-plaatzen ftaan. Het geheel ge- 
w elf is befchilderd en verguld en aan 
de twaalf pylaaren, ftaan de beeiden 
der twaalf Apoftelen, uyt vefguld koo- 
per en leevens groote gemaakt. Op 
het groot Altaar ziet men een zftver 
verguld Sacraments-huys. Digt hier 
aan is de Binne-kerk van den Koning,

$en leggen. De Altaar- en Kerk kaflen 
zijn rijkelijk van koftelijkheeden voor
zien : als onder andere van den Kroon 
en het Zwaard van Ferdinand de V. vee- 
le Kerk-cieraaden, waar van zommige 
op de oude , andere op de nieuwe 
wijze geftikc en metgefteenten,bezet 
en door-wrogt zijn. Naaft hier by is 
een gebouw , dat de Mooren , voor 
een Tempel 3 gebruykt hebben ; ftaan- 
de geheel en al op boogen en deeze 
op marmore pylaaren. Het zelve is 
nog in fljn geheel en genoegzaam on- 
gefchonden j dienende den Chriflenen, 
tot een Buurt-kerk.

Voor de Stads Gefchrift-kamer, * 
(Cancelery) daar het H o f vergaaderd, 
is cen fchoone, groote, opene plaats; 
(JVaar van de PrinUverbeelding op de 
volgendeblad-zijde te xienis.) zijnde lang 
vierkartt van gedaante en vier honderd 
voeten lang en twee honderd breedi 
pronkende met een fchoone water- 
lprong, uyt Jafpis-fteen; deinwoon- 
deren noemden de zelve Bivarambla, 
dat is de zand-agtige. Op de eene zij 
is de genoemdc Stads Gefchrifr-ka- 
mer * hebbende een trotzen gevel, vol 
wel-gemaakte albafte pylaaren * men 
gaat in het gebouw door drie Hof- 
poorten, waar van de middenfte, de 
alder-verheevenfte is -y boven deeze 
poorten, ziet men een fchoonen rey 
venfters en daar voor verguldetraliert 
en kijk-ftoepen: inwendig is het werk 
uyt een open plaats en daar om heen 
twee verdiepingen met en in kamers 
vcrdeeld , beftaande. Alhier is des

1IL  Deel G 2 Stads
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AldHi doed z.ig des Stads PAP/ER-KAM ER  (Cancelery) van G R A N A A D E N  en het 
H O F der Moorfe Köningen^ van dien kynt,  op*

Stads geld-kas (Threforie) en de vergaa- 
deringjof opperitc raad van Grammen; 
beilaande uyt vecle Heeren, die men 
Oidores , dat is Pleyt- en Regts-bezor- 
gers # noemd: hier regt tegen over ziet 
men een zeer lang huys, dat men Alca- 
ceria , of de Beurs-winkel > noemd; 
als zijnde in omtrent twee honderd 
winkeis, of kraamen verdeeld 5 alhier 
vind men by-naar alles, tog voornaa- 
melijk zijde-iloffen en waaren te koop. 
Boven deeze plaats is ’er eene , in 
het midden van de itad , dien men 
de Groote noemd 3 waar in en op de 
ilier-gevegten gehouden werden.

De tweede wijk van Granaaden > 
leyd op het geborgte , dat over het 
verdere gedeelte van de Stad ziet en 
den Zonnen-berg , om dat het zelve 
Ooit-waards geftrekt is ? genaamd 
werd. De Mooren gaaven het den 
naam van Alhambra, (JVaar van de 
eerfle Print-verbeelding op de neeven- 

ßaande blad-zijde te sden is.) dat is* 
rood ;  het zy 5 om dat des zeifs ftigter,

dusgenaamd? o f rood van verf was^ 
o f om dat de grond zoodaanig is 3 gc- 
lijk men allezints dir aan de fteenen, 
daar de huyzen van gebouwd werden? 
nog zien kan. Dit oord werd ten dee- 
le door Granaadife en ten deele vrye 
Spanjaards, bewoond. Men ziet al
hier twee H ooven, o f Kafteelen } (Z ie 
de tweede Print-verbeelding op de nee- 
ven-ftaande blad-zijde.) waar van het 
eene door de Moorfe Köningen en het 
andere door Keyzer Karel de V  en fijn 
zoon , Philips de I I , gebouwd is > 
zijnde beyde zeer aanmerkens-waar- 
dig ? om hun geleegenheyd, fchoone 
uyt-zigr, voortreffelijkheyd van bouw- 
kunft (Zie de Print-verbeelding op de 
vier-en-vijftigße blad-zijde.) en het 
eerfte om iijn oudheyd: men gaat uyt 
de laage itad derwaards ? door en längs 
een gemakkelijke? tog gebogte laan van 
Olm-boomen 3 in welker midden een 
Jafpis marmore fprongflaats werpen- 
de het water, uyt eenige kleyne beei
den , bovende hoogte van het geboom

te,
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Vut’ de l ’Fyltse. Kathedrale Je frJtluJfAXfE, du Uttieu+f des Jiteis alleres e£ du cfiemin <gui je cenduit .

Aldus vertomd z.ig de H O O FD -K ER K  van G R A  N A  A D E N , bet H O F der Mooric 
Köningen en de WEG 5 die derwaards gaat.

te , op* Eer men in hetgebouw, o f 
Kafteel der Mooren, komr, vind men 
een groote opene plaats, van waar men 
het geftigt ziet, dat 'e r , door de Chri- 
flenen, is opgeregt j (Zie de eerße Print- 
verbeelding op de neeven-fiaande blad- 
zijde) zijnde een heerelijke Vierkante 
wooning , uyt gevlekte, gehouwene 

- fteenen, gemaakc j uytgezonderd , dat 
de venfters met zwart marmor-fteen 
omtrokken zijn.Rond-om het gebouw, 
ziet men beneeden de venfters , veele 
koppen van arenden en muylen van 
leeuwen, met ringen en knoppen tuf- 
fen de tanden, alle van fchoon koo- 
per en ertz gemaakt. De Hof-deur 
is van J  afpis-ftecn en daar in verfchey- 
de zege-teekenen en andere zaaken ge- 
houwen en verbeeld: voornaamelijk 
ziet men het zelve in de voet-ftukken 
der Fylaaren , die het werk onder- 
fchraagen, veele veld-zlaagen en an
dere gevegten vercoonende. Het in
wendige geftel van dit H of, is een 
heerelijke, ronde opene plaats, (Zie

de tweede Print-verbeelding op de nee- ; 
ven-ßaande blad-zijde,)  waarom heen 
twee fchoone reyen van boogen, de 
een boven den ander , Ioopen > ruftende 
de eene en andere op twee en dertig 
groote marmore pylaaren 5 waar van 
yeder zijnde uyt een enkei Huk, twaalf : 
honderd rijks-daalders (zoo men voor- 
geeft) zou gekoft hebben. De binne- 
poorten> zaalen en kamers waaren eer- 
tijdszeer koftelijk behuys-raad enop- 
gepronktj maar het werk is blij ven ftee- 
ken en door den tijd geheel verval- I 
len. ■

Van hier gaat men in het oude H o f 
der Mooren, dat uyt zwaare, gehou- ,1 

, w e, vier-kante fteenen gebouwd, met 
een fterke muur, vol wagt-toorensen 
bol-werken, als een Kafteel, omtrok
ken en zoo groot i s , dat 'er cen be- 
zetting van veertig duyzend man, in 
kan gehuys-veft en geleegerd werden: 
eer men tot het zelve komt, ziet men 
een voor-werk, waar opeeniggefchut 
leyd, dat naar de ftad en die plaats

~ ge- -
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van veer en am te z.ten.



Aldnt vermnd z.tg bet HOF der Moorfe Köningen, tot G R A N A A D F N  y van agtcren.

gewend is-, daar een Altaat > met de 
beeldeniflen van Ferdinanden Ifabella, 
itaat. Men vind alhier eenige mar- 
more regen-bakken , uyt welke men 
zeer goed en koel water naar de Stad 
brengd. Dit Kaiteel heeft in hetuyt- 
wendig aanzien niets ichoons, ofbe- 
haage\ijks*,dan bewijzen vanfijnoud- 
heydj maar inwendig al wat menhee- 
relijk, omtrent een gebouw noemen 
kan. De poort is naar dcMoorfe wijze 
gemaakt-, loopende in een fpits op- 
waards ten eynde, boven de zclve 
ziet men een zleutel op een marmor- 
fleen gehouwen en daar boven een 
hand , half uyc dier-gelijke fteene 
grond körnende; zijnde dit naar alle 
waar-fchijnelijkheyd een verborge zin- 
ne-beeld; beduydende miflchien; dal* 
hunne vyanden het Kafteel zouden o- 
verweldigen * als deefe hand, dien zleu
tel aangreep j maar dat al-zulke voor- 
beduydingen beuzeleryen zijn , hebben 
hen en ons den overgang van dee- 
ze fterkte , die van A r ras , Na~ 
menen duyzende anderegeleerd. Het

geheek voor-buys en al het binne-werk 
is met marmor-fteen bekleed hebben- 
de de Mooren alhier , gelijk over-al 
hun groots gemoed willen doen blij ken. 
Alle de Zaalen en Karners zijn met 
Marmor-Jafpis- en Porphyr-fteen in- 
geleyd 5 de gewelven, zolderingen en : 
befchotten verguld, en al-om met Zin- 
ne-beelden , Op-fchriften en Mofaife 
(dat is van gekoleurde fteen en aard- 
gebak te zaamen gebragte) beeiden 
en werken en deeze vol Arabife lette- 
ren, vercierd. Men komt aanftonds 
opeen plaats, die langer > dan breed en 
met Marmor bevloerd, is> (Zie de Flaat 
op de neevenßaande Blad-zijde) in des 
zelfs vier hoeken, zijn Marmore wa- 
ter-fprongen en in het midden een 
fchoonc water-kolk van den zelven 
iteen en wel zoo groot, dat men daar 
in gemakkelijk zwemmen kan > van 
hier werd het water in yeder der Zaa
len en Kaameren geleyd, welke alle, 
geweift en ten meeren-decle, met door- 
gezneeden cieraaden, zoo dun en te- 
der gemaakt , dat "er de dag door-

fchijnd,



'Aldus v er t oonen t g  een der Höf-pla atzen en de Baaden t\tn de oude Moorfc Kanin een
¿innen G R  A N A  A D E N .

fchijnd, be-arbeyd zijn. Zijnde ver- 
wonderens-waardig > dat zulk een 
w erk , met de tijd , niet verfallen is: 
tog de Spanjaai'ds hebben voor dit 
gebouw, groofe zorg gedraagen, zoo 
met het zelve, daar het noodig was, 
op te maaken , als fchoon bewoond 
te houden. Men ziet alhier een ver- 
trek, al-om met Albafter-fteen bekleed 
en vol groote pijpen j koomende door 
den muiir enmet kleynder buysjensin 
andere kamertjens, waar in de Moor- 

fe  Köningen zig pleegen te baaden. 
Van hier gingen zy , in een ander 
vertrek, alwaar zy zig liefen droogen 
en van daar in een derde , ahvaar zy 
z ig , vpornaamelijk des naa-middags 
te rufte leyden. Een der voornaam- 
ite ftukken van dit Koninglijk H o f, 
is de plaats, dien men het Vierkant, 
o f  die der Leeuwen , noemd > (Z it 
de eerße Print-verheelding op de vol- 
gende blad-zijde)  zijnde met Mar
mor beleyd en rond-om met boo- 
gen om-trokken , die op honderd en

zeventien Albaftre, hoöge pylaaren , 
waar op gaanderyen ruften, itand hou
den. in het midden van deeze plaats 
fpringt water, het welk in een groo
te bak nyc een enkele iluk Marmor 
gehouWen en door twaalf leggende 
Leeuwen,die water tenkeele uytwer- 
pen, onderfchraagd 3 gevangen werd: 
(Ziede tweede Print-verbeelding opde 
volgende blad-zijde 3)  regt uyt het 
midden van deezen warer-fprong , 
rijft een nog hooger , die ter neder 
koomende, alle de kamers water toe* 
deeld.

T er zijde van de eerite opene plaats 
en het H o f ,  ziet men een kamer, 
daar de Moorfe Köningen pleegen te 
zlaapen, waar van men nog de bed- 
iteeden ziet, zoo wijd , dat ’er wel 
zes perzoonen zouden kunnen op leg- 
gen : van daar gaat men naar een bo- 
ven-kamer, waar in twee bed-iteeden 
ilaan, met een Marmor tent-dak over- 
toogen i zijnde der zelver hemel zeer 
koifelijk verguld, de venfters nevens 

i l l .  Deel H  der
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Aer zelver kruys-raamen met M«mor- 
fteen beleyd en voor de zelve zit- 
plaatzen , om over het omleggendc 
aangenaame veld uyt te zien; leggcrt- 
de de Stad aan den voet van het ge- 
bergre, dat altijd wit van zneeuw is. 
De Karner 3 daar de Koninginnen zig 
gewoon waaren te kleeden, heeft, in 
den eenen hoek, zeven water-fpron- 
gen 3 die van onderen op quaamen en 
de zelve koel hielden. N og ziet 
men in d itH o f ook een vertrek,van 
cen wonderlijk maakzel, als waar in 
men zoo zagt niet kan fpreeken, dat 
men het niet hoord en yerftaat van 
den eenen tot den anderen hoek: men
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noemd de zelve fpots-gewijze de Ge~ 
heym-kamer. Agter het H of is een 
luftig d a l3 tuflen hooge bergen, die 
ter zijden leggen ; werdende door den 
Darro, bevogtigd en met veele wan- 
del-dreeven > aan den boord van den 
ftroom, door-zneeden.

Een weynig voorwaards van die 
H o f, vind men een ichoon en aan- 
genaam gebouw, mede door de Moor- 
fe Köningen geftigt, om de voor-eijd 
des jaars door te brengen en de zuy- 
verheyd der zoete lugt te genieten; 
men noemd het zelve Xeneraltfa, o f 
GeneraUfa : des zelfs geleegenheyd is 
uytneemende vermaakeiijk en de kunft

Doorziet op het Konimtiih Hays, van Xcneralifa en des z.elfs Dicr-gaarde, buy ten 
& . . . G R A N  A  A D  EN ,

heeft *er veel toe gebragt , om de 
plaats fchoon te maaken : men is ’er 
altijd in een zagte, heldere lugt > om- 
trent water-fprongen , waar van ’er 
een, een ftraal,  als een arm d ik , op- 
werpt en wel met zulk een geweld; 
dat het water ver boven het Huys 
opftijgt eil duyzend reegen-boogjenS

maakt, het welk zeer aangenaam, oni 
te zien is. Daar zijn bosjens van fruyt- 
boomen, een wild-baan en zeer ichoo- 
ne tuynen. Wanneer men op dentop 
van het gebergte klitnt, ziet men cen 
oud gebouw > dat wel-eer een Kerk 
der Mooren was ? voerende nu den 
naam van St, Helena,  waar aan de 

III. Deel H % Chrt*
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Chriftenen de zelve hebben toe-gewijd. 
De Reyzigers j die derwaards op-gaan, 
fchrijven , ofkraflen gemeenelijk hun 
naam op en in de muuren ,  zulks 'er

een meenigte daar van gevonden werd, 
Op deezen berg is digt by het H o f , 
eenalgemeene reegen-bak, by die van 
Granaaden, Albige genoemd en zqq

i

D E  R E E G E N B  A K  te G R A  N A  A D E N 7 genaamd, A  L G  I B B .

i .  Sierra Nevada*

men geloofd, door de Romeynen, ge- 
graaven 5 de zelve is zoo wel gemaaktj 
dat ’er het water alleenlijk niet in be- 
derft* maar zelf gezond om te drinken 
in werd ; dienende tegen het buyk-wee, 
(C olijk) gelijk men daar van de waar- 
hcyd,door lange ervaarendheyd, be- 
vonden heeft. Ovei het H o f leyd 
een heuveltje , daar een fraay Kloo- 
fter van ongefehoeyde Carmeliter- 
Monnikenop ftaat en dat E l Monte de 
ïos Martyres (de berg der Bloedgetuy- 
gen, )  genoemd werd: deeze ganrfe 
heuvel is hol en vol groote kelders, 
waar in men niet} dan door cenenge 
opening j zijnde van onderen rond, 
körnen kan : men zegt ; dac de Moo
ren de Chriflene zlaaven, daar in , by 
nagt, op-zlooten, wanoeer zy de zei- 
■ ve by den dag genoeg geplaagd had-

den: deeze hoolen en gaaten werden 
Mafmorras genoemd> (jVaar van de 
Print-verbeeiding op de neven fiaande 
blad-zijde te zien ts.') men gaat in de 
Lente-tijd derwaards ter beede-vaard 
en vind , om daar op te geraaken, 
een fchoone wandel-weg, tuiTen twee 
reyen boomen. De Kerk is heel nietnv 
en daar in ziet men de lijken van tien 
Heylige Biflchoppen, döor de Moo
ren om hals gebragt.

De derde wijk , o f buurt van de 
Stad Albaycin, o f Albaycina genoemd, 
wierd eertijds zlegts voor een voor- 
ftad gehouden ; zijnde van de Stad 
ze lve , door een muur gefcheyden* 
leggende op twee heu velen en behei
zende v ijf duyzend wooningen. Alle 
de inwoonders van dit oord, waaren 
Mooren en door hun raal, kleeding
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1 . De Berg Sierra Nevada, a. De Reet Jet Martelaarcn. ). Ouäe vervallene fiaaden.

cn wijze van leeven van alle de andere 
verfcheyden » leevende zeer znynig 
en doende hunne vrouwen zijde klee- 
deren draagen 3 daar zy zelf maar in 
zlegt gewaad gingen 3 om altijd ge- 
reed re z ijn , tot zak en pak van ye- 
mand te draagen, die hen möge van 
nooden hebben. Zoo draa Ferdinand, 
Granaaden had ingenoomen, regteden 
de inwoonders van deeze wijk een op- 
roer, tegen Ximeries 3 die hen tot het 
Chriße-geloof zogt te brengen > aan: 
tog zy wierden met magt gefteuyr en 
alle fchuldig aan gequetße Hooghtydver- 
klaard 3 wiß men hen nu de keur gaf3 
van geßraft 3 cf gedoopt te werden; 
was ’er niet een t die niet verzogt ge- 
doopt te werden en alle de ongeloovige 3 
die in andere wijken van de Stad woon~ 
den, of daar even buyten, wierden ter 
zelver tijd by-naar alle bekeerd; rnaa~ 
kende een getal van vijfiig duyzend 
menfehen. Oie meerder van deeze ge- 
ichiedenis vvil wecten* leeze het lee

ven van den Kaardinaal Ximenes 3 be- 
fchreeven door Flechter > Biflchop vart 
Nirncs. Ferdinand gezegt de Cathohj- 
ke dan> ontnam den Mooren 3 in het 
jaar duyzend vier honderd twee cn 
negentig, Granaaden en dreef hen ge- 
heel en al uyt Spänjen, dat zy nu ze- 
ven honderd en fagtig jaaren, bezee- 
cen hadden. Boabdil Zoon van Alboa- 
cen3 laatfte Koning van Granaaden > 
by-genaamd Chiquito 3 dat is , de kley- 
ne 3 om dat hy niet groot van per- 
zoon was ; baä , toen hy iijn. over- 
winnaar , door een der poorten van 
deeze wijk * te gemoet gegaan was en 
zig aan hem had overgegeeven j dat 
hy hem de gunft wilde doen, van te 
bezorgen * dat naa hem niemand meer
der , uyt dien poort mögt kunnen 
gaan j "het geen Ferdinand hem aan- 
ftonds toeilond en op dat dit vafl 
mögt gaan en in gevolg van rijden 
ftand grijpen, wierd de poort toe-ge- 
metzeld 3 gelijk men de zelve tegen- 

H 3 woor-

\



De POORT van G R A N A  A D E N , die toe gemefoeld is geweefi.

i .  St, Helena.

woordig nog ziet. Men verhaald van 
deezen Boamil; dat hy : zijnde ter 
Stad uyt-getrokken, dien hy ged won- 
gen was, over te geeven, op een hoog- 
te klom , om de zelve nog eens en 
voor de laatfte maal te zien j maar * 
dat de ongelukkige Prins, op dat ge- 
zigt , zig niet kon onthouden van 
fchreyen cn daar by ; dat fijn Moe- 
der , dit ziende, hem in grimmigen 
gemoede toe-beet : Gy huyld m  met 
ree denials een mar-dien gy niet
mans genoeg geweefi z ijt , om u helfen 
uw Koningrijk te 'verdeedigen ;  maar de 
Moeder had ongelijk: want de Vor ft 
had al gedaan, dat men van een dap
per man verwagten kan> hebbende, niet 
door laf heyd * maar voor een grooter 
magt j dan de iijne moeten bukken, 
s, Naa dat Gramaden, door de Cbri- 
„ ftenen, genoomen w as■, deed de Kar- 
,, dinaal Ximenes; hebbende de Tnrkfe 

Wet-geleerde bekeerd, hen alle de 
„  Älkorans en andere Kerk-boeken ,

„v a n  wat zoort , die ook weezen 
„  mogten en wat ftof daar in verhan- 
„  deld wierd, te zaamen haalen en tot 
„  v ijf  duyzend in getal , openbaar 
„verbranden ; verfchocnende geen 
„  Boek om iij n koftelijkheeden , Print* 
„  o f Teeken-werk: want daar waaren 
„ ’er onder, die met Goud en Z ilver 
„  vercierd, wel tot andere dienft had* 
„  den kunnen befteed werden; maar 
„  wat men hem daar omtrent vertoon* 
„  de, o f bad, hy volvoerde fijn voor* 
„  neemen * willende deezc dwaalingen, 
„  ten gronde toe, uyt-roeyen en doen 
„  vergeeten> dat men in Spanjen, ooyt 
,, dien leer gevolgd had: hy behield 
„  alleenelijk eenige Genees-kunftige 
„gefchriften , als van welke kunft, 
„  dit v o lk , altijd groot werk had ge* 
„m aakt en zond de zelve naar de 
„  Boek-zaal van Alcala.

De laatfte wijk vart de Stad , ge* 
naamd Antiqueruela, Ieyd in een vlak* 

j te en werd door volk bewoond, dat
der-
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derwaards van Antecheray gekootnen deeze Karners gaat, is zeer fchoonen
iS en hier van komt ook des Zelfs 
naara. De meefte inwoonders zijn 
Z ij- Zatijn- Damail- en diergeUjke 
Weeversi Purper- en Scharlaaken-Ver- 
wers en zoo voorts.

De Stad zelf is neering-rijk en vry 
wel bevolkt; tog tegen-woordig niet 
zoodanig, alszy wel ten tijde der M m - 

j i  Köningen geweeft is : want toen 
itonden ’er omtrent zeftig duyzend 
huyzen , bewoond , door twee honderd 
duyzend ingezetenen. in de Zomer 
is het hier zeer vermaakelijk > om de 
meenigte der fpringende wateren, wel
ker getal men op tien duyzend fchat 
en de groote magt der Ys-kelders, die 
men ’er heefc ; zulks men ’er altijd 
koele drank vind: derhalven koomen, 
des Zomers, van alle oorden des R ij ks, 
alhier veele Edel-lieden. Daar is een 
kleyne Hooge-fchool en een Aards- 
bifdom ,dat jaarelijks veertig duyzend 
ducaaten opbrengr. Omtrent hct eyn- 
de van dezeftiende eemv,was aldaar 
een geleerd Man uyt Ethiofien , ge- 
naamd Eatinus;  doende de openbaa- 
re leflen in de Latijnfe T a a l, Digt- 
en Zang-kunft. Buyten de ilad , is 
het volkoomen vermaakelijk  ̂ voor- 
naamelijk aan de Zuyd-en Weft-kantj 
zijnde die, längs welkert men van An- 
tequera , naar de {lad komt. Hec is 
een fchoone opene plaats en vlakte , 
agt mijlen lang en vier breed , men 
noemd de ze lve , la vega de Granada, 
rond-om de zelve lcggen kleyne ber-' 
gen en daar op en aan verfcheyde Dör
pen. Voor de Stads poort leyd een 
groote plaats, dat men het Veld noemd* 
alhier ftaat een groot Koninglijk Gaft- 
hüys5 zetr fchoon van buyten aan te 
zien j hebbende veele venflers en daar 
yzere hekkingen voor : digt daar by 
is ’er 110g een , door zeeker God-vrug- 
tig M an, genaamd Juan de Dtos, ge- 
iligt. Het gebouw zelf is groot en 
naar de kunft, gemaakt, de voor-poort 
op pylaaren van Jafpis-ileen ruften- 
d e , boven op de zelve ziet men des 
ftigters beeldenis, uyt Marmor gehou- 
wen. Het Kloofter is geweift en ruft 
op pylaaren , waar boven de vertrek- 
ken voor de zieken , die door de Gee- 
ftetijke bediefid werden , gebouwd 
zijn i de trap Waar längs men , naar

ter weder-zycn befchilderd, met het 
leevcn van denftigter, des zelfs zol- 
dering is geheel cn al verguld.

By dit Gaft-huys is een Kloofter, 
van Hteroiiynuten , door Ferdinand Gon- 

' fa lvez , by-genaamd , de groote Veld- 
' w etfle, geftigt; zijnde uyt gehouwe 

llcen en zeer wel opgemaakt, daar is 
ook een cierlijke K erk, waar op van 
buyten aan de niuur ter eere van den 
grond-leggcr deeze woorden ftaan:

GONZALES FERNANDO A COR- 
D VBA MAGNOH1SBANIARVM DV- 
Ci GALLORVM AC TVRCARVM 

TERRORI.

dat is

T E R  EEREN VAN GONZALES 
FERDINANDVS VAN CORDVBA, 
DEN GROOTEN VELD-OVER- 
ST E  DER SPANJAARDS , DEN

SCH RI K DER FRANSEN EN 
TVRKEN.

H y leyd in het Koor van de Kerk 
begraaven * zijnde des zelfs beeldenis 
in het harnas en leggende geknield, 
op de graf-ftee, gehouwen*

De Kathuyzer - Monniken hebben 
ook een fchooü verblijf buyten de 
ilad 3 aan den voet van een berg: het 
gebouw is kleyn en in twee kioofters> 
van verfcheydetle groote, verdceld ert 
beyde vol fchoone Schilderyen. Daar 
is ook een groote over-welfde kelder 
en daar in omtrent vijf honderd groo
te vaaten ,voI goede W ijri, houdende 
yeder twee ton.

Kort-om Gramaden y is een Stad eii 
oord , daar men lekker eil wel leeft> 
zijnde het Landfchap ih alles vrugt- 
baar, de lugt zuyver en zagt, zon- 
der over-maatige hitte, gelijk in An~ 
daloufien. Onder andere is ’er eed ver- 
maakelijke plaats aan den Darro, iri 
een dal, buyten de Stad > alwaar de 
lugt zoo aangenaam en zoo gezond 
is j dat men niet wel te pas zijnde > 
zig derwaards doed voeren , om de 
zelve te genieren $ waar door ook veel 
quijnendemerifchen geneezen werden. 
De Mooren vonden deeze Stad zoo 
aangenaam * dat zy geloofden , dat 
het Paradijs , in den Hemel, boveri 
Granaadeny moeft zijn. Als de Ko-

ning
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ning van Granaaden in het jaat duy
zend vier honderdeen en dertig,jG # 
de II, Koning van Cafiiüen den oor- 
log aan-deed, verwoefte de zeive het 
Koningrijk en wurp zig voor de 
Hoofd-ftad * tog de Mooren koften de 
vreede , door een gifte van twaalf 
Muyl-ezels, gelaaden met vijgen, in 
welken van yeder, een dubbclde du- 
caat ftak.

Daar is groote handcl in Zijde ftof- 
fen , ter welker oorzaake zoo binnen, 
als buyten de Stad, een zoo grooten 
meenigte van Moerbezien-boomen , 
gevonden werd, dat de pagt, dieop 
der zelver blaaden gezec i s , alle jaa- 
ren dertig duyzend Kijks-daaldersaan 
den Koning op-brengt.

D e W eg van G ranaaden , 
naar M u rcien .

ZOo draa men van Granaaden 
reyfd, komt men aan den voet 
van Sierra Nevada; (de zntema-berg) 

als zijnde altijd met zneeuw bedekt. 
Men vind alhier den weg , gelijk in 
alle geborgten , ruuw en moeyelijkj 
maar het Landfchap vol vrugt-boo- 
m en, naar den aard van den grond, 
beplant. T wee mijlen van de Stad vind 
men een zlegt Dorpje en alhier rijft 
de berg zeer fchielijk; zijnde de Kot
zen vol 1  hijm , Kofmarijn en dierge- 
3ijk gewas, dat een aangenaame reuk 
aan de lugtgeeft. Zes mijlen van hier 
leyd een Dorp,dat m enÜ ?^ noemd, 
op een hoogte, alwaar men door gaat 
en een vieren-deel mijls, van daar vind 
men een zoo engen door-gang, dat’er 
maar een Ezel teffens door kan koo- 
men; daar naa ziet men niets , dan 
een hey-agtige en dorre grond 5 maar 
laager af-daalende, een vrugtbaarder 
Land-ftreek en komt alzoo tc

G u A d 1 x i

E En oude Stad ; leggende neegen 
mijlen van Granaaden; de zelve 

wierd in voorige tijden Acci y o f Co
lonia Aceituna , genoemd j werdende 
deeze naam tegen-woordig nog in een 
der op-fchriften van de poorten ge
vonden j de plaats is groot en aan het 
hangen van een heuvel gebouwd, in 
het midden van een vlakte* omringd

G R A N A A D E N  N A A R  M U R C IE N .
van hooge bergen en bevogtigd door 
vier kleyne beeken, o f water-vallen. 
De huyzen zijn ’er zlegt en daar is 
nietbeziens-waardig; dan eenige kloo- 
fters en de Hoofd-kerk : dat al vry 
fraaye gebouwen zijn Het naa-by- 
leggende gebergte maakt, dat de lugt 
alhier zoo heetniet is , als wel op an
dere oorden van dir Koningrijk ; 
zulks alhier geen Oranje-appelen, nog 
Olijven Waffen 5 maar het land brengd 
andere vrugten , Koorn en Wijn , 
voort en aan den voet van het geberg
te vind men graazige weyen; zijnde 
de ingezetend met aeeze voordeelen 
wel te vreede. Alhier is dezetel van 
een oud Bifdom ; ftaande onder dat 
van Granaaden ;  brengende jaarclijks 
agt, o f negen duyzend ducaaten in- 
koomen, op 5

Gaande van Guadix , naar Bafa , 
reyfd men tuifen twee hooge bergen en 
komt , naa vier mijlen af-geleyd te 
hebben, aan een H erberg, die gants 
alleen ftaat cn zoo wijders over het 
gebergte aan de oude Stad

B a c a , of  B a . Z A j

ZEven mijlen van Guadix y in een 
laagte , genaamd Hoya de Ba
ca ;  leggende , des zelfs muur en 

Kafteel zijn oud en zeer vervallen. 
Daar zijn omtrentvier duyzend huy
zen } maar niets, dat een bouw-kim- 
dig oog verdiend ? dan om de Kerk van 
onze Lieve Vrotm van de God-vritg- 
tigheyd, die men zegt 5 dat van tijd tot 
tijd groote wonder-daaden, doed. Het 
Land i s ’er een half mijl in het rond, 
wel bebouwd en door den kleynen 
ft room Guadalantina, befproeyd •, bren
gende W ijn , K oorn, Honing, Vlas 
en Hennep voort. Ten Noorden van 
Bap a y naar de grenzen van CaJliUén, 
is een plaatsje, dat 00k den naam van 
Stad voerd, by zommige Huefca ; tog 
gemeenelijk Gnefear en eertijds Calmi
la , genoemd ; leggende aan den voet 
van den berg Sugar, tuflen twee kley
ne ftroomen, Guadadar en de Dilava
ta; het hoord aan de Hertogen van 
Alba , met de eer-naam van Burg- 
graaffchap. De mecfte rijkdom van 
deeze plaats , beftaat in de W o l, waar 
aan de inwoonderen hunnen arbeyd

be-
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befteedcn; gaande van hier naa cn in 
hec Koningrijk Murrten , laac men 
Gtcefiar op de linker hand en door 
het Vlek , waar van ik reeds ge- 
fprooken heb3 Velez el Rubio en zoo 
regt op Lorca. Tu  fleh Guadix ert 
dit Vckz reekend men elf mijlen 
wegs en längs alle deeze vind men 
maar een Herberg en die nog zlegt 
voorzien.

D e W eg van G ranaaden op 
Se v i l i e n *

H Ebbende deh weg gezien, die 
Ooft-waards aan 3 uyt het K o 

ningrijk Granaaden loopt 3 zullen wy 
nu die Weft-waards ftrcKt, mede eens 
op-zlaan: ora van des zelfs Hoofd- 
ftad, naar Andaloufien re reyzen 3 gaac 
men door de fchoone vlakte , waar 
van ik reeds gefprooken heb3 ortder 
den naam van Vega de Grenada. Drie 

.mijlen van Granaaden vind men het 
DorpjeFm^ j tuflen het welken Alcala 
Real * men vijF mijlen wegs reekend ; 
zijnde de eerfte Stad van Andaloufitn 
aan dien kant*

S t e e d e n  i n  h e t  W  e s t e n
VAN D I T  K O N I N G K Y K  

G E L E E G E N ,

I N  dit Vega de Grenada, leggeh veele 
fchoone vlekken en dorpen, daar 

Santa F t  (het Heylige Geloof genaam d) 
het vtjornaamfte van is* zijnde door 
Ferdinand de Gatholijke, ten tijde, als 
hy Granaaden beleegerde, naar-dien fjjn 
tent , door onagtzaamheyd Van een 
dienft-meyd was verbrand 3 aangelegt, 
om geen gevaar van zoodaanig een 
ongeval wederom onderwurpen te 
zijn. j geevende de pluats de voor-ge- 
melde naam en zig aldaar3 zoo lang 
het beleg duurde 3 ophoudende. Het 
beihat uyt twee groote flraaten, die, 
dwers door malkander loopende3 eeil 
kruys maaken en de naam van Stad 
voerem

L o x a , o f  L o j Aj
(Itfutr van de Plant op de vollende Blad-zyde te w.)

I S een maatelijk groote Stad ; leg- 
gende op den oever van den Xenily

zes mijlen van Granaaden > aan den voet 
van een berg. Des zelfs omgeleegen 
land is vol tuynen en wijngaardenen 
deeze vol kruyden 3 bloemen en vrug- 
ten. Aan en tuflfen het gebergte zijn 
goede weyeh en deeze'vol fchaapen 
geevende boven hun wol rijkelijk 
melk 3 daar men boter en kaas van 
maakt ; gaande de inwoonders alle 
weeken , met groot voordeel, deeze 
hunne vrugten te Granaaden ter markte 
brengen, ßehalven de meenigte der 
fchaapen 3 die men op het gebergte 
vind> i s ’er 00k veel haas en konijn, 
die men met honden en wezeltjens 3 
die daar op geleerd zijn 3 vangt.

Als men van Loxa, naar Sevilteti 
reyft , gaat men over een tak van dert 
berg Orofpeda en ziet ter zijden de weg3 
op de grenzen van Andalonfien , in 
de naa-buurfchap van Archidom een 
rotz 5 by de Spanjaards, Pegrn de los 
Enamorados, genaamd; dat i s , Rotz 
der Verliefde 3 men verteld’er het vol- 
gende van: toen de Mooren nog mee- 
iter van Gtanaaden waaren 3 kreegert 
zy in een Veld-zlag een wel-geraaakc 
Chrißen-Riddcr gevangen 3 die de Ko- 
ning fijn vrijdom fchorik 3 om dat 
hy hem zoo fchoon van gedaante , 
als aangenaam van zeeden en ommc- 
gang vond; houdende den zelven in 
lijn H of en dienlt: des Konings dog- 
ter vond den zelven 00k , naa ver- 
loop van eenigen tijd , zoodaanig > 
naar haar wcl-behaagen en fy behaag- 
de 00k zoo zeer aan gemeide Ridder* 
dat zy zig aan elkander verloofden 
en middel zogten 3 om den Koning 
en fijn H of te ontvlugten en in vrij- 
heyd op den Chriften-bodem te trou- 
wen 5 maar dit hun voorneemen quam* 
by ongeluk 3 uyt ; werdende zy in hun 
vlugt vervolga: de elendige verlief
de 3 aldus op het uyterfte gebragt 3 wee
ken naar deeze hooge en iteyle rotz, 
op wiens hoogte geraakt 3 zy zig al- 
om van een hoop Moorfe Ruyters be- 
zet zaagen en niet willende in de hari- 
den van den raazenden Koning val- 
len , omhelfden zy elkander teeder* 
lijk en wierpen zig alzoo van boveri 
neder ; blijvende in het fterven zoö 
vereenigd , als zy in het leeven ge- 
weeft waaren: ter gedagtenifle van dit 
treurig geval,  is ’er een kruys öp den

III . Veel t rotz 3
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rotz gefteld cn deezen naam aan de 
„zelve gegeeven.

A n t e r u  e r a ,

(jVaai van de PUat opde tieven-ßaandcilad-zijdctcxien is.)

O F  Antiquera, in het Latijn An- 
ticaria, is een groote , fchoone 

Stad, twaalf mijlen van Gramaätn; leg- 
gende ten deele, in een vlakte enten 
deele, op een hcuvel, aan den voet 
vaneenberg. De ftraaten zijn’erlang, 
breed, zeer fchoon en de huyzen wel 
getimmerd: de zelve is als in tween 
gedeeld> waar van de eene helft hoo-- 
ger i dan de andere en boven de Stad 
trytfteekende , in het midden , met 
hetKeninglijk kafteel en veeler Hee
ren huyzen, bezeten als door-geznee- 
den is •> de Mooren hebben de zelve 
op de puyn-hoopen van het oude Sin
gt ha y dat hier om en aan lag ,• ge- 
ftigt: gelijk men uyt een op-fchrift, 
alhier gevonden , zien kan j luyden- 
de, -

X  A . _ . . . v

GALLO MAXVMIANO PROCOS* 
AVG. O R D O  SINGILIENSIVM  
OB MVNICIP. DIVTINA. BAR
BAR. OBSID. LIB. PATRONO. 5cc.

dat is:
TER EEREN VAN G ALL VS MA- i' 
XVMIANVS ONDER - BVRGER- 
MEESTER. HEEFT DE RAAD 
DER SINGIL1ERS. ALS H V N  
B V R G E R - S T A D  V A N  H E T  
LANGDVVRIGE BELEG D E R  
BARBAAREN VERLOST W A S, ' 
ALS AAN HVNNEN BEHOV- 

. DER. D1T OPGEREGT.

De Mooren meenden ’er een fterke Stad 
van te maaken en bouwden ’er het ka
fteel, daar ik zoo even van gefproo- 
ken heb, op een hoogte aan de eene 
zij van de Stad; verfterkende het zel
ve 3 zoo veel hen moogelijk was, met 
yzere deuren, tooreas en andere wer
ken , naar de wijze van dien tijd j 
zlaandc om de Stad den muur, die 
ten deele nog naar de kant van het 
gebergte te zien is ; hebbende de Chru

ßenen



A N T E s
k. Met ĵ aßee!. i .  De Hoafd-kcrk. x. De Weg

Sebalman. 6

fientn de reft daar by gevoegd. Bin- 
nen dit kafteel is een Waapen-huys , 
waar in veele Waapenen, van denou- 
den tijd , bewaard werden; als Hel
men * Harnäflen, yzere Schilden met 
leeder overtrokken , kortftelijk befchil- 
derd en door-hakt, alderhande Pijlen, 
Pieken , boogen en ander Oorlogs- 
gereedfchap, waar mede die land-aard 
Wonderlijk künftig wxft om te gaan; 
voorts arm-ftukken uyt Hoorn en Been 
gemaakt, om den pees van den boog, 
zonder hegten, 2nd daar over- en längs 
te doenloopenen wat des meerder zy. 
D e laage Stad Weird meeft door werk
en ambagts-luyderi bewoond, die al- 
hier rijkelijk de koft winnen lcunnen. 
H et land is ’er goedenvan veele. bee- 
Icen en wäter-fprongen voorzien. In 
te t  gebergte vind men on-uyt-putbaare 
fteen-groeven , bequaairt tot allerley 
gebouwen, odk ved  zötit, dat men 
iiiet behbeftop te kooken, gdijk men 
meeft over-al doen moet. Her water der

£  l 7 E  R A.
naar Malaga. 4, De Weg n m  Scvilicn. 5. Sf.
De Thcarijnen.

gezmoltene Zneeuw, als mede dat der 
reegen en fprongen, komt in de laagte 
van het gebergte te zaamen en de 
Zon in de Zomer-maanden daar op- 
fchijneride , kookt en zuyverd alzoo 
dit zout, natuurelijk en inzoo groot 
een meenigte , dat ’er het geheele 
Landfchap genoegzaam van kan ge- 
diend werden. N og zijn ’er veele kalk- 
groeven om metzel- en ander werk 
te maaken; de zelve werd gezift eri 
dan kneed men daar alderhande vaat- 
werk vaneii wel zommige zoo groot, 
datier den voorraad voor een geheel jaar 
vaithet huys-gezin in kan gebürgen 
werden > maar de zelve dienen voor- 
naamelijk, om ’er w ijri, o ly , water en 
kappers in te bewaaren ; tog zykun- 
nen, tot meeft alle dingen, gebruykt 
werden; werdende van allerley groo- 
te en gedaante gemaakt.

Twee mijleh van de Stad, vind men 
een water-fprong} dienende regen ver- 
fcheyde zickrehs en wel voomaame- 

III , Deel, I  2 lijk



lijk hetG r a v e d ;  dat de zelve, alten 
tijde der Romeynen, is bekend geweeft, 
ziet men uyt een op-fchrift, alhier in 
de aarde gevonden luydende:

¿g b e s c h r y v i n g  v a n  a n t e q u e r a ,

F O N T L  D IV IN O . A R A M  
L. POSTHVMIVS. STATVLIVS 

E X  V O T O . D. D. D.
beteekenende:

De Spanjaards noemen de zelve>Fuen- 
te de la P ied ra  , of Fuente de \jin te ~  
quera ;  (de Steene- of de w ater-fprong 
van  Antequera.) Als men van hier rege 
Zuyd-waards aan reyfd, komt men, 
naa zcven mijlen, door ruuw en zeer 
hoog gebergte, afgeleyd te hebben, te

M L A

L . POSTHVMIVS. STATVLIVS. 
HEEFT VOLGENS SYN  BE- 
LO FTE DIT ALTAAR D EEZEN  
G O D D E L Y K E N  W A T E R -  
SPRO N G, TO E-GEH EYL1GD.

EEn Stad,omhaare oudheyd,Bi& 
dom, fchoone haaven en fterk- 

| tens, aanmerkens-waardig en door de 
| P h e n ic im  meerjdanagthonderdjaar,

/, /_,? /, v7v J e l Jlen fee,*, yr. ¿7 J to i/Ia , Tp/es/a m n ifr ■ . u > ,£ t m aiI7e,
St p . T..i Juana, &.£7 Cafsaua. u ,  Cam m e  Je  7’e l ts .

ftrresanaa. S. JVrfa J s  spar/rri'ti. p , lu im /p& ara  ,

M A L A G A .
v. De Tcortn van Ronfcca. i .  De fogangtn. 3. De Galdtryen van de Taorcns. 4, Ophijßing» of Kratn» , 

5. Toi buys. 6 . De Poort van de Spartcrii. 7. Groote Kcrk. 8, Tr ouVf-plants. 7. De Loge 
^ij^toorcftj of Baak. 10. De Tooren-haaven. 11. fnfoomen van Vclis.

voor de geboorte van onzen Zaaligm a- 
ker 5 gebouwd j noemende de zelve 
M ala cha, om dat 'er zeer veel zoute 
vis verkoft wierd * zy leyd aan den 
oever van de Zee, twee en twintig 
mijlen van G ibraltar, aan den voet 
van een fteylen berg, tufien Wien en 
de Zee, net zoo veel gronds is, dat 
men 'er een Stad op heeft kunnen ftig- 
ten : tog het alder-voornaamfte van

deeze Stad, is > des zelfs Haaven; 
zijnde zeer groot en wijd. De Haa- 
ven-hoek , welken men aldaar ge- 
maakt heeft, loopt längs een wal van 
zeeven honderd treeden lang en naar 
dien maac, breed, met fteen bemet- 
zeld en pylaaren bezet, om ’er de 
fcheepen aan vaft te kunnen leggen. 
Daar komt alhier dagelijks veel Volk 
en men ziet’er gemeenelijk twee, of

drie



M A L A G A . E N ; C A R T A M A >
drie honderd fcheepen ten anker leg- 
gen > waar door de Stad (hoewel niet 
van de grootfte) Koop- en Neering- 
rijk , als mede zeer wel bevolkt is. 
Omtrent den H erfft, koomen alhier 
uyt alle geweden , by Vreede-tijd , 
zeer veele Koopvaardy-fcheepenjom 
*er lekkere wijnen en vrugten, welke 
alhier overvloedig vallen, in te nee- 
men en naar Engeland en de Neder- 
landen te voeren ; tog deeze koop* ha n- 
del , is als nu , door den O orlog, 
Zeer verhinderd en verminderd. De 
Stad zelve, is fchoon en daar in een 
meenigte van voortreflelijke gebou- 
wen j als de Hoofd-kerk, die van een 
bequaame groote en zoo kodelijk is ; 
dat de ftoelen van het K o o r, alleen, 
honderd en v ijf duyzend rijks-daal- 
ders gekoft hebben. Daar is een zeer 
oude ßiflchoplijke ftoel •, ftaande on- 
der die van Granaaden; geevendejaa- 
telijks een inkoomen van veertig, o f 
vijfcig duyzend ducaaten. De aan- 
geleegenheyd van die plaats; als leg- 
gende vlak over t^Africa, heeft ge- 
maakti dat men zorge gedraagcn heeft, 
om de zelve wel te verderken en 'er 
een Oorlogs tuyg huys, mct groote 
koften, op te regten, om niet alleen 
de Stad te befchermen ; maar ook het 
ihleggende Volk en andere omieggen- 
de plaatzen, zelf die aan de Barbaryfe 
zijde leggen en onder Spanjen behoo- 
xen, van alle nood-druft en ververf- 
üng te voorzien. Behalven de goe- 
de muur en buyten-werken, werd de 
Stad nog door twee kafteelen ; leg- 
gende het eene boven het ander, be- 
fchermd ; het eene op den top van 
den berg , genaamd Giblalfarro , van 
waar men over de Stad en ver in Zee 
z iet, het andere daar onder, genaamd 
Alcazzava , beneeden de Stad > op 
den voet van den berg. Alle deeze wer
ken maaken de zelve zoo fterk ; dat, 
roen Ferdinand de V , het Koningrijk 
Granaaden had ingenoomen en over- 
wonnen, deeze plaats niet j dan door de 
zelve iiytte hongeren,kon gekreegen 
werden. Digt by Malaga, ftroomd de 
jdeyne Guadalquivir; (’Guadalquivirejo)  
hebbende eertijds den naam van deeze 
ilad gehad,gelijk zommige oude fchrij- 
vers melden > maar Ptolomus noerad 
den zelven Saduca; twee mijlen van hier

h
enNoord-weftelijk aan,ontmoet men 
aan den voet van een hoogen berg, 
de oude, fraaye ilad,

C A K T A M A 5
(Z ff hier van dt Pluat op de vollende blad-zijde,)

DE s zelfs grond is ten Noorden, 
ten eenemaal onbebouwd enon- 
vrugtbaar; maar in tcgcn-deel aan alle 

de andere oorden zeergezeegend, vol 
wijngaarden , amandei-boomen , vij- 
gen en kappers, waar van de ingezete- 
nen groote winden trekken, met de 
zelve naar Malaga tebrengen, van waar 
alle deeze vrugten naar vremde landen 
gevoerd werden. Digt by deeze dad , 
v loeyd de kley ncGuaaalquivir,(Guadal- 
qmvirejojook fiet men aldaar veeleeyke- 
boiTchen, waar in verkens gemeft en 
waar uyt veele gal-nooten werden ver- 
zaameld, zoo om bokke- en geytc-lce- 
der te tou wen, als inkt te maaken: men 
vind’er ook een Heeder- gewas, Sumagre 
( Smack) genoemd, Wiens bladeren het 
zelve gebruyk hebben. Die niet gaarn 
grijs hayr zien, als het welk heu hun 
ouaerdom verwijt, bedienen zig ook 
van dit kruyd en verwen ’er hun hayr 
zwart mee; De dad wierd, in voo- 
rige tijden Cartitna, genoemd en de in- 
woonders Cartimitani;  gelijktezienis 
uyt zeekeropfchrift,aldaargevonden:

JVNIA. D. F. RVSTICA. 
SÄGER.DOS. PERPETVA. ET PRIMA 
IN MVNIGIPIO. CARTIM1TANO- 

RVM. PORTICVS. PVBLICAS 
VET VST ATE CORRVPTAS 

REFECIT. fite.
dat is:

JVNIA, DOGTER VAN D. RVSTI
CA, GEDVVRIGE PR1ESTERINNE 
EN EERSTE IN DE BVRGERSTAD 
DER CARTIMITANIERS , HEEFT 
DE ALGEMEENE POORTEN,DOOR 

OVDERDOM VERVALLEN, 
HERMAAKT.

W at verder Wed-waards aan , ont- 
moet men de kleyne i tog oude dad*

M  u n v  A-,

L Eggende v ijf mijlen van Malaga f 
een weynig beneeden den oor- 
fprong van den kleynen Guadalquu 

vir i  de zelve heeft haar oude naam
I  3 zon-
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C A  R T
i , D i Bergen van  Malaga»

zonder Veränderung; maar niet haar 
groote en waardigheyd , behouden: 
want zy was eertyds de Hoofd-ftad 
van Turdetanitn en tegenwoordig een 
zeer zlegt plaatsje ; aan her hangen 
van een heuvel en längs wiens voet 
den vloed ftroomd ; aan de eene z i j , ' 
is het land moeras-agtig ; maar aan de 
andere, vlak en vrugtbaar. Digt by 
deeze itad, over-won Julius Cjfar de 
zoonen van Pomp ejus , door een bloe- 
dige veld-zlag.

Wanncer men van Munda, Weit* 
waards, voort-reyfd, komt men op 
de grenzen van Andaloußen en vina 
aldaar Settenil (Septemlium by de ou- 
de genaamd} (IV&ar van de PrinU 
verbeelding op de neeven-ßaande Blad- 
&ijde te zien is.) een kleyne Stad en zeer 
wonderlijk geleegen ; als zijnde op 
een berg gebouwd , die niets 5 dan 
ileenrotz is* zulksallede huyzendaar 
uyt en in gehouwen z ijn , daar groeyd, 
o f bloeyd niets ; dan Wat gras , daar 
cenige fchaapea op leerai kunnen.

‘ A  M  A .
3-. t>e W eg naar M alaga*

Zuyd-waards van Setteml en längs de 
grenzen van Andaloußen vind men 
Ronda, wel-eer Arunda, een middel- 
maatige groote Stad ,  ook met die 
eer-naam van uytileekendheyd begun- 
ftigdj leggende alzoo zeldzaam als 
Settenil;  op een berg van diergelijken 
aart, omringd door de Rio verdt, (de 
groene Stroom >) d ie , naaom des zelfs 
voet geloopen te hebben, in een die- 
pen kuyt vak. Men gaat van de Stad, 
längs vier honderd gemakkehjke trap
pen, naar het water. Die werk-ftuk 
hebben de Mooren, uyt den rocz-berg 
zelve, gehouwen en gehakt. Deeze 
geleegcnheyd maakt de Stad fterk, 
waar by nog vecle buyten-werken ge* 
voegdzijn , alheegebergte, dat längs 
deeze grenzen leyd, is zeer hoog ed 
ruuwi jaa by-naar niets* dan keen* 
ro tz ; ftrekkende in de lengte enbreed* 
t e , tot de Zee toe, uyt.

De Rio Vierde, loopt van Rondst 
Zuyd-ooit aan en werpt zig  by Mar* 
Mlu.y in de Mtdddanaße Zee : deeze

Stad,



S T E E D E N  LANGS DE K Ü S T E N .

S E T T E N I L ,  o f

S tad , Wiens naam afkomftig is van 
Meherbal den Carthageezer, des zelfs 
ftigter, is (zoo ik my niet bedrieg) 
de zelve > welke in de Reys-befchrij- 
ving van Antoninm, Barbariana, ge- 
noemd werdj zijnde de laatfte Stad 
van het Koningrijk Granaaden, aan 
dien kant; hebbende een zeer goede 
haaven aan de Middelandfe Zee.

St e e d e n  längs  de k o s t e n  en
TER WEDER-SYDEN VAN 

M a l a g a .

OOft-waards van Marbella > gaat 
men naar Malaga, door Fuengi- 
rola en zoo op Molina, twee oude 

fteedetjens, eertijds bekent onder de 
naamen Cilniatui en Su d ; beyde niet 
waard > dat ik "er den aandagc van 
mijn Leezer > o f de drift van mijn 
penne mede ophoude. Ten Ooften 
van Malaga;  tog een weynig Noor- 
delijk, ziet men, naa v ijf  mijlen wegs, 
een taamelijkc gtoote ftad j leggende

S E T T  E  N  l  L L A .

in een vlakte, die wat on-etfen eil met 
bergen omzet is , een half uur van de 
Mtdddandfi Zee ? genaamd

V e l e z  M a l a g a . ,
(f-Vaar 'van dt Plaat ep de vollende Blad-zijde te Kien is.)

A /\n de eene zij van de Stadheb- 
ben de Mooren, op een hoogen 

heuvel een Kafteel gebouwd. De in- 
woonders trekken hun meefte voor- 
deel uyt de gedroogde druyven (ra- 
zijnen) en korenten, d ie’er veel Waf
fen» Men droogd de zelve in de Zon, 
o f in een kuyp, daar loog van wijn- 
gaard-ranken in is > weshalveri men de 
eene zoort Zon-druyvtn (o f  Zon-ra~ 
zijnen') en de andere Loog-druyven 
noemd ; de zelve werden van hier 
naar andere landen vervoerd. De 
daalen zijn *er bebouwd , de akkers 
vol koorn en de hooven met allerhan- 
de goede vrugt-boomen > voornaame- 
lijke oranje en limoen, beplant.

Een half mijltje van de ftad, ziet 
men aan de kant van de Zee, om-

trent



: V  E l  B i -  M  A  t  A G A. .

trent dc haaven 5 een groot,aanziene- 
lijk gebouw j dat de Tooren van Ve
lez , genaamd werd; dienende eygent- 
lijk voor een tol- en winkel-huys, o f 
beurs en alhier werd al het goed en 
koopmanfchap, gebragt5 die naar el
ders moet verzonden werden i om ’er 
den tol van uyt-gaan, aandenKoning 
van tc betaalen.

L a s  A l ? u x m l r a s .

A L  het om-leggendeland van V e
le z  M alaga, is zeer berg-agtig j 
jaa men ziet ’er zoo hooge bergen j 

dat men van der zelver toppen, niet 
alleen het N a a u w  van Gibraltar ;  maar 
ookalle de Barbaryfe kuften en de ftee- 
den Tanger en Ceuta > van zien kan. 
Op den oever van de Zee en al vry 
ver lande-waatds in ziet men niets; 
dan hooge ruuwe bergen eu daar tuf- 
ien fchoone daalen. Men ontdekt 
van daar een land-ftrcek , o f liever 
een zeeker gebergce, dat men L a s

A ty u x a rra s , noemd, naa den haart! 
van den eerften Veld-heer der Moo
ren > A lpu xar. Deeze land-ftreek is 
zeeventien mijlen lang en e lf breed: 
zijnde längs de kuften uytgeftrekr, 
tuflen de ftad V elez en A lm en a. Daar 
woonen niet, dan M ooren, een droevig 
ovcrfchot van hun verwoefting en on- 
der-gegaane rijkj deeze hebbende C h ri- 

ftelifke Gods-dienft aangenoomen, daar 
zy ook oefFening van doen , blijven 
nogtans by hunne wijze van leeven, 
kleeden en fpraak> dan deeze is zecr 
bedurven en vermengd met andere. 
Dit gebergte is in e lf mindere oorden 
verdeeld * welken de inwoonders Taas 
en de Spanjaards, Cabegas de Partido, 
noemen: de voornaamfte z ijn ; Taa 
del O rg iv a , dat den Burg-graaf van 
ValengueUy toekomt: Taa de Pitros % 
daar ongemeene hooge en dikke vrugt- 
boomen groeyen, tuflen txvee plaat- 
zen Pitros en Portugos , loopt een 
beek, d ie , zoo draa men ’er vfas, o f  
zijde inwerpt* het zelve zwart verfr;

dige



digt daar by is een hol, vaaruyteen \ 
zoo quaad-aardige damp rijft, dat zy 
de beeilen, die omtrent den1 opening 
koomen, doed ilerven. Dit gebergte 
is wel bewoond en bevolkt en vol dor- 
pen en deeze alle vol Moore-gezlagten-, 
zijndedit volk,gelijkhunne voor-ou- 
deren, zeer arbeydzaam, zoo begee- 
ven zy zig ook vlijtig tot den land- 
bouw en bezettende al den grond met 
wijngaarden en vrugr-boomen, maa- 
ken zy deeze anderzints dorre land- 
ftreek ichoon en aangenaam , zoo voor 
hec o o g , als het gebruyk» verkoopen- 
de te Velez Malaga en andere naa-by 
gelegene plaatzen hun w ijn, vrugten 
en razijnen, van waar de zel ve naar an

B E S C H  R Y V I N G
dere geweden gezonden werden.

W ijl nu deeze kuft van de M iidt- 
landfe Zee, regt over die van Barba
ryen en by gevolge, als ten buyt vooi 
de roof-fcheepen der Türken , Algert- 
nen en die van Tunis, leyd; ziet men 
van plaats tot plaats, tuffen Gibraltar 
en de Rio Fno , een meenigte kijk-too- 
rens, waar uyt en van men een fchip 
zeer verre in Z e e , kan ontdekken.

De Rio Frio (o f de koude Stroom) 
heeft aan fijn mond een klevne haa- 
ven, tien mijlen van Velez Malaga, men 
noemd de zelve Puerto de Torres (de 
Tooren-haaven) Wanneer men dee- 
zen btroom op-loopt, ontmoetmen* 
zeven mijlen van Granaaden,

V A N  ALHAiMA. 7$
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Een aangenaame, maatelijk groo- 
te Stad 5 waarfchijnelijk door 
de Mooren geiligt 5 tog andere mee- 

nen * dat de zelve al gebouwd en in 
weezen was, eer dit volk in Sfanjen, 
viel en dat dit het oude Artigis, by-

o f voor-genaamd, Ju lia , is. Deplaats 
leyd in een enge vlakte taflen nooge 
en lleyle bergen * des zelfs grond is 
vrugt-dragende i maar boven alle an
dere vermaard , wegens de baaden, 
welke men alhier vind en beeter > dan 
eenige andere in geheel Spanjen, on- 
derhouden werden: de zelve zijn een 

1 1 1 .  Vech K  wey.
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weynigje beneeden de ftad en hebben 
veele wellen en fprongen > werpende 
een zoo zuyver en helder .water uyt$ 
dat men ’er een fpeld op den grond in 
kan zien leggen en zoo aangenaam 
warm i dat men het natuurelijken met 
geneugte verdraagen kan; zmaakende 
niet quaalijk; zulks men het zonder 
af-keerigheyd en rijkelijk, drinkt. Op 
wat wijze men het zelve, het zy by 
wijze van bad, o f drank, gebruykt, 
het lichaam en byzonder de zenuwen 

-hebben "er veel nuttigheyd van } wer- 
dedaardoor veele krankheeden genee- 
zen. Men gaat in deLente-en Herfft- 
tijd in deeze baaden * hebbende de K ö 
ningen van Spanjen aldaar een zeer 
groot gebouw doen maaken, waar in 
men längs trappen van gehouwe fteen, 
naar het water en daar in zoo diep daa- 
lenkan, als men wil. Tentijde voor- 
gemeld, reyzen duyzende menfehen 
denvaards, deeze om hun verloorene 
gezondheyd , geene het geid weder 
te winnen , die en dat zy in voorgaan- 
de tijden rerlooren hebben j zommige, 
om ’er hun meefterdfen en andere over 
Staats-zaaken te fpreeken > de een, om 
’er te danfTen en te zingen, de ander 
om ’er een zieke , o f ingebeelde zie- 
ke-liedenkermiste zien: tog menbe- 
hoefd niet heel naar Alhama te reyzen, 
om dit ten meeren-deele , klugt-fpel 
te zien > Aaken leyd dige by ons Ne- 
derland en kan voor een diergelijke 
fchouw-burg , dienen, Wat boven 
deeze baaden leggen vervaarelijke hoo- 
ge rotzen, tulTen welken, de Rio Frio, 
met een groot gedruys, heen loopt; 
maakende verfcheyde vallen: des zelfs 
zeer koude water gaat ter zijde de baa
den en neemt het water daar van met 
zig naar Zee*

Koomende wederom aan de Zee- 
kant en den mond van Rio Frio , vind 
men twee mijlen verder Altnugnecar , 
een plaats,die de naam van Stad draagt* 
hebbende een goede haaven en daar 
by een Kafteel , daar volk op leyd : 
de ftad is door de Mooren gcbouwd 
en diende eertijds hunne Koningen^om 
’er hunne zoonen en breederen, die 
zy  verdagt van heerfch-zugt hielden, 
gevangen tc zetten. Veele meenen* dat 
d it , het onde Menoba, is, Wat ver
der OoiKwaardsop, leyd Sakbregna,
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een fteedetje, op een rotz gebouwd, 
aan den oever van de Z e e : alhier heb
ben de Mornen ccn flerk zlot geftigt, 
waar in zy hunne fchatten bewaarden: 
daar leyd akijd.een bevehhebber en zoo 
veel krijgs-volk3als’er tot befcherming 
van de itad cn dit K afteel, noodig is. 
De rijkdom van deeze plaats beftaat 
in den handel van zuyker en v is , die 
van hier in groote meenigte vervoerd 
werd: flog een mijl verder ontmoet men 

Motril> een maatiglijke, groote ftad, 
inet een haaven * leggende e lf mijlen 
van Granaaden. Daar werd veel vis 
gevangen, zuyker gemaakt en wijn 
geperlt. Men fteld vaft> dat dit het 
oude Hext> o f S e x i, i s ; waar naar 
de inwoonders Sexitamcrs genoemd 
werden: al verder op-waards leyd Be- 
ria , o f Veria, een oud fteedetje, wel- 
eer Baria genoemd * deelende Betien 
van Terraconitn. Vier mijlen van hier 
vind men, aan den oever van de Zee 
en den mond van een kleyne ftroom, 
in een goed oord,

A l m e k i a ,

V OIgens veele fchrijvcrs, het ou
de Abdera , gebouwd door de 
Phenicürs , andere willen j dat Ab

dera meerder naar het Ooftcn gelee- 
gen heeft} alwaar mennu een plaats- 
je ontmoet, dat Aladra genoemd werd. 
Almeria leyd op een vrugtbaare grond* 
werdende door veele zuyvere beeken 
en gezonde wateren bevogtigd, zulle 
’er om heen veel vrugt en oly vergaa- 
derd werd. Daar is een oud hifdom * 
ftaande onder dat van Granaaden; gee- 
vende jaarlijks v ie r, o f vijfduyzend 
ducaaten. Deeze Stad is in het jaar een 
duyzend een honderd zeven en veertig, 
door Alphonfus de V I I I ,  Koning van 
Arragon, methulp van de Genueezeuy 
den Mooren af-genoomen. Ten Ooften 
van Almeria ftrekt het land Zee- 
waards aan en in* maakende een hoek, 
dien de ouden den uyt-hoek , o f het 
uyrftek van Charidema noemden; tog 
als nu noemdmen de zelve, de Kaajf 
van Gates > o f miflehien Gades.

N og zijn ’er twee kleyne fteeden 
Mmacra en Vera y de eene op de gren
zen van Mwrcien en de andere, een 
weynig van daar ten W eiten, getee- 
gen: V era  wierd eertijds/7//^ en hier

naar
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naar den inham, o f go lf, die op de 
hoogte van Murcien en Granaaden, is, 
ook Virgitanus Sim s, genaamd. A/#- 
xacra leyd op een berg en heeft een 
viich-rijke haaven.
: Uyc deeze befchrijving kan men 
wel zien ; dat hec Koningrijk Granaa~ 
den, een aangenaam geweit is en fchoon 
het al zoo ver Zuyd-waards, als een 
groot gedeelre van Andaloußen en de 
meefte Landfehappen van Spanjen , 
leyd , is er de lugt zagt en maatelijk 
warm. Het geheele Koningrijk is vol 
bergen, gelijk des zelfs kuiten> jaa 
tot in het hert van het Land, toe* 
maar daar zijn veele beeken, ftroomen 
en water-fprongen 5 waar van zommi- 
ge zeer groot gebruyk omtrent het 
gemeene leeven der menfehen en hun 
gezondheyd, hebben. Men vind hier 
rijkelijk koorn, wijn en alle vrugten, 
welke dit land geeft en deeze alle 
uytneemende goed. Ook valt ’er vecl 
fijne zijde> die al-om hoog geagt is. 
Van hier voerd men naar andere ge
weden van Europe, vijgen, razijnen, 
van de voor-gemelde zoorten, fyröo- 
pen en gezuykerde vrugten} hier trekt 
men vlas en hennep * hier plukt men 
lekkere melocnen; hier vind men zout, 
honing en was in overvloed. Hier 
werd veel vifch en byzonderlijk, far- 
dijnen en makreelen gevangen; maar 
de koftelijke ertz-groeven, die’er wel- 
eer gevonden wieraen , ichijnen uyt- 
geput ; zulks men ’er nu n iet, dan 
hier en daar eenige fteenen van waar- 
dy , als > hyacinthen , granaaden en 
diergelijke, vind.

Dit Land is ook zeeven honderd 
en tagtig jaareri in het geweld der Moo
ren geweeft ; maar niet voor een K o
ningrijk in het byzonder, gehouden; 
dan naa de dertiende eeuw. ijiben- 
Hud , Koning der Mooren, die fijn 
H o f te Cordua hield ; zijnde in een 
zwaaren veld-zlag en daar alles aan 
hong , dood gebleeven , wierden de 
Mooren > in het jaar duyzend twee hon
derd zes en dertig, gedwongen An
daloußen aan hun overwinners in te 
ruyrnen en z ig , naar Granaaden, te 
begeeven ; neemende dan alles met 
zig , koofen zy een man van laage 
geboorte > tog dapper, genaamd Ma- 
hommad Aben-Alhamar, tot hun Ko-
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ning. Alhier nu begon dit Koning
rijk , het laatfte , dat de Mooren in 
Spanjen, bezeeten hebben; ftaande, 
onder agtien Köningen , twee hon
derd zes en vijfcig jaaren. Men zag 
’er voorts dertig groote fteeden , waar 
van de grootfte waaren j Granaaden, 
Guadix, Ba$a, Jam  en Malaga; maar 
zy raakten Jaen  voort quijc en zelf 
nog by het leeven van den eerften 
Koning. Ten tijde, dat dt Mooren, 
dit ge weil:, bezeeten hebben , was het 
zelve uyt der maaten vol menfehen: 
want behal ven de twee cn dertig plaat- 
zen, die den naam van Stad voer- 
den, teldc men daar nog zeeven en 
negenrig mindere bemuurde fteeden * 
brengende jaarelijks aan den Koning 
zeeven honderd duyzend goude rijks- 
daalders, op.

Die van Granaaden zijn, in hetal- 
gemeen, praat-ziek , arbeydzaam en 
zeer geeftig , eerelijk , zoet van om- 
megang, kloek-hertig en bequaam tot 
den Oorlog ; laatende nooyt hunne 
kinderen toe, wijn re drinken, de vol- 
waffene gebruyken de zelve fpaarzaam 
en de vrouwen, by-naar, nooyt.

H e t  K o n i n g r y k  M u r C i e ^ ,

(IVaar \ande Plaat op de Vollende Blad-tijde testen is.)

IS het kleynfte van alle, die demo- 
genheyd van Spanjen, maaken, wan
ne er men Jaen  en Cordua, voor twee 

byzondere Koningrijken neemen wil. 
Het werd, ten Zuyden, door de Mid- 
delandfe Zee , ten Ooften , door de 
zelve en het Koningrijk Vakncien ;  ten 
Noorden , door Nieuw-Caflilien en 
ten W eften, door dat zelve Land- 
fchap en het Koningrijk Granaaden, 
bepaald: het is omtrenc v ijf en twin- 
tig mijlen lang en dric en twintig, 
breed; hebbende vier, o f vijf en twin- 
tig mijlen lands, o f kufts, aan de Mid- 
delanfe Zee > men heeft ’er vier groote 
plaatzen, onder de naam van Steeden, 
waar van Murcien, het hoofd is ; gee- 
vende den naam aan het Koningrijk, 
Cartbagena,Almacaron en Lorca;voorts 
zijn ’er nog eenige mindere fteeden.

Jn dit geheele Koningrijk zijn maar 
twee aanzienelijke ftroomen, de eer- 
fte is Segura, eertijds genaamd Terebus, 
Strabernm en Sorabis, die; koomende

111. Veel K  2 uyc
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uyt Nieuw-Caßilien, door dat Land- 
fchap van het Ooften, naar het We
iten en naar eenige bogten door Can- 
tarüla en Murcicn loopt ; boorende 
aldus by Origuela , in het Koningrijk 
Vdlencien: de tweede , is de Guada- 
lantim , d ie ; fpruytende uyt het K o
ningrijk Granaaden, in dat van Mur
rten van het W elten, naar het Zuyd- 
ooften y ilroomd en zig * voor-by Lor
ca gekoomen , by Almacaron, in de 
Mtddelandfe Zee werpt. ln  het voor- 
gaande Hoofd-ftuk, heb ik mijn Lee- 
zer van de Stad Granaaden, op de 
grenzen van Murrten , gebragt * na 
zal ik den zelven van daar het ge- 
heele Koningrijk doen zien. Van Ve- 
lez el Jlubio, dat in de naabnurfchap 
van Granaaden > Nieuw-Caßilien en 
Murcicn leyd > gaat met regt op

L o r c a ,

DAtkr zeven mijlen van daan leyd* 
zijnde een piaats > met den naam

van Stad rereerd zes mijien van de 
Z e e » op een hoogte, aan Wiens voet 
de Guaaalanuna loopt» geiligt> zy is  
wel groot 5 maar zeer vervallen, tog 
in een goeden grond gekegen. De 
inwoonders zijn meeft alle , Nieuwe 
Chrißenen * o f  bekeerde en gedoopte 
Mooren > onheus en nors tegen de vrem- 
delingen. Hier was eertijds een Bif- 
dom 5 maar die eer is al voor mee- 
nigte van jaaren, naar Carthagena o- 
ver-gebragt. ln  het begin der voor* 
gaande eeuw , quaamen de Mooren t 
van hieren uyt Spanjen, weg gejaagd, 
dikmaals op de kuften ftroopen $ zulks 
men k r  niet veylig woonen kon. Een 
hoop van deeze kaapers $ hebbendc 
uyt de weyen van Lorca, een hoop 
paarden, met den jongen , die kr op 
palte, weg gehaald s wierden van den 
zelven gebeeden , om heu quanfwijs 
beeter te kunnen volgen, te moogen, 
op een der paarden zitten ; zoo als 
hem dit toegeftaän w as, klom hy op 
een merrie, welke paardig was , gaf
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haar de fpooren en rende Stad-waards
aan, alle de andere paarden, volgden 
met de Mooren , den geenen, die ’er cp 
fcat en dit beeft en hebbende deeze 
ruyters geen tengels , nog den geeft: 
200 vaavdig , dat zy ’er zig van wier- 
pen,wierden alle, wel haaft voor de 
poorten van Lor ca gebragt; werdende 
zelf gevangen, daar zy andere meen- 
den gevangen te knjgen.

p £  W eg van L orca 
M u r c i e n .

naàk

M En gaac , door een vrugtbaare 
vlakre opde linker-hand, vart 

hooge bergen, omzet, van Lorca op 
Murcien enkomt,naa vier mijlenrey- 
zens, in het vlekje Totana; koomende 
de Kidders van St. Jacob , toe 5 van 
daar, im  door een vlaken vrugtbaar 
land , tu {len het gebergte, gefpoeyd 
te hebben , gaat men door het Dorp 
Lebrilla en van daar op het vlek Can- 
tarilla, o f Alcantanlla, aan den oever 
van den ftroom Segura en een niijl 
van

M u r c i e N

G EIecgen : veele Schrijvers nee- 
men deeze Stad voor het oude 
Murgis ;  maar andere meenen > dat de 

zelve ter plaatze gelecgen heeft, daar 
men nu Muxacra vind en dat Murcien 
het oude Menlaria is Het is een zeer 
fchoone Stad, ander-half mijl in den 
omtrek groot, drie mijl van de gren
zen van Fahnden en agt van Lorca ; 
ftaande in een aangenaame vlakte, op 
den oever van den Segura-ftroom, wel 
gebouwd en zeer volk-rijk: men teld 
'er zeeven wijken en omtrent tien duy- 
Zend ingezetenen. De ftraaten zijn 
’er zeer re g t , de huyzen fchoon en 
de Stad vol koftelijke, zoo geeftelij- 
k e , als weereldlijke gebouwen, De 
trap van de klok-tooren der Hoofd- 
kerk is zoo konftig en gemakkelijk i 
dat men ’er te paard en in ry-tuygen, 
längs tot in den top > op klimmen 
kan > men ziet in deeze Kerk het graf 
van AlphonfusdcX, Komng van Ca- 
fltUen ;  zijnde des zelfs hert en inge- 
wanden aldaar begraaven. Deeze Ko- 
ning ftak, in die onweetende tijden,

77
zeer uyt > door fijne kenniiTe der ge- 
fchiedeniflfen en boven alles door die 
der hemel-loop en van het gefternte % 
hebbende aan de ftad Murcien veele blij- 
ken van fijue goede wille te haar-waards 
en erkenrenifle voor de weldaaden, van 
de zelve ontfangen , naa-gelaaten : 
want zijnde tot Keyzer verkooren, 
tegen Richard, Koning van Engdand 
en een wyl daar naa, te veel zwaa- 
righeeden ontmoetende, afdland van 
het rijk gedaan hebbende i waar van 
hy reeds bezittinge genoomen had, 
wierdenhem »wederom infijn rijk ge- 
koomen, in het jaar duyzend twee hon- 
derddrie en zevenrig, door fijnZoon 
Sanche, die hem niet wilde ontfan
gen , de poorten voor het hoofd ge- 
zlooten. De Stad Murcien behield 
alleen de eer-biedigheyd , welke zy 
hun Koning fchuldig was en blijven- 
de by den pligt der goede onderdaa- 
nen, ontfing fijn Majefteyt met ope- 
ne armen. Weshalven 00k hun waa. 
pen veranderd en hen, zeeven goudt 
kroonen , op een rood vdd  > gegeeven 
wierden; de grootfte reeden van de 
toegenegenheyd der ingezeetene van 
Murcien, jegens deezen Vorft, was, 
om dat {ijn Majefteyt hen van het 
juk der Mooren, verloft had. Daar 
zijn in deeze Stad veele fchoonekloo- 
fters ; dat van de Minne-broeders is , 
om des zelfs bouw-kunft , aanmer- 
kens-waardig ; als pronkende het zel
ve met koftelijke kerk-cieraaden, drie 
hof-wooningen , twee poorten , de 
een boven den ander en een zeer fchoo
ne boek-verzaameling, waar by men 
een groot getal af-beeldzels van groo- 
te geleerde mannen ziet: dat van de 
Jejuiten , fteekt boven andere , door 
een tuyn, vol wijngaarden en groote 
citroen-dragende boomen, u y t: wan- 
neer men van daar gaat > ontmoet men, 
op een hoogte , het kaftecl , Monte 
Agndo, dat in tijd van nood, de Stad 
befchermen kan. Wiens om-geleegene 
grond , in allen deelen , goed is en 
alles geeft, dat men in deeze gewe- 
iten vind> tog des zelfs voornaamfte 
voordeel beftaat in de Zy-rcedery en 
het geene daar toe behoorende is. 
Om een proef van dit zeggen tegee- 
ven j merke de leezer aan j dat men 
alhier, op een tijd, drie honderd v ijf

K  3 en
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, en vijfrig duyzend en v ijf honderd 

moerbezien-boomen en zoo veel zy- 
wormen gevonden heeft; dat men ’er 
meer; dan twee honderd duyzend pond 
zy en zuiks omtrent een millioen gul
dens voordeel, van getrokken heeft. 
Men vind hier ook veel zuyker-riet. 
Twee mijlen van de ftad, is het veld 
al-om met rijs, bezaayd> o f vol fchäa- 
pen en wild gevogelte j men vind ’er 
ook op zommige plaatzen, kruyden 
en andere ftoffen, welke in de genees- 
kunft gebruykt werden. Ten Zuyden, 
van Mwrcicn, leyd , aan de Midde- 
landfe Z ee , de wel-eer groote ftad

C a k t h a g e n a ,
B Y  de ouden, Carthago Nova, (het 

Nieuw Carthago) genoemd. Han
nibal > o f wel fijn voor-zaat , Hamilkar, 
bouwde de zelve , ten tijde van de 
tweede Africaanft Oorlog , om een 
krijgs-tuyg-huys en werf te hebben j 
werdende de plaats, in körten tijd , 
zoo groot en magtig •, dat zy dc groot- 
fie van geheel Spanjen was j hebben- 
de twee en zeitig mindere Volkeren 
onder haar gebied j maar niet tegen- 
flaande haar magt, groote bezetcing 
en wat des meerder z y , bragt Scipio 
de zelve , in het jaar v ijf honderd vier 
en veertig, naa den bouw van Romen, 
op een dag , onder fijn gehooriaam- 
heydi werdende aldaar de groote fchat- 
ten gevonden, waar van ik elders ge- 
fprooken heb. Maar deeze grootheyd 
en rijkdom is in het korte te gvonde 
gegaan > hebbende naauwelijks zes 
honderd jaaren geduurd; als wanneer 
de PFandaalen en daar naa de Gotthen 
de ftad ontmuurd en geheel het on- 
derfte boven gewurpen hebben; blij- 
vende lang onder haar puyn en as be- 
graaven en vergeeten ; tog des zelfs 
goede Ree en Haaven heeft ’er zom
mige menfehen in laatere tijden, we- 
derotn heen gelokt: Koning Philips 
de I I , verneemende; dat *erreeds vijf, 
o f zes honderd huys-gezinnen zig had- 
den ter neder-gezlaagen, deed er een 
muur om bouwen en zoo veriterken, 
dat ’er de Türken en Mooren geen oog 
dorften op zlaan. Zints is de plaats 
wat aangegroeyd > maar heeft, op ver 
naa , fijn voorige luyfter niet befcoo- 
men > zuiks ’er niets van belang; dan

de haaven is > zijnde waarelijk den 
beften van geheel Spanjen; jaa een der 
gemakkelijkfte van geheel Europe ;  leg* 
gende aan het eynde van een kleyne 
inham , die v ijf , o f zes honderd tree- 
den lang en aan den mond, zes, o f 
zeeven , breed is: alhier kunnen be- 
quaamelijk twee honderd roey-fehee- 
pen fgaleyen) voor anker en aan den 
wal leggen.

Men verhaald; dat Andreas Do?iay 
Opper-hoofd van de Spaanfe vloot, 
zeyde > niet meer i dan drie veyli- 
ge haavenen te kennen, te weeten, 
de Juny- en July-m wnden , mitfgaa- 
ders de Haaven van Carthagena. Men 
vangd alhier veel Maakreel , de Ro- 
meynen noemden deezen vis Scombrm 
hier van heeft het kleyne Eyland, dat 
even voor de mond van den haaven 
leyd en den zelven tegen den aan-val 
veeler winden befehermd, den naam 
van Scombraria. Men vind alhier te- 
genwoordig een groote meenigte van 
de Biefen, Spartum, genaamd, waar 
naar deefe ftad Spartaria en veele vel- 
den Campi Spartarii, genoemd zijn % 
een kruyd, o f plant, die veel gebruyk, 
gelijk reeds gezeyd is , tot verfeheyde 
dingen heeft. Men vind in de naa-buur- 
fchap van Carthagena verfeheyde kof- 
telijke fteen-groeven. , als zijn j dia
manten , robijnen, amethyften, caifi- 
doon en andere gefteenten j jaa men 
geloofd, dat 'er, wilde men maar de 
aarde door-wroeten , Goud- en Z il- 
ver-mijnen , zouden gevonden wer
den. De Aluyn-groeven zijn *er zoo 
rijk , dat zy veertig duyzend ducaa- 
ten ’s jaars op-werpen. N og ftaataan 
te merken 5 dat Carthagena al in voo
rige eeuwen, de zetel eenes Bifdoms 
was> geevende vier en twintig duy
zend ducaaten ter jaarelijkfe inkom- 
fte; werdende het Bifdom van Car- 
thagena en Murcien genoemd en onder 
het gebied van het Aards-bifdom van 
Toledo behoorende. Zints omtrend hon
derd jaaren is de Stad door een Kafteel 
verfterkt geworden. Y ijf , o f zes mijlen 
Ooft-waards van hier, fteekt het land 
Zee-waards, met een hoek uyt, wel
ken men die van Palos, noemd en zes 
mijlen ten W eiten, ontmoet men op 
den oever van de Z ee , naar den mond 
van den Guadalantina,

A L-
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Dec7c land-ftreek heeftA l m a c a r o n ,

EEn kleyne Stad, o f  fterkte, met 
de naam van Stad begiftigd ; alhier 

werd veel aluyn verzaameld , waar van 
de Hertog van Efcalona en de Burg- 
graaf van Fêla, o f Fêlas, grootvoor- 
deel trekken.

Behalven deeze viergrootefteeden; 
vind men ’er nog dric, o f vier van 
mindere aangelegenheyd , als zijn > 
Mula ; îeggende in eene vrugtbaare 
vlakre j Caravaca, op den boord van 
de kleyne ftroom , die in de Segura 
loopti alhier vind men een verwon- 
derens-waardig kruys s want het is ’er 
(zoo het zeggen is} door de Enge- 
len gebragt. Lorgui, Calafpara en ùe- 
ça , zijn kleyne pîaatzen en in het 
ivloorden van dit Landfchap, geke
gen. De Koningrijken Murcttn en 
Granaaâen, waaren eertijds de woon- 
plaatfen der oude Bafletaniers5 tog Car- 
thagena wierd voornaamelijk door de 
Conteflaniérs, bezeeten.

HetKoningrijk Mur eien leverd goe- 
de wijn en koorn * maar niet zeer over- 
vloedig > als zijnde zeer berg-ageig : 
het meefte voordeel komt den inge- 
zeetenen , uyt hunne koftelijke oranje- 
àppelen en limoenen, r ijft , erweeren 
en diergelijke aard-vrugten , voorts 
uyt den honing, zuyker en de zijde, 
die alhier rijkehjk gewonnen werd, 
als 00k van het Spartum-kruyd en kof
telijke fteen-groeven ; belangende de 
lugt , de zeJveis ’er goed en de hit- 
te derhalven nierover-maatig.

H e t  K oningryk V alencen , 
V a l e n c a , of V a l e n c ie n ,

ERlangd iîjnen naam van des zelfs 
Hoofd-ftad, is zmal naar fijn leng- 

te van het Noorden, naar het Zuy- 
den, omtrent zes en zeftig en naar 
fijn breedte v ijf en twintig mijlen tiyt- 
geftrekt : het werd ten Zuyden en 
Ooften, door de Middelandfe Z ee , die 
’er omtrent zeftig mijlen kuftsmaaktj 
ten Noord-ooften, door een hoek van 
Catalonïën ;  ten Noorden, door Arra- 
gon en ren Weften, door Nitnw-Caßt- 
lièn en Murciën, bepaald. Dit geweft 
wierd wel-eer door de Ceïtweriêrs, 
Contelßanhrs en Lnfm urs, bewoond.

79
de meefte 

ftroomen en wareren; maakende de 
voornaamfte der zelven een getal van 
v ijf en dertig uyt; loopende^alle naar 
het Ooften, o f het Zuyd-ooften. Om 
van het W elten, te beginnen; alhier 
vind men de Segura, die drie Koning
rijken water geeft, te weeten; Anda- 
loußen, alwaar hy uyt begind * Murrten, 
daar hy door vloeyd en Falenpa, Fa
hnden , waar in h y , längs de muuren 
van Origuela, ltroomd; werpende zig, 
omtrent Guardamar, in Z ee : de Xu- 
car, fijn oorfprong neemende in Nienw- 
Caßilten ;  loopende door het kleyne 
Landfchap Sierra > aU waar hy nog twec 
kleyne ftroomen ontfangd de Gabriel 
en de Oliara ; gaande, naar de breed
te , door Falenpen , voorts van het 
Weften naar het Ooften 5 verliezende 
daar naafijne wateren en naam in Zee, 
digt by een kleyne plaats , die men 
Cnllera, noemd; gelijk 00k een kley
ne kaap, d ie ’er digt by leyd. Deder- 
de Stroom is de Gudaalaviar, alzoo, 
door de Mooren, genaamd, naar een 
woord , d at, zuyver water , betee- 
kend > tog de Romeynen noemden den 
zelven Darias, Vortas, 00k Turias. 
Deeze ftroomis zoo zeeraanzienelijk 
niet, om iijn diepte, als weliijnaan- 
genaamheydenfehoonenoever, al-orn 
met roozen en andere bloemen, mits- 
gaaders vermaakelijke bofehjens be- 
groeyd en beplant: hy begind in de naa- 
buurfchap van Arragon en het N kuw- 
Caflihen , eenige mijlen van de ftad 
Albarrajzma , digt by den oorfprong 
van den Taag; hy loopt door Arra
gon endwersdoor Fahnden, van het 
Weften, naar het Ooften en alzod 
beneeden de Hoofd-ftad in de Midde- 
¡andfe Zee. De vierde Stroom werd 
de Morviedro genaamd * loopende, op 
de zelve w ijze, door gemelde Koning- 
rijk , beneeden een ftad, waar van hy 
den naam draagd, naa Segorba aange- 
daan te hebben, in Zee.-cyndelijk is 
’er nog de Millas, Miglias, o f Miliares; 
ftroomende door Honda en zoo benee
den Filla Real, Zee-waards aan en in.

W e g  v a n  M u r c i e n  n a a r  V a-
LENCA.

N Aa deeze algemeene befebrij- 
v in g , zal ik d e n  leezer eene by-

zon-
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zondere van yeder aan merkens-waar- 
dige zaak, daar omtrent noodig, gee- 
vencn dengrooten weg op-zlaan, die 
inen door de lengte des Koningrijks, 
van het eene tot het andere eyndc, 
necmt: ook in het door-trekken de 
plaatzen, die links en rcgts van den 
weg af leggen, aan-wijzen.

Drie mijlen van Mur eien, komt men 
in het Koningrijk Fahnden, alwaar 
men een groote fteen, op een hoogte 
ziec} zijnde de fchey-plaats tuiTen dee- 
ze twee Koningrijken: deeze weg is 
gemeenelijk zeer gevaarelijk , vol 
itruyk roovers en uyt-gebannene; kun- 
nende alhier van het eene in het an
der Koningrijk gemakkelijk de vlugt 
neemen, zoo draa zy  yets quaads be- 
dreeven hebben en vervolgd werden. 
De eerfte Stad, welken men alhier 
ontmoet, is

O r i g u e l a ,  o f  O r i h u e l a j

L Eggende een mijl van de grenzen 
en vier van Muteien;  de zelve 

is zeer oud en by de Romeynen , Or- 
celis en door Ptofomeus, onder de ftee- 
den der ßaßetaniers, gefteld geweeft} 
zijnde tuiTen het gebergte, op den oe- 
ver van den Segura, gebouwd, op een 
plaats, door de natuur fterk gemaaktj 
in een vlakte, zoo zeer vrugtbaar in 
alles en voornaamelijk van koorn j dat 

een fpreek-woord van afkomftig 
is > zeggende de Spanjaards ;  het 
dat het reegend, of niet reegend ;  daar 
is altijd koorn te Origuela. Rond-om 
de Stad leggen luftige tuynen3 zy is 
verheerelijkt,met een Kooge-fchooi en 
Bifdom , vercierd met een fchoon Ja- 
eobyner kloofter en door een oud ka- 
fteel befchermd. De Hooge-fchool is 
in het jaar duyzend v ijf honderd v ijf 
en v ijftig , geftigten het Bifdom lan
ge jaaren aan dat van Carthagena, ge- 
voegd geweeft ; tog Paus Jiiliw  de 
I I I ,  fcheyde het zelve, in het mid- 
den van de zeftiende eeuw daar van5 
maakende een nieuw Bifdom , met 
tien duyzend ducaaten in-koomen, Een 
der eerfte Biflchoppen van deeze Stad, 
zond op de tweede Kerkelijke verga- 
dering van Arles, fijne gezanten; dee
ze zaamen-komft wierd in de vierde 
ceuw, ten tijde van Conßmtinm de

Groote, gehouden. Deeze Stad is het 
hoofd van een gebied, dat van Fa
hnden niet afhangd ; hebbende twaalf 
mijlen in de lengte en zes in de breedte, 
Regts-gezag. Men wil dat Hercules, 
de Thebaner;  dat niet zonder fchijn 
van waarheyd is , de zelve gebouwd 
heeft. Alphonftis de TVijfe tilde haar 
uyc de. puyn-hoopen wederom op $ 
doende aldaar eenen aan-merkelijken 
aanbouw indeelfde eeuw. Men vind 
alhier alles ,wat men kan van nooden 
hebben 3 zulks de inwoonderen ook 
wel gefteld zijn.

Ten Ooften van Origuela, naar den 
mond van den Segura, ontmoet men 
de kleyne Stad Guardamar;  hebben
de een Zee-haaven alwaar de Hollandfe 
fcheepen, wel-eer gingen zout laaden 
en naar hunne en andere landen voe- 
ren. Noord-ooft-waards van Origue
la reyfd men door een vlak en wel 
bebouwd land en twee vlekken en 
kom t, naa twee mijlen, te

E l c h a ,  E  l  9 a , E l c h e ,

HEt welk zommige, voor het ou- 
de Ilhce, aanzien. Het leydin 

een goeden oord 3 brengende daade* 
len en wijn voort; daar weyen ook 
veele fchaapeninde olijf-boom-boifen 
en tuflen hemel-hooge palm-boomen. 
De Stad zelf is vry wel gebouwd 3 maar 
fchoon zy geen twee mijlen van Zee 
leyd, arm van zoet water. De buy* 
ten-ianden zijn zeer vermaakelijk vol 
tuynen , wijngaarden en vrugtbaare 
hooven. Keyzer Karel de V , maakte 
de zelve tot een Burg-graaffchap, ter 
gunfte van Bernard de Cardenas, Her- 
tog van Maqueda. Van hier, Noord* 
ooft aan, ontmoet men een effen land* 
tog niet wel bebouwd en hier en daar 
bosjens en kom t, naa vier mijlen wegs 
gereyfd te hebben, binnen

A l i c a n t e n .

D Eeze oude Stad , de welke men 
w ii, dat het Ilhce is , waar van 

de go lf en inham van Alicanten (door 
de Romeynen , Sinus Illicitanus ge- 
noemd)  fijnen naam draagd 3 tog zom
mige z ijn , als reeds gezeyd is , van 
een ander geyoelen > maar ik zal my

niet
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niet ophouden, nog in-laaten om dit 
gefchil te effönen j zijnde van weder- 
zyen reedenen,zoo uytde gelijkheyd 
der oude, als nieuwe naamj mitsga- 
ders de geleegenheyd der plaats, by 
te brengen. Alicanten is tegen-woor- 
dig een zeer beroemde plaats en goe- 
de haavren, waar van de Koning groot 
voordeel trekt; hebbende aan de eene 
2ij ,gebergte en aan de andere de Zee 
en een hoogKaiteel, dat by-naar on- 
winnelijk fchijnd: tog zommige mee- 
nen i dat het al te hoog is en de belee- 
geraars weynig fchaaae kan toe-bren- 
gen. By tijde van Vreede werd dee- 
ze haaven zeer veel door Hollandfe 
en andere Koopvaardy-fcheepen aan- 
gedaan > neemendc aldaar w ijn, van 
dien land-ftreek , in * wier beite de 
roode geagt werd: want wat de W it
te wijnen aan-gaat 3 men geloofd > dat 
de zelve vermengd en gemorft , van 
daar gezonden werden ennimmermeer 
zuyver zijn. Men zier aan de haaven 
drie boiwerken , wel van Oorlogs- 
behoefte voörzien. * Een wijl tijds 
lang is deeze kull zeer ontruft gewor
den , door de Moorfe en Turkfe Zee- 
roover«; zulks men van plaats , tot 
plaats kijk-uyten en wagc-toorens heeft 
op-geregt, om alle fcheepen van ver- 
re te ontdekken 5 zoo draa de wag- 
ters ’er een zien, dat zy meenen een 
vyand te zijn , iteeken zy vuuren aan 
en brengen alzoo de Stad op debeen, 
alwaar ftraks de ftorm- o f brancUklok 
getrokken werd. De rofmarijn waft 
zoo hpog > omtrent AUcmten; dat zy 
zomtijds een mans hoogte bereykt. 
Van Alicanten tot Madrity reekend men 
v ijf  dag-reyzens en werd al dien weg 
af-geleyd , zonder ooyt over een brug 
te gaan. Altcanten wierd den Mooren y 
in het jaar duyzend twee honderd vier 
en zeitig , door Jacob de 1 , Koning 
vm Arragon , af-genoomen. :
. Noord-waards van Alicanten, reyfd 
men over een berg , daar den weg 
moeyelijk op valt ; men noemd de 
zelve Puerto de Malamagor ;  zijnde 
ruuw en fteen-agtig > längs deezen 
weg ziet men veele wijn-gaarden en 
vrugt-boomen. N aa vier mijlen wegs 
komt men aan het ileedetje Xicona; 
begrijpende omtrent zeeven honderd 
huyzen > het legt tufien en in het ge-

A N  A L I C A N T E N .  8t
bergte en heeft een fterk kafteel , bo- 
ven de Stad , aan een engte , zoo 
naauw j dat een hand vol Volks, al
daar een geheel Leeger kan fteuyten. 
Daar vale alhier zoo goede wijn , als 
te Alicanttn.

Gaande van Xicona laat men twee 
kleyne plaatzen , de eene , op de reg
ier * en de andere, op de linker-handi 
het eerite is , Villa Loyfa een kleyn 
ileedetje, aan den oever van de Zee 
en v ijf mijlen van cAltca?iteny by de 
kaap Finiflrat. Het txveede Elda , 
Hoofd-ftad van een Graaffchap y leyd 
aan een kleyne ilroom, die van hier 
naar Elche y vloeyd. -j

Van Xicona reyfd men nog al door 
bergen en vind ’er wel-bebouwde lan
den i niet tegen-ftaande de iteen-ag* 
tigheyd van het land> zijnde de in- 
woonders zeer arbeydzaam en niet een 
voec breed lands 5 tot de rotzen toe * 
daar rofmarijn en druyf op groeyd, 
on-bebouwd laatende. Hier naa ont- 
moet men cAlcoy y een zoet ileedetje, 
digt aan een ilroom van de zelve naam. 
De Stad is kleyn * maar aanzienelijk 
om haare rijke yzer-mijnen, aldaar in 
het jaar duyzend vijf honderd envier, 
ontdekt > nog is zy berugt door een 
zeldzaame water-fprong j werpende de 
tijd van dertien , o f veertien jaaren 
veel waters op endaar naa, zoo veel 
jaaren droog itaande en dan wederom 
op-fchierendeen dit alzoo van tijd tot 
tijd van aller menfehen geheugenis af: 
de ingezectenen noemen deezen fprong 
Barchel; ondertuflen zijn ’er veele an
dere , d ie, als hy droog is , water gee- 
ven i alle deeze wateren te zaamen kö
rnende , maaken de kleyne ilroom 
t+Alcoy.

Naa deeze Stad, ontmoetmen het 
vlek ConUntayna, behoudende in den 
naam nog yets van de oude Contefta- 
niers i die wel-eer alhier woonden : 
deeze plaats leyd in het gebergte, op 
de hoogte Mariola , aanzienelijk tec 
oorzaake van de meenigre der zeldzaa- 
me gewaflen en kruyderyen, die men 
’er vind j weshalven veele Genees-hee- 
ren, kenners van kruyden en drooge- 
ryen, alle jaaren uyt alle geweilen van 
Spanjen, derwaaras gaan, om ’er den 
rijken oegft, welke de goede natuur 
aldaar met een milde hand, ftrooyd, 

I iL  Dult L  in
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in te zaam elen en in d e GeneeS'kurrft 
te gebruyken. A 1  d it L a n d fc h a p  d o o r, 
vin d  men rijkelijk  z o e t w ater j jaa  
w el tw ee honderd fp ro n g e n , die , ge- 
lijk  lig t te gelo o ven  i s , gro ote v ru g t-  
b a a rh e y d , aan een w arm  la n d , gee- 
ven j dat onder een byzon d er H e e r , 
m et den eer-n aam , v a n  Graaffchap, 
ftaat.

Van Contentayna , gaat men nogal 
door bergen en daalen en vind in de 
zelve wel veertig iteene water-putten: 
naa v ijf groote mijlen , niet zonder 
ongemak, af-gedaan te hebben, ruft 
men te Xativa;  maar eer ik van deeze 
plaatsj fpreek , moet ik van de plaat- 
zen handelen, die ¡men ter weder-zij- 
den van deezen weg leggen laat. Aan 
de linker-hand en Weftelijken van 
Alcoy , zict men Biar , een kleyne 
Stad, wiens meefte voordeel in den 
aan-queek en onder-houd der hoonirig- 
byen beftaat. Op de linker-hand 
laat men drie, o f vier fteedetjens aan 
den oever van de Zee 5 tog alle zijn 
zy wel beziens, o f  aanmerkens waar- 
dig. Het eerfte is Althea» o f Altea 
twee mijlen bovcn Villa Loyfa, rijk van 
witte hooning > wijn , vlas , zijde j 
waarby overvloedige vrugten englas- 
blaazeryen gevoegd, de ingezeetenen 
van dit geweft geen armoede hebben 
te lyen. Ten Noorden van xAltea, 
ter lengte van een m ijl,  o f  vier, leyd 
de oude Stad

D e n i a l

T )R on ken de met de eer-naam van 
r  Stad by uyt-fteekenheyd. De Mar- 

JUianen, hebben des zelfs grond-zlag, 
at voor de geboorte van J :  Cbrijlus, 
geleyds noemende de zelve Artemi- 
Jium , naar de Af-godinne Diana in 
het Grieksy Artemis genoemd; ftig- 
tende aldaar een heerehjke Kerk ter 
haarer eerp. De Romeynen gaaven de 
plaatz den naam van Dianeum, waar 
uyt die van Denia, gemaakt is. De 
Grieken noemden het 00k Hemerofco- 
peum, naar de wagt-toorens, die ’e r , 
om de fcheepen , die de kuften onvey- 
lig maakten , te ontdekken , gebouwd 
waaren. Sertorius bediende zig van 
deeze Stad zeer wijffelijk, om hulp- 
benden van over Zee to krijgen en

D E N IA  E N  G A N D IA . 
fijn af-togt, by toe-val van gezlaagen 
te werden , te dekken ; zulks deeze 
plaats nog voor omtrent twee honderd 
jaaren , de wijk van Sertorius genoemd 
is geworden de zelve i s , door de 
in-vallen der Barhaaren, in Spanjrn, 
verwoeft en bleef eenige eeuwen, on
der fijn afch begraaven •, maar des 
zelfs goede haaven cn geleegenheyd 
lokte de Spanjaards , naamaals aan , 
om de zelve weder op te bouwen; 
zy  legt aan den berg Mongon, opliet 
hangen van een heuvel, tot de Zee 
toe, uyt-geftrekt j maakende fijn breed- 
te Nobrd-waards aan. Men ziet al- 
hier een zeer hoogetooren , van wien 
men ver in de Middelandfe Zee$ als 
mede een kafteel, fterk door de na- 
tuur en de kunft en een dubbele goe
de haaven, ziet. Het aardrijk lee- 
verd alhier koorn, w ijn, amandelen 
en aard-vrugtep. Wel-eer Was alhier 
een biflfchoptijke zeetel j maar wierd 
door de Barbaaren verftoord: als nu 
behoord deeze plaats, onder den naam 
van een Burggraaffchap, aan een hy- 
zonder Heer»

Tuffen Denia en ^Attea ftrekt zig 
het aardrijk wel drie mijlen van de eer
fte plaats, diep mec een uyt-ftek, Zee- 
waards in : de oude noemden die A r- 
temißum ennaar de aan-zienelijkftege. 
buur-ftad, Tenebrium en Ferraria, om 
datier veel yzergevonden wierd. De 
naam van Artemifium houd by delancU 
aard , nog ftand > noemende deeze 
plaats Arttmus;  andere de Kaap van 
St. Haarten, o f  in het Spaans, Pun- 
ta del Emperador. ’

Een weynig verder, Weft-waards, 
leyd Oliva , een fteedetje met den 
naam van Graaffchap ver-eerd en de 
Hertogen vaa Gandia toebehoorende«

G a n d i a  ......

L E yd  een half uur gaans van Zee, 
op den oever van het ftroomtje 

Alcoy;  Philips de I V , maakte het tot 
een Stad : de Jefititen hebben ’er een 
groote queek-fchool, door een der 
Hertogen van deeze Stad Frans Borgia, 
die zig in deeze broederichap begaf, 
geftigt. Het om-geleegene land geeft 
alle de vrugten, waar o p , andere ge- 
buur-geweften roemen. T o g  ik  keere 
wederom binnen

X  A«

0
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D Peze Stad is zeer oud en wierd !
weheer, Sttabis gcnoemd > zijri

de een der fchoonfle van geheet Span- 
yen , op en aan een hoogte , waar längs 
de Xucar vloeyd , gelecgen $ zy is 
reedelijk groot, als om-vangende bo- 
ven de drie duyzend wooningen : rog 
zeer wel gebomvd > vol grooce huy- 
zeni gelijkende beerer naar hooven *, 
dan burger-verblijven , vol water- 
iprongen en boven dit alles van twee 
goede kafteelen voorzien ; leggende 
boven de S tad ,heteene regt overhet 
andere. Aldus is het land, on-tegen- 
ipreekelijk, vrugtbaar en boven alles 
vind men’er rijpe granaad-appelen en 
zoo fijn vlas * dat een der oude Ro- 
meynerit het zelve boven dat van ge- 
heel Spanjen en zelf , Italien prees. 
De Keyzer Auguflus verbeeterde dee- 
ze Stad en wilde> dat men de zelve 
Anguß a Valeria, zou noemen.

ben mijl van Xativa leyd, Weft- 
waards aan, de zeer ilerke veiling, 
Montefa , zeetel van de Ridders dier 
inflelfing > op-geregt in het jaar duy
zend drie honderd en zeventien, door 
Jacob d e ll) Kon ing van A rt agon. W  at 
hooger ziet men Vellada , ,  waar by 
twee water-fprongen, wier eene zoet 
en de andere zouc water uyt-werpt, 
gevonden werden.

Wanneer men van Xativa den reys 
Noord-ooft aan-legt) gaat men door 
A lzira , o f  Aljezira , een ileedetje ; 
leggende van daar drie mijlen, aan 
den oever van den Xucar en vol zij- 
reedery, maar als mendeezen flroom 
wederom op-waards vaart, vind men 
het al-om bekende plaatsje Miliares en 
wat meerder Weft-waards , Ayora> 
wiens ingezeetenen zig door de zuy- 
verheyd van hun taal, van andere ilee- 
delingen, doen onder-kennen; fpree- 
kende opregt Caßtliaam;  koomende 
wederom te Alzira , gaat men van 
daar over de Xucar en een mijl ver- 
d er, door het vlek Algemezin en men 
reekend v ijf mijlen wegs van hier tot 
de zeer oude Stad,

V  A L E N C l E K i

W Elke naamde zelve al naaden 
bouw van Romen , in het jaar

zes honderd en zeftien en zulks hon
derd en veertig voor de geboorte van 
J :  Chrißns gekreegen heeft; zijnde aan 
de oude foldaaten van den grooten 
Veld-heer Viriatus , gei’chonken eh 
hier-om voeren de ingezeetenen den 
naam van Feteres(oude) en Veterani (ou«* 
de krijgs-luyden') gelijk te zien is,uyt het 
opfchrift hier ter plaatfe gevonden.

C. VALENTI. HOSTILIANO.
MESSIG. QVINCTIO.

NOBIUSSISSIMO. C M S .  ,
PR1NC1P1 JVVENTVT1S.

VALENT1NI
VETERA. ET. VETERES.

Beteekenende >
AAN

C. VALENS. HOSTILIANVS.
MESSIVS. QVINCTIVS.

DE ALDEREEDELSTE. KEYZER. 
PR1NS DER JEVGD. REGTEN DtT 
OP DE OVDE LEEGER-STEEDEN

EN SOLDAATEN VAN VA
LENClEN.

Pomp ejus verwoefte deeze (lad ; itaan- 
de de Oorlog van Sertorius; maarzy 
is zederd wederom her-bouwd. De 
Mooren y die "er zig ingewurpen had- 
den, verlooren de zelve in de elfde 
eeuW) door de dapperheyd van den 
roem-rugtigen H eld, Rodrigo; voe
ren de den by-naam van Cid ;  tog 
her-wonnenze , naa fijn dood en be- 
hielden de zelve tot het jaar duyzend 
twee honderd kgt en dertig, als wan- 
neer Jacob de i , Kon ing vanArragon 
zig daar van voor altijd meefter maak- 
te. Valencieny leyd drie mijlen van Zec, 
op den boord van den Guadalaviar, 
in een zeer aangenaam landfehap, als 
waar in en op deheemeleene volkoo- 
mene zegen heeft willen uyt-ftorteni 
men voeld'er nooyt het branden van 
de Zomer-hitte , nog het znerpen 
van de Winter-kouw en alles is ’er in 
over-vloed, dat een menfeh, met ree- 
den, wenfehen kan: het is een groo- 
te itad i beheizende, zonder de voor- 
ileeden en buyren-wooningen , hof- 
ileeden en gebuurfchappen, daar mif- 
fchien zoo veel huyzen, als binnen 
de ilads-muuren Haan ,twaalf duyzend 
wooningen. Daar is een Hooge-fchool 
en Aards-bifdom, zints het jaar duy
zend vier honderd twee en negentfg, 
door Paus Innocent ins de VIII. ter beede

III . Veel, L  2 van
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van de Spaanfe Köningen en den Kar- 
dinaal Roderik Borgia, aldaar opge- 
regt > trekkende de Aards-bifTchop cuf- 
fen de derrig en veertig duyzend du- 
caaten 5 jaarelijks. Als Füencien 3 door 
de Chriflenen , in de dertiende eeuw, 
gewonnen en door de Mooren verda
ten w as, wierd "er een volk-plancing 
van Spanjaards gezonden 3 die uyt Ar- 
ragon en Catatomen> was te zaamen 
gebragt j maakende een getal van agt 
honderd en vier en tagtig huys-hou- 
dende perzoonen uyt, die zigm et’er 
tijd zeer hebben vermeenigvuldigd. 
De inwoonders zijn zeer beleeft, aan- 
genaam van ommegang en meerder 
tot vrolijkheyd; dan wel in het al- 
gemeen de andere Spanjaards » ge- 
neegenj de vrouwen noud men voor 
de fchoonfte van het geheele Koning- 
rijk ; maar 00k voor wat ligt-vaardig. 
De ftad is Hecrelijk, aangenaam en vol 
fchoone gebouwen: zulks men in Span- 

jen  3 by wijze van een fpreek-woord 3 
zegt, het fchoone Fahnden. Een Key
ziger verzuyme niet 3 des zelfs Hoofd- 
kerk te bezigtigen s Wiens klok-too- 
ren omtrent honderd en dertig voeten 
hoog is. Een der zijdcn van het mid- 
den des K erks, is geheel metalbafter- 
ftcen over-toogen en vol koftelijke 
fchilderyen 5 beheizende alle gefchie- 
deniiTen uyt de H. Schrift, getrok- 
ken j boven deeze ziet men ’er een 
van dtH.M agety met het kind Jefus 
op haar arm 3 door een Holländer ge- 
fchilderd. Het groot Altaar is al-om 
met Zilver bekleed en met veertien 
zilvere lampen om-hangen. De Kerk 
van St. Andries is aanzienelijk, om 
dat ’er zeeker nieuw Heylig in be- 
graaven leyd 3 die wonder-werken by 
cozijnen doed en Frans J  eronymus Si
mons genoemd werd ; zijncfe in het 
jaar duyzend zes honderd twaalf 3 oud 
drie en dertig jaar 3 overleeden. Voor 
de Binne-kerk, daar in deeze Heylig 
ruft3 leeft men;

Mortuus eft, non feedatus. 
dat is:

Hy is , onbevlekt, geßurven.
Men verteld * dat hv in fijn leevett de 
gaaf van wonder-daaden te kunnen 
doen 3 verbürgen hield; maar de zel- 
ve op fijn fterven openbaarde en v ijf 
jaar aaar naa, zag men fijn Altaar zoo

om-hangen van hembden en andere 
giften van perzoonen, die door hem 
zeyden geneezen te weezen, dat ’er 

een Heylig in geheel Spanjens ge-eerd» 
y te vergelijken was. Onder alle dee

ze teekenen van dankbaarheyd ziet 
men een lange keeten van ringen , vol 
koftelijke gefteenten en een lamp 3door 
den Aards-hertog Albertus vereerd> 
waar van dearbeyd alleen agt duyzend 
ducaaten gekoft heeft.

De Hooge-fchool beftaat uyt eeni- 
ge verzaamel-plaatzen , waar van ’er 
een door Keyzer Kar et de V  en een 
andere 3 door die van de Stad, die 
wel de voornaamfteis, opgeregt zijrn 
De Jefu'iten hebben ’er 00k de hunne* 
zeeker Aards-biiTchop van deeze Stad» 
die te gelijk den naam van Aards-va- 
der van Antiochien , in banden van de, 
of onder de Ongeloovige, voerdä, heeft 
’er 00k een aan-gelegt en met een in- 
komfte voor vier en twintig jonge 
Priefters > die aldaar ter fchoole had- 
den gegaan, begiftigd* Het H o f van 
den Onder-koning > dat vaü de Stad» 
het Kloofter van St. Hieronymus 3 de 
Beurs 3 het Oorlogs-tuyg-huys * dat 
aan een der uyt-eynden van de Stad 
ftaat 3 zijn alle gebouwen 3 die Wel een 
keurig 00g verdraagen kunneri 3 maat 
de Stad zelve is niet fterk * hoewel zy 
eenige boiwerken op en längs haar 
muuren3 waar op metaal gefchut leyd» 
heeft. Z y  is boven andere vermaa- 
kelijk en bevolkt3 werdende door de 
Guadalaviar-ftroom (eertijds de Du- 
riasj die ’er dopr v ijf fteene bruggen 
loopt en wel tien duyzend water-fpron- 
gen 3 bevogtigd. Men maakt hier feer 
goed Laaken en om alles te zeggen » 
by-naar zoo deugdzaam»als te Leyden> 
in Holland ;  voorts veele zijde-ftoffen; 
weshalven aldaar 00k veele moer-be- 
zien-boomen, als van Wiens blaaderen 
de Zij-wurmen leeven, aan-gequeekt en 
onder-houden werden, Alniec woon- 
den eertijds veele Mooren 5 die alle in 
het jaar duyzend zes honderd en tien , 
van hier gedwongen wierden te ver- 
huyzen'j maar met en onder deeze 
genaadige voor-waarden,^*» alles met 
zig te neemen ;  dat yeder draagen kon; 
tog men hield ’er van zommige de 
kinderen en beftelde de zelve in eeni
ge byzondere huyzen, op zeekere

hock
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hoek van de Stad, al-waar de zelve, 
op ftads koften , wierden groot ge- 
maakt en in den Roomfin Gods-dienft 
op-gevoed.

De fchoonlieyd van dit oord, de 
Vrugtbaarheyd van den grond, de zagt- 
heyd van de lugt, de naa-by gelee- 
genheyd van de Zee en dir alles te 
zaamen, maakt ;dat deeze Stad vol 
van eedele en rijke luyden is , waar 
by de koop-luyden en deHooge-fchool 
veele menfchen voegende, de zelve 
al-om vol Ieeven maaken, Z y  heeft 
de eere van twee Pauzen , uyt den 
huyze Borgia, Alphonfns en Roderik, 
dat is y Calixtas de 111. en Alexander 
de V I ,  ook den wijzen Lodtwijkfö- 
ves te hebben voort-gebragt. Gaave 
God ! dat de twee eerile hun Vader- 
land zoo veel eer , als de laatfte , 
hadden toe-gebragt. De Koning van 
Spanjen houd hier een Onder-koning, 
in fijn naam en kan deeze bediening 
geeven, aan wien het hem beliefd ; 
tog moet daarom, een reys naar Va- 
lencien, doen en fijn zoon ten Pringe 
den Staaten aanbicden. Deeze Hnder- 
koning oordeeld over alles, wat ’er in 
het Land om-gaat , met behulp van 
twaalf Räads-neereh; tog men kan, 
zoo men wit >Van fijnfc vonniiTen aan 
het H o f * her-roep doen. De Stad 
heeft i voor haar byzondere zaaken, 
een Bevel-hebber, die de Spanjaards, 
Corregidor, noemen. De Adel maakt

bemuürd vlck , Porto el Grajo , het 
welk aan de Zee-kant ,door wel-voor- 
ziene bol werken en een houte haaven- 
kaay (Mouljej honderd envijftig tree* 
den lang, befchermd werd.

De weg tu (Ten Xativa en Palencièh 
is een der fchoonite en vermaakelijIe
lle , die men, in de geheele wereld, 
ziet en zijnde negen mijlen lang, mag 
men wel zeggen , dat het een tuyrt 
van negen uuren gaans is : wijders is 
het land, zoo voi menfchen ; dat men 
om het half uur gaans een ftad, vlek, 
o f  dorp ontmoec -, zittende voor der 
zelver huyzen, honderden vrouwen 
en kinderen, die zij winden .;

Verlaatende deeze Stad, laat men, 
öp den regter-hand,twee kleyneftee- 
den, Carpefa en Moncada ;  maar men 
moet zig in den naam van de laatfte 
niet verzinnen : want daar is een plaats 
van de zelve naam , in Catalonien% 
in de naa-buurfchap van Barcelona.

W e g  v a n  V a l e n c i e n  , n a a r  
i n  C a t a l o n i e n .

e n

V ier mijlen van Valencièn; hou- 
dende altijd de Zee-kant, kamt 

men te

M o k v i e d r o ,  o p  M ó r v e d r o ,

HEc over-fchot van de wel-eer 
groote en ongelukkige Stad Sa-

’er eenbyzonder licchaam en heeft ’er . gunthns ;  door de Zacyntmm geftigt, 
ook een byzondere Regts-kamer ; men die ’er den naam van hun V aderland
noemd de zelve Cafa de Ja Deputation, 
(Het Huys der Gevolmagtigde.) JVlen 
vind alhier veele overblijfzelen van de 
oude tijden en blijken, dat ’er binnen 
haar wallen een Kerkelijke vergaade- 
ring is gehouden eu wel een der eerfte 

, in Spanjen: te weetert, in het jaar v ijf 
honderd vier en twintig. Digt by 
deeze Stad, maakt de Zee* ten Zxiy- 
den , een Meyr van drie mijlen lang 
cn een breed, by de inwoonders van 
het land Albufera genaamd, naar den 
taal der Mooren en volgens die der 
Romeynen, Amanum Stagnum (de aan* 
genaame P oelj de zelve is vol v is , 
a ls, thonijnen, elften , aalen en zoo 
Voorts; ook wel voorzien vanwater- 
gevogelte. Een half unr gaans en ten 
Ooften van de Stad, vind .men het

aan gegeeven hebben ; zy was zeer 
groot, rijken duyzend fchreedenvan 
de Zee op een rotz, geleegen. Ten 
tijde der Oorlogen tullen de Romey- 
nen en Carthageren, hield zy het met 
de eerfte en ver van hen te vcrlaa- 
ten ; o f fchoori de ingezeetenen deii 
magt van Hamibal niet konden we- 
der-ftaan, wilden zy zig liever in haar 
cygen afch en puyn begraaven zien ; 
dan ligt-vaardiglijk over geeven; ge- 
lijk zy eyndelijk, naa een beleegering 
van agt, o f negen maanden , in her 
jaar v ijf honderd v ijf en dertig, naa 
den bouw van Romen , heeft moeten 
doen. Zoo draa die van Carthago, 
daar medler van waaren, wierpenzy 
’er cen bezetting in ; maar Scipio ß 
nam hen de zelve, agt jaaren daar naa,

L  3 wc-
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wederom af en gaffe aan de over-ge- 
bleevene oude in-woonders over. Hee- 
den noemd men de Stad Morvedro 
(Muri Feteres) o f de oude Muuren, 
welke aldaar nog gevonden werden 
en de grootheyd van het oude Sagun- 
thus, aan-toonen: zy Ieyd twee duy
zend fchreeden van Z ee , op een hoo- 
ge rotz, aan den boord van een ftroom, 
die den zelven naam draagtj togeer- 
tijds Turulis genoemd wierd; zoo draa 
men ter poorte in-treed , ziet men 
het volgende,ten deele uyt-gebeetene 
op-fchrift, ter eere van Keyzer Clau
dius de II , naa-volger van Gallienus, 
gefteld. ..

SENATVS. POPVLVSQVE 
S A G V N T IN O R V M  

C L A V  D IO
I N V I C T O . PIO . F E L . IM P . 

C J E S. P O N T . M A X.
T R I B . P O T . P. P.

P R O  CO S.

dat is;

T ER  EEREN VAN CLAVDIVS, 
DEN ON VERW IN N E LY K E N , 
GODVRVGTIGEN , GELVKKI- 
GEN K E Y Z E R , OPPERrPRIE- 
ST E R , VOLKS REGT-BESCHER- 
M ER , ONDER-BVRGERMEE- 
S T E R , VADER DES VADER- 
LA N D S, REGTEN DIT OP DE 
RAAD EN HET GEM EENE 

VOLK VAN SAGVNTHVS.

Op een andere poort, die digt byde 
Hoofd-kerk ftaat, ziet men het hoofd 
van Hamdbal , uyt ileen gehouwen: 
omtrent gemelde Kerk kan men op 
een rotz klimmen,van waar men het 
over-fchot der muuren en een oud 
fchouw bürg, van drie honderd zeven 
en vijftig Roomfe voeten, in den halven 
omtrek > beftaande uyt zes en twintig 
zit-plaatzen en banken, de eene bo- 
ven den anderen, uyt den rotz gehou
wen , kan zien. De verwulfzels zijn 
zoo zwaar en fterk , dat zy als nog 
in hun geheel itaan j jaa men zouwerk 
vinden, indien men de zeJve wilde om 
ver werpen i bo ven deeze fchouw-burg 
leyd nog een oud vervallen kafteel: 
wanneer men den ftroom Xlor'uiedro 
op-loopt, ontmoet mea de oude, zeer 
swngenaarae St,ad

; S E G O R B A *

EErtijds Segobriga genoemd ; leg- 
gende aau den oever van deezen 

vloed, aan een heuvel, in een laagte, 
tufien het gebergte: zy is in de zefde 
eeuw, met een Biflchoplijke ftoel ver- 
eerd geworden» maar verloor de zel- 
v e , toen de Mooren zig meelter van 
de plaats maakten » tog zijnde den 
Ongeloovigen in het jaar duyzend twee 
honderd v ijf en veertig, door Jacob 
de I, Koning van Jrragon  ontweldigd, 
kreeg zy dien ouden luyftcr wederorm 
voerende den naam van Hartogdom * 
behoorende erffelijk aan de Heeren 
van den Stamme Cardona. De grond 
is ’er weeligin vrugt voort te brengen 
en rijk van een zoo fchoon marmor* 
dat de Romeynen, het zelve dikmaals 
naar Romen deeden brengen, om hun 
Stad daar mede te vercieren. Men 
ziet te Terragona een fchoon en oud op- 
fchrift , door die van Segorba ,  ge- 
maakt* zijnde: *

L . A N N IO . L . F. G A L . 
C A N T A B R O

F L A M . R O M  iE. E T  D IV O R . 
A V G V S T . P. H, C. 

O M N IB V S . H O N O R IB V S  : 
G E S T  IS. SE .G O B R IC A E  

DECRETO. ORD1NIS. PECVNIA 
: v PVBLICA SEGROBICENSES.
'••• W aar van den inhoud is :
T E R  EER EN  VAN L: A N N IV S, 
z o o n  v An  l . g a l . DEN CAN-
T A B E R , PRIESTER  T E  ROM E 
EN D ER VERGODE KEY ZER EN , 
H EEFT DIT NAA A LLE AAN- 
GEDAANE EERE , DOEN ST E L 
L E N  , T E  SEGO RBA, OP H ET 

BEV EL DES RAADS EN T E N  
KO STEN  VAN DES ZELFS IN- 

G EZEETEN EN .

Een weynig boven deeze Stad, ont
moet men Xerica, een kleyne Stad ? 
tog hoofd van een Graaffchap > heb- 
bende wel-eer een byzonder Heer ; 
maar zy is in het jaar duyzend v ijf 
honderd v ijf en ze itig , aan de kroon 
gevoegd. ■ :

Wanneer men nu uyt Morviedro en 
längs de Zee-itrand g aat, ziet men 
een wel-bearbeyd Landfchap en eenige 
dorpen daar in , 00k de kleyne Stad ,

AU
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Almenära ;  leggende maar een half 
miji van deZee en hebbende hetregt 
van een Graaffehap en naa nog vier 
.imjlen reyzens , komt men te VtUa- 
ReaL Deeze plaats was tot nog on- 
langs een aangenaam fteedetje *, aan 
den boord van den ilroom Mdlas y o f 
Mdjares, eenuurtje van de Zee,had 
een goede muur en eenige wagt-too- 
rens en binnen de zelve omtrent agt 
honderd ingezeetenen j maar hebbende 
zig voor K arel de 111, verklaard, is 
zy  door den Graaf en Veld-hecr de 
las Torr e s , die het met Philips de V , 
houd, (formender-hand ingenoomen, 
in het tegen-woordige jaar duyzend 
zeven honderd en zes, is de elende 
des Oorlogs haar over-gekoomen. 
Zijnde daar alles ten vuure en zwaar- 
d e , uyt-genoomen de vrouwen en kin- 
deren verwoeft en ten onder gebragt: \ 
diergelijk lot heeft ook andere plaar- 
zen , daar omtrent geleegen, getrof
fen : maar wijl ik voor-genoomen heb 
een Land-befchrijving te doen , paß: 
het my on-zijdig te blijvenen niet te 
oordeelen, o f het gedrag van deezen 
Heer naar regt en rceden, o f  wel fe
gen de z e lve , is*

Daar leyd digt by V illa -R e a l, Weft- 
waards aan, een middel-maafig groo- 
te Stad ,  genaamd Honda , aan den 
boord van het ftroomtje M illa s, tuf- 
fen cen gebergte, daar veele Genees- 
kruyden op groeyen en Zuyd-ooft- 
waards, digt aan Zee het fteedetje 
B w rriam  , welks om-leggende Land 
zeer vrugtbaar is*

Tuffen V illa-R eal en S t. Mattheus 
reekend men negen mijlen Wegs * der- 
waards reyzende laat men de kleyne 
Stad V itta-H erm ofa ,  op dert regter- 
hand, aan den oever van den M M as, op 
de grenzen van A rrq g o n ; deeze plaats 
is door Ja n  de II, Koning van Arragon 
en N a v a rra  tot een Hertogdorti, ter ver- 
foekeen begunlb'ging van fijn fpeel- 
kind Alphonfus verheeven : digt hier 
by ontmoet men Noord-ooft-waards 
V iß abella , zeer beroemd ,om  des zelfs 
water-fprong, die de kragt heeft van 
bloed te ftelpen j voorts A d z e m ta . o f  
A d zen era ; leggende op den berg Goto- 
fa mede zeer bezct met Genees-kruy- 
den, die ’er ook in meenigte verzaa- 
©elcLea ahom vervoerd werden.

Op de linker-hand laat men de aan- 
zienelijke Stad Gaftello della Plana,  
waar aan niets j dan den naam van 
Stad, by uyt-fteekendheyd van andere* 
ontbreektj leggende zeer voordeeligen 
van vrugt-hooven om-ringd en Orope- 
fa  aan den voet van een berg naar den 
oever van de Zee en nog wat Noor- 
delijker Penifcola, o f  Penofcola; dee
ze laatflc plaats leyd zoo w el, als men 
zou moogen wenfehen , op een uyt- 
(teekende hoek Lands, die zeer hoog 
en ter Zee in-loopende L , men noemd 
de zelve de Kaap Forbat, o f Forbata; 
werdende van drie kanten door de 
Zee om-fpoeld. Al deeze geleegen- 
heyd maakt de plaats flerk en aan de 
Zee-kant , on-toegangelijk en zeer 
moeyelijk om van de Land-Zij aan te 
grijpen; maar laat ons wederom den 
grooten Heyr-baan opzlaan: van Vil
la-Real reyfd men door wel-bebouw* 
de akkers en in den Land-ftreek vind 
men vier Dörpen,waar van de voor* 
naamfte Burriol > leggende een mijl 
van daar en alwaar een Zilver-mijn is 
en Cabannas, vier mijlen van gemel* 
de Stad* Verder en door een dier
gelijk land gefpoeyd zijnde> oritmoet 
men twee kleyne fteeden ; Las Ciie* 
vas en Salfadella en eyndelijk St. Mat* 
theus, een Stad , door haar geleegen- 
heyd, zeer fterk en welke voor Ka
rel reeds een körte beleegering van 
des zelfs tegen-ftreevers , heeft uyt- 
geftaan j verdatende St. Mattheus, 
ziet men ter Iinker-zijde, naar enop 
de grenzen van Arragon, de Stad Mo- 
rella , in een voordeelig oord , tufl- 
fen zeer hooge bergen en fteyle, fcher- 
pe rotzem Tegen-woordig is het maat 
een puyn- en fteen-hoopj zijnde ftor- 
mender-hand, door de krijgs-magt van 
Philips de V , in Deeember, des voorlee- 
den jaars; duyzend zeven honderd ert 
v i jf ,  ingenoomen,uyt-geplunderden 
in alTe gelegt. Des zelfs grond is , 
als wel kan af-gemeeten werden, d o t 
en on-vrugrbaar * geevende deeze rot* 
zen niets > dan wat wild en Genecs- 
kruyden* Van St. M attheus, tot aan 
de grenzen van Catalonien * reekend 
men vier mijlen en reyfd defWaards 
over en längs zeer fteert-agtfge wee- 
gen , door een wel-bebouwa Land* 
fchap , vol koorn, druyf cn rofma-^

riin:
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rijn: men gaat door twee fteederjens, 
Taletza en Traiguera ;  Icggende het 
laatile aan den vloed Servol;  wijders 
ontmoet men Hoßaletta , een Dorp 
aan de Cenia , die de Koningrijken 
Valencien en Catdonien van een icheyd. 
A l deezc weg loopt digt aan de Zee 
en om dat de zelve altijd gevaarelijk 
i s , om dat ’er de roof-fcheepen ligt 
aan en - van ftrand kunnen koomen, 
heeft Keyzer Karel de V , längs dien 
kuft zeeven en twintig wagt-toorens 
doen maaken j leggende daar altijd 
twee voet-knegten cn een ruyter op 
en b y , om van alles, wat ’er in Zee 
om-gaat, geftaadig kenniiTe te gce- 
ven.

Het Koningrijk Vdencten , is een 
der beft bevolkfte van geheel Spanien: 
men teld ’er in , zeven groote lree- 
den, vier en zeitig bemuurde plaat- 
zen , zoo groote , als kleyne , duy- 
zend dorpen en vier goede Zee-haa- 
vens y waar van de voornaamite Ali- 
canten i s : ook is het een der vermaa- 
kelijkfte geweften van deeze groote 
Moogendheyd: de lugt is ’er zoo ge- 
maatigd; dat men’er altijd als in den 
Lente leeft : de meenigte der bron- 
nen, beeken en andere wateren maakt 
de aarde vrugtbaar in alles; tog voor- 
naaraelijk in wijn en vrugten * zijnde 
alle vlaktens vol vrugt-boomen; rijflr, 
fijn v las, z ijde, hennep, honing en 
zuyker is ’er in overvloed.

Wel is waar $ dat deeze Land-itreek 
vol bergen en on-vrugtbaare heu v eien 
is 5 maar men kan ’er ten minften fchaa- 
pen op weyen en aluyn, yzer > zelfs 
tot de kaap Finiftrat toe , uyt trek- 
ken i jaa men vind ’er Goud- en Z il- 
ver-mijnen, iteen-groeven van waar- 
d y j leeverende albaft, kalk, gyps, 
calamin en goud-gelid en een aarde, 
waar van allerhanoe vaaten en potten 
te gieten, o f te draayen zijn. De Zee 
verfchaft’er, gelijk de bin ne-wateren, 
goede vis. v -i

Dit Landfchap is , in het jaar zee
ven honderd agt en tagtig, door Ab» 
dalla s hebbende het gebied van Vol
lenden endie zig het jok desKonings 
van Cordrn ont-trok, tot een Koning- 
rijk gemaakt % betaalende egter jaare- 
lijks eenfehatting van zeventienduy- 
zend Maravedis. De laatfe'Koning

van dit rijk wierd Zähen genoemd; 
werdende in de dertiende eeuw, met 
fijn magt ; beitaande in vijftig duy- 
zend Mooren, gedwongen fijn HoofcU 
ftad te verlaaten. ; • ’ ‘ ‘
r Nogtanswas ditgeweft eertijdsvan 

meerder volk ; dan tegenwoordig , 
voorzien: want de Mooren hadden’er 
hun meeite m agt, die ’er in het jaar 
duyzend zes honderd en tien, ten eene- 
maal is uyt-gedreeven ; om dat de 
meenigte aanzienelijk en niet volkoo- 
men tot den Hoomfen Gods^dicnft o- 
ver-gegaan was en altijd , tot die der 
Türken, als ’er maar veylige gelegend» 
heyd toe fcheen, over-ging. Tegen
woordig zijn de ingezeetenen nog zecr 
vermengd * dat is uyt oude en nieu- 
we Chriflenen, gelijk men in Spanjen 
zegt, beftaande 5 zulks de taal alhiec 
zeer zlegt en ook meer als elders 
met de Arabife vermengd is. De naa- 
koomelingen der Mooren , die men 
Morifqnes noemd, zijn arbeydzaam, 
iterk en zeer nugtere, zuynige men- 
fchen. •••••: : :v v  ' vn:- ' -

B e s c h r v v i n g  v a n  d e  B a l e a r i s e  
E y l a n d e n .

W Y 1 wy omtrent de Eylanden 
zijn , die men de Balearife 

noemds meene ik wel te doen, met 
der zelver geleegenheyd en war des 
meerder z y , te verhaalen, eer ik het 
Koningrijk Valenden verlaat. Z y z ijn  
drie in getal, van verfcheyde groote 
en regt over dit gemelde Koningrijk, 
eenige mijlen van het vafte land, tuflen 
de agt en dertigen veertig graaden, naar 
debreedte en negen en twintig, o f der
tig minuten en dric en twintig en dertig 
minuten naar de lengte , geleegen. 
Het grootfte en dat tufien de twee 
andere leyd , is Majorque, Majorca: 
hec Noord-wäardfte werd Minorque, 
Minor ca en het kleynfte, dat ten Zu yd- 
weiten , ten opzigte van de andere, 
leyd , is ,  Tvica genoemd. - .

H e t  E y l a n d  M a j o r c a ,

HE t welk de inwoonders Mallorca 
en de vremdelingen Majorque,  
om dat het wel het grootfte is , noe- 

men, leyd op agt en dertig graaden



en v ijf  en veertig minuten naar de 
breedte en is eenigzints vier-kant van 
gedaante en Noord-ooften Zu yd-weft 
oan-gewend en zoo , naar de zelve 
maat en fchikking 3 aan de andere zij- 
den. Men houd het omtrent twin- 
tig mijlenlang j vijftien breed en vijf- 
tig in den om-rrek. Het is berg-ag- 
tig en daar tuiien van vlaktens voor-
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de van de zelve vind men een goede 
en veylige haaven, bevrijd van alle 
Winden , uyt-gcnoomen de Zuyd»* 
wefte. .Alhier leyd,

D e  S t a d  M a j o r c a ;

HOofd-ftad van het geheele E y . 
land, dat ’er ook fijn naam van 
zien jtog dekuften zijn by-naarover- | heeft; de plaats leyd ten dcele in een

 ̂1 _____ !_______ _ i \ _  1  _ > _ 1 __i . 1   _ r *  r 1 1al met bcrgen bezet. De luge is er 
zuyver en gezond en men heeft ’er 
alle dagen een koele wind , die uyt 
Zee op komt en de hitte maatigd, 
d ie ’er des Zomers groot is. Het aard- 
rijk is ’er mild , vrugtbaar en goed ; 
verfehaffende nllcs dat nut > noodig 
en lekker is. Wijn 3 koorn , zout3 
o ly , fchaapen , wild is cr in zulk een 
over-vloed ; dat de inwoonders niet 
alleen daar van genoegzaam voorzien 
zijnjm aar het zelve en ditallcs, voor 
een geringe prijs aan de vremdel ingen 
brengen en over-doen. Daar zijn zoo 
veel dailen 3 herten en konijnen ; dat 
de inwoonders rijkelijk daar van lee- 
ven zouden kunnen. Behalven de 
dingen ,die ten leeven cn voedzel noo
dig zijn , groeyd ’er een zoort van 
myrthus , uyt wiens blom een zoo 
aangenaame balzem, als die van A - 
rabien 5 getrokken werd. Ter oor- 
zaake van deeze by-zoudere vrugt- 
baarheyd, hebben de Spanjaards&\ti)d 
gewenft? deezen blom aan hun kroon 
te moogen hegeen. Die van Cartha
go maakten ’er zig meefter van ; de 
Romeynen , dreeven deeze daar uyt; 
de Gotthen hen; de Mooren deeze en 
eyndelijk zijn deeze laatfte, in hetjaar 
duyzend twee honderd en dertig, door 
de Spanjaards, van daar gejaagd, on- 
der het beleyd van Jacob de I, Ko- 
ning van tarragon ; ter welker tijd 
men ’er vijftien3 zoo groote, als kley- 
ne fteeden vond ; maar de Mooren3 
gedwongen het Eyland te verlaaten 3 
g in g ’erten minften de helft dermen- 
fchen ook van ; zulks men ’er tegen- 
woordig niet meer; dan drie fteeden 
en zoo veel haavenen , vind. In het 
Zuyderlijke gedeelte van het Eyland 
en Zuyd-weft-waards, dringd de Zee 
Lande-waards in en maakt er een in
ham yof baay,die aan het in-koomen, 
wel vijftien mijlen breed is5 ten eyn-

vlakte aan Z ee , alwaar de haaven is 
en ten deele op en aan een hoogen 
heuvel. i oen de Mooren deeze ftad 
in-genoomen hadden, was deeze heu
vel on-bewoonden op de zelve niets; 
dan een Kafteel om de ftad en haa
ven te befchermen; maar Koningj^r- 
tob de 1, deed ’er een groote K erk , 
cen BiiTchopIijke wooning en voof 
de zelve een vlakte* om te wande
len 5 van waar men een fchoon gezigt 
over de laage ftad 3 de haaven > het 
om-geleegen land en de Zee heeft, op- 
regten ; jaa zelf hy bezorgde; dat dee
ze ßiilchop het gezag over alle deEy- 
Ianden verkreeg; maar deed den zel- 
ven 3 onder die van lerragena, ftaan, 
met eene inkomfte van twintig duy
zend ducaaten 5 jaarlijks. in deeze ftad 
woond ook een Onder-koning ? het 
gebied overdxten de twee andere Ey- 
landen, voerende : alhier is ook een 
zeer oude Hooge-fchool, Waar in de 
leer-ftukken en wijsheyd van Raimon- 
das Lullius (die alhier gebooren ■, ook 
onderweezen heeft} zoo hoog geagt 
zijn , dat ’er een Hoog-leeraar, ondei4 
een jaarelijkfe wedde, aan-gefteld is , 
om de zelve te verklaaren. Majorca 
is al vry groot en met eeu vaften muut 
om-zlaagen3 binnen welke wel zes duy- 
zend huyzen ftaan en veele tuynen leg- 
gen. De ftad heeft tien poorten en 
zeer veel fchoonegebomven 3 als zijn» 
de Hoofd-kerk en de Hooven van dert 
BiiTchop en Onder-koning, daar loopt 
een fchoone ftrootfvdoordeftad,waar 
door de Zelve zindelijk kan gehou- 
den werden; de zelve befproeyd de 
Lult-hooven en werpt z ig , in de haa
ven j Waar door de fcheepen goede 
geleegenheyd hebben, om vers watet 
in te neemen, om kort te gaan, dee
ze ftad werd onder de fchoonfte van 
Spanjen gefteld ; zijn de rijk en de 
munt-plaats der Reden , waar mee* 

III , Deel. M  de
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M A J O R C A  M I N O R C A  E N  Y V I G A .
de men op deeze Eylanden en her 
naaft-geleege land handel drijft, op 
dat 'er nu aan de haaven niers mögt 
gebreeken, is 'er een kaay gemaakt, 
die diep ter water imileekt, om de 
fcheepen aldus voor den zlag en val 
der ongeiluyme winden, te dekken.

Ten Weiten van deeze haaven en 
in den zelven inham , ziet men een 
Kaap (uytftek) Porto Pin > genaamd, 
agter welken de Zee een Haaven 
m aakt, die de zelve naam voerd. 
Aan de Zuyd-zij van het Eyland, 
ontdekt men de Kaap Salinas en digt 
daar by de Haaven Calafigueren naait 
daar aan de kleyne nu Cabrera en eer- 
tijds Capraria, genoemd. Ten Zuyd- 
ooften legt die van St. Pieter (Porto 
Pedro) ten Ooften, Calalonga en wat 
hooger , de Kaap Lapedra en wede- 
rom digt daar b y , Polientia, Puglien-

j dat wel-eer een Romeynfe volk- 
planting, was 5 maar nu een zeer zlegc 
fteedetje , met een maatelijk goede 
haaven-plaats is. Ten JNoord-oo- 
Iten van het Eyland, fteekt het land 
met een fpits in Zee , genaamd de 
Kaap ( 0 1  het H o ofd ) Formentelii. 
ln  het Noord-weiten ziet men de 
kleyne Stad Palomera , wel-eer Pa- 
lumbaria, alhier is 00k een haaven, 
door een Eylandtje, dat deoudenCö- 
hmbaria (het Duyven-Eyland) noem- 
den , tegen den aan-val der woefte Zee* 
gedekt.

Men vift omtrent dit Eyland veel 
koraal j groeyende aan en op de rot- 
zen in een zeer groote diepte, uyt 
zeeker zaad , dat men uyt het eynde 
der takken op zeekere tijden des jaars, 
drukken kan. Om het zelve te viiTen 
en op te haalen , bind men twee fpar- 
ren kruys-gewijze te zaamen enbedekt 
de zelve al-om met te zaamen gewon- 
de hennip, doed'ereen ftuk Joodaan 
en dus zinken; dit alles hangdenhegt 
men met twee touwen aan het voor- 
en agter-eynd van een kleyn vaar- 
tu yg , of boot en vaart alzoo längs 
de rotzen heen , naar de ftroom loopt5 
daar naa haald men dit werk-tuyg, 
met geweld3 op en vind alzoo het 
koraal aan en in den hennip gehegt. 
Die hier van meerderonderregtingbe- 
geerd > zie den Heer Boccone cn ande
re daar op naar

' ' H e t  E y l a n d  M i n o r c a , ; '

DOor des zelfs inwoonders Me
norca genoemd , heeft deezea 
naam, om dat het kleynder; dan het 

voor-gemelde i s ; van waar het Zuyd- 
ooftelijk leyd , ter lengte van v i jf ,  o f 
zes mijleiij op negen en dertig, o f 
veertig graaden , naar de breedtej 
itrekkende zig in de lengte van het 
Noord-weiten , naar het Zu yd-ooften, 
ter lengte van twaalf, o f vijftten mij- 
len > zulks des zelfs om-trek, tuften de 
veertig en vijftig mijlen groot mag 
gereekend werden : men vind alhier 
een fchoone lands-douw en vette 
weyen, voornaamelijk in het middea 
des Eylands} tog des zelfs boorden 
zijn met hooge bergen , om-zet en dee
ze vol digte boftchen } in vrugtbaar- 
heyd behoefd dit het groote niet te 
wijken en veel minder in overvloed 
van wilde en tamme beeilen , waar 
by nog de teeld der muyl-ezels, die al
hier fraay van leeft en groot van kragt, 
vallen, komt.

Daar woond vry veel vo lk , daar 
is een ftad, eenige gehugten en twee 
haavenen. De ftad, werd Ciudadela, 
o f  Citadella (fteedetje) genoemd. De 
haavenszijn, de eene aan hetOoften 
(genaamd Femellij aan het eynde van 
een in-ham, naar de Kaap , die 00k 
dien naam voerd en de andere ten 
Zuyd-ooften, in een lange, zmalleen 
diepen in-wijk, daar men veylig an
keren kan, geleegen > men noemd dee
ze Porto mabon ;  om dar Mago, Magon, 
de Cartageez.de zelve aan-geleyd heeft. 
N og ziet men op dit Eyland, een 
fterkte, die men St. Philippus noemd.

H e t  E y l a n d  Y v i c a ,

y Vica, Ivica , o f  Ibißd (by de 011- 
deFdmfas, Ebufa genaamd) is het 

grootfte van de Pityufche Eylanden: 
want de Romeynen telden maar twee 
Bdearife, heeden Majorca en Minor- 
ca; noemende de twee andere Tvi- 
ca en Formtntera # de Pijn-booms-ey- 
landen, om dat zy ’er een meenigte 
vonden; dan tegenwoordig werden al
le deeze v ier, de Baleartfe Eylanden 
genoemd 5 als hebbende ten tijde der 
Mooren een byzonder Koningrijk uyt-

Ec-



B E S C H R Y V l N G  V A N  F O R M E N T E R  A.
gemaakt. Het fcyland Tvtca leyd regt 
over Kaap St. M artin , tien, o f elf 
m ijlen, van het vaile land, tuffen en 
op de breedte van agi en dertig en 
negen en dertig graaden ; zijnde tuf- 
fendetw aalf en vijfrien mijlen lang, 
zes breed en dertig in den omtrek: 
Men won er eertijds weynig koorn ; 
maar veel lekkere vijgen; in tegen- 
deel waft ’er nu veel koorn, wijn en 
alle zoort van vrugt. Men voerd van 
hier naar Spanjen, Italien en Piemont 
veel Zout. De Phmiciers flìgten eer
tijds alhier op het Zuyderlijke ge-

9*
wat uyt-rocyen moeten; Indien zy dit 
fchaadelijk gediertehunne vrugten en 
land niet willen, ten beflen, geevcn.

Toen de Critken deeze Lylanden 
eerft ontdekten en aan-deeden, waa- 
ren de inboorelingen wild , gingen 
half naakt > dekkende alleen hunne 
fchaam-declen , met ecn lap ruuw vel 
en hwyt, van het cen, of ander wild 
gedierte ; oeffcncnde z:g alleen in feme- 
ten en jaagen , waar in en op zy zeer 
bedreeven waaren. De Romeynen had- 
den op het Lyland Majorca , twee 
Room je  burger-volk-plantmgen, Pal-

F  o R  M E In T  E ft À

N Oem deh: het wiefd eertijds 
niet bewoond om de meenigte 

der zlangen , die *er zig onthielden 
(Vant op alle de andere Ey landen wier- 
den geen vergiftigendc dieren ge von* 
den) maar Wanneer men ’er aarde van 
Tvica;  zijnde een tegen-gift, bragt, 
wierdenalle diegedrogten verdreeven 
en zeer uyt-geroeyd ; maar (nieuws- 
gierige leezer) neem dit niet voor een 
vertellingtje, de waarbeyd blijkt nog 
heeden ten dage; werdende alhier op 
dit rotz-agtige Eyland, zoo veel van 
deeze on-dieren gezien, dat "er geen 
menfchen (dan eenige aan de Kaap 
Mord) veylig blij ven kunnen.

Deeze eerfte drie Eylanden, waar 
van ik na gehandeld heb, zijn be- 
quaam, om leevens-middelen te ver- 
fchaffen en hunne imvoonders te doen 
beilaan *, winnende overvloed van wijn? 
koorn en veelderhande vrugten >ont- 
beerende hout, o ly , nog zout; veei 
minder goede weyen en daar in fchaa- 

van welker w ol, zeer goed laa-

deelte des Eylands, een itad, welken ; ma en Pollentia; nog maakten zy er 
zy Ereja , of L btfa , naar het Eyland, j twee van Latijnfe burgers, o f mge- 
noemden ; maar heeden is het niet; ! zeetene van Latium, Cininm en Cu- 
dan een vlekje vol armoede, a .n de | niittny o f Cunici;  tog de ingeboorcne, 
over-kant , die Noord-waards leyd, hadden een ftad in het byzonder;ge- 
ziet men de groote haa ven , Porto Ma- ! naamd Bochri. Op het Lyland Minor- 
gno. Ten Zuyden van Tvica, legt het j Cd , bouwden ,die van Carthago, twee 
Eylandtje, dar de Gneken, Ophitifa en j fteeden; ten Weilen Jammona enten 
de Romeynen y Cohihraria {Slangen-Ey- I Zuyd-Ooilen Magon; togtnennoemd 
land) tog de laatere Volkeren, (deeze plaats tcgen-woordig Mahon.

Zints en in deeze laatere tijden, wer
den de voor-gemelde V ylanden meeft 
door Spanjaards , bewoond; die vol 
geeft en moed, groote Zee-roovers 
zijn. ,,

B e s c h r y v j n g  v a n  h e t  L a n d »
. s c h a e  C a t a l o n i e n .

[fVaar van de /(¿art eff de vollende BUd zijde te yen is.)

OM den ganr/en om-trek van de
Spaanfe Moogenheyd te zien * 

zijn ’er nog drie Landfehappen; leg- 
gende in het Noord-ooften, längs het 
Pyreneefe gebergte > naar de kant van 
Pr an knjk» welke wy niet door-wan- 
deld hebben. Het Ooft-waardfte van 
de zelve is Catalonien;  hebbende tert 
Noorden > de Pyrenten, die het zelve 
van Vrankrijk fcheyen ; ten Ooften 
en Zuyden , de Middelandfi Zee en 
ten Weilen eett hoek van het K o 
ni ngrijk Palencien en dat vart Arragonr 
Deeze land-ilreefe was eertijds veel 
grooter; dan het nu bepaald, o f ge* 
reekend werd % hebbende de Franjfen 
van tijd , tot tijd daar ftukken en 
brokken van af-gefcheurd. De Graaf^ 

e n , dat naar Italien gezonden werd, ‘ fchappen van Rouffilon eii Cotffians; 
temaaken is. De konijnen zijn ’er niet; j zijn hen , by de Pyreneefe vreede > nc- 
dan te veel; zulks ’er de ingezetene ! vens een grootgedeelte vanCerdagney 
tegen waaken en de zelve zomtijds i Sardinien , toe-geftaam ' Het Graaf-

m .D e e l M i  febap
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b e s c h r y v i n g  v a n  c a t a l o n i e n .

K A A R T  van C A T  A L O N 1 E N .

fchap Foix, dat ook onder Catahnien 
begreepen w as, is al voor lange jaa- 
ren j als een goed, dat onder Vrank- 
rijk hoorde, door hen in-gezlokt ; des 
niet tegen-ftaande > is diteen der groot- 
fte landfchappen van het Koningrijk -, 
zijnde omtrent zeventig mijlen lang, 
te meeten van het W eften, naar het 
Ooftenj vijftig op fijn breedfte, van 
het Noorden tot het Zuyden -, tagtig 
längs de kuften van de Middelandfe 
Zee en twee honderd en zeftig in den 
om-trck. Daar is een Aards-biidom, te 
weeten van Tetragona; zcven gemeene; 
als zijn, dat van Barcelona, Gironna, Ur- 
gtl> Vìe, Lerida, Tortofa en Solfona ;  agt 
entwintig groote Abdyen van Beneai- 
ifijners en hunne Ordengenooten, een 
Prinfdom3 van Tetragona; tweeHer- 
togdommen, Montblanc en Cardom ;  
v ijf  Burg-graaffchappen, Lerida, Tor- 
tofa, Paüafera, Cornatala en Aitona; ze- 
ventien Graafichappen, Barcelona, GL 
ronna, Urgel, Cerdagna, Bifoldus, Am- 
purias, Vie, Manrefa, Pradas, Paiamo;, 
Pedralata, St. Columba de Queraho, St,

Colomba de Scintülas, Savattano, Volle-.. 
fogona , Guimerano en Monteagudo; 
veerrien Mark-graaffchappen, Barce
lona y Gironm, Cabrera, Baßi, Roca- 
bertinoy Caneto 3 Ifola, Caßelbono, E - 
rilio, ¿Querforato, Villamuro, ScornaU 
bona, Agera en Joe ho; nevens een 
meenigte Baander-heerfchappen, als* 
Monte-Cadena , waar van den Heer 
ook Oppcr-regter van geheel Catalo- 
viin, was * *Pinos, Carviltona, Eriho, 
Cervera, Mataplana en andere, zom- 
mige Iand-befchrijvers deelen dit ge- 
weil in Oiid- en Nieuw-Catalonien ;  
noemende het Ottde, het gedeelte, dat 
längs de Tyreneen en den Stroom Lio- 
bregat, ten Ooften tot de Zee to e , 
uyt-geftrekt is-, het Nieuwe 3 dat W eft- 
waards mede aan dien ftroora tot aan 
de Koningrijken Vdlencien en Arragon, 
leyd i roaar deeze onder-deeling is van 
weynig nuttigheyd; beeter zegt menj 
dat dit Landfchap in vijftien geregrs- 
plaatfen > o f  rigter-banken , verdecld 
is. Längs de kuften heeft men die van 
Tortofa, Montblanc, Temgona-, Villa-

Franca



Franca de ‘Panades, Barcelona, en Gu 
tonna;  waar onder begreepen is Am- 
fur dam , veeltijds (to g  quaalijk) 
Lampourdan, genoemdi längs de Py- 
reneefe bergen de Îlerkrens van Cant- 
predon en Puicerda, aïs ook het Graaf- 
fehap van Cardagne s ten Wellen längs 
de grenzen van Arragon de Îlerktens 
van Balaguer en Lenda ; in het hart 
des lands, van het W eilen, tot het 
C ollen , die van Agr amont, Tarrega, 
Cervera, Manrefa en Fie.

Catalonièn is de woon-fteede der ou- 
de Laletaniers, Cafidlamïrs, Indigeten, 
îlergeten, Ilercaoniers ;  Ceretaniérs en 
Aujetaniêrs i voerende geen byzonde- 
ren naam ; dan naar die het bewoon* 
den : want die van Catalonièn is gants 
n.euw en die van Catalunna, ver ge- 
zcgt ; zulks de waare af-komftder be- 
naaming zeer onzeeker is. Zommige 
leyden de zelve van de oude Cafiel- 
lanièrs, waar van Ptholomeus meid, 
a f 5 als hebbende dit volk omtrent 
Vie en Cardona , gewoond j andere 
van de Gotthen en Alanen, o f de Gat
ten en Alanen , als was uyt de ver- 
menging van deeze twee Volkeren , 
cerft Gothalania> o f Cattalania en zoo 
naa-maals Catalonièn, gemaakc. Ande
re meenen, de zelve her-komihg te zijn 
van Otger Cathaïo, die door Karel Mar* 
tel nyt-gezonden was , om den Moo
ren, Spanjen, te ontweldigen ; dit ge- 
voeleu fchijnd my het waarichijne- 
lijkftc en is ook van de meelle Spaan- 
fe  fchrijvers aan-genoomen. Dit fehoo- 
ne geweft heeft veele flroomen, waar 
van eenige zig regt in Zee werpen > 
andere korter loop neemende > ver- 
liezen hun naam en wateren in en by 
grooter vloeden > dan zy zelf zijn. 
De eerlle van dien Hand, maaken in 
het Zuyden (behalven de Ebro, die 
o ver een kleynen hoek loopt, de Fr an- 
coh, die by Terragona, in Zee Îtorr ; 
De Llobregat, certijds Rubricatus ge
noemdi beginnende in het gebergte 
tPendis ;  loopende regt van het Noor- 
den > naar het Zuyden , onder en door 
twaalf > o f vijftien bruggen en alzoo 
een weynig beneeden Barcelona , in 
Zee : de Refis, o f  Betulus j vallende 
in de Middelandfi Z ee , een weynig 
boven gemelde ftad : in het Ooften, 
de 1er, in het Lattjn , Ihicis, o f Jhi-
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cens : deeze begind tullen den ber£ 
CanigO' en den haïs van den Nüfia i 
vloeyd ftraks van her Aoord-oo- 
ften ,  naar het Zuyd-wellen, alwaar 
hy een keer Ooll-waards op-neemten 
gaande door Gtronna , zig beneeden 
ïorroclla, in Zee ontlaft. de Hnvia , 
eertijds de Fluvianus en Cluviams en 
nog een kleynder ilroom , die ook 
Llobregat genoemd werd* De ftroo- 
men van de tweede Hand, dat is ; die 
met tot ¿n Zee toe loopen , zijn * cer- 
ftelijk den Segra, eertijds Sicoris ge- 
naamdizijnde de groorile van aile de 
ftroomen, die men in Caí alomen, vind* 
fpruytende uyt Cerdagne, deeze loopt 
van het Noord-ooften , naar het Zuyd- 
wellen, door Pmcerda, Urgel, Gha
na , Camarafa, daar ’er de Noguera 

j Pallarefa in va ît, door Balaguera, Lé
rida t hier boven ontfangd hy de No- 

I güera Ripagorçana en door Xitona ;
I voegende zig naar en in den Cinca% 

waar naa zy zig te zaamen in den E *
; bro, by Mequinmcia, op de grenzert 

van Arragon > werpen : de Noguera 
Ripagorçana ( Nocbaria Ripacurttana') 
die een gedeelte van Catalonièn en 
Arragon  , feheyd , vloeyd van het 
Noorden , naar het Zuyden en be- 
geeft z ig , boven Lérida, in den Se
gra ; de Noguera Pallarefa, loopt ge- 
lijk de gemelde ftroom; vallendedigt 
by Camarafa, ook in den Segra. N og 
vind men ’er de itroom Cervera, al 
mede in gemelde vloed een weynig 
boven Lérida, Hortende : mitfgaaders 
de Noya, die in den Llobregat, by 
Martorella valt en eyndelijk de Corp, 
die in Cervera, te niete loopt.

D e  W e g  v a n  V a l e n 
c i e n ,  n a a r  B a r - . .

\  C E L O N A ,

OM  dit groote Landfchap met ge- 
ooegen en nutfigheyd te bezig- 

tigen, zal ik , volgens inijn gewoon- 
te ,de groote wee^en houdenenzulks 
mijn leezer van de grenzen , daar 
ik hem gelaaten had > in Catalonièn 
en zoo vorder naar Barcelona , ge- 
Ieyen * doende hem in het voor-by- 
gaan de vermaakelijkheeden des Lands^ 
aan-merken en te Barcelona gekom
men ,  zullen wy onzen njd met ilil

Ai î  .en
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94en Icedig zitcen met door-brengen. ! dc uyt het Koningrijk Falnaen, orjt
De cerite plaats, die men j koomen- I moet, is t' 1 . —  ... r - —  *- ^  | ^
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T O R  T  6  S j i .

X. Dt Kieuwe Sud. %* H n  Kaftctl. 3.  H« Gaft buys. 4* Buytenwcrk en liimt-tOMr&fe Af-fnij&ng-
5. H« Kapucyiicr Klooftcr. ' -

T  O R  T  O S A*

EEn aanzienelijke, oude Srad, ver- 
heerelijkt met een ßifdom 5 zy  is 
groor en fterk, leyd vier mijlen van 

de grenzen van VaUncien en 00k zoo 
ver van de Z e e , op den linker-oever 
van den Ebro , ren deele längs de zel- 
ve j ten deele in een vlakte en voorts 
op een hoogen heuvel > zy is in tween 
gedeeld, dat is > in een oude en nieu- 
we Srad} tog het eerfte is het groot- 
fte gedeelre; beyde zijn zy met een 
goede muur om-toogen en met bol- 
werken en andere nieuwer-tijds fterk- 
tens gedekc: 00k is 'er een kafteel, 
dat oud v maar wei onder-houden is en 
op een hoogte > tuflen gemelde ftee- 
den, leyd, zoo naardeStad, als den 
ftroom uyt-zigt hebbende. Men gaat 
in de Stad längs een groote Schip* brug, 
over den Ebro; zijn de aan den op-gang 
van den brug verfcheyde fterkrens op- 
gewurpen* De Franfen naamen deeze 
Stad in bet jaar duyzend zes honderd 
negen en veerrig; maar verlooren de 
zeTve des jaars daar naa wederom, 
lortofa was wel-eer de Hoofd-plaats 
der Uercaniirs en Dertofa genoemd* 
gelijk te zien is op een penning van 
Keyzer Ttberius ; op wiens eene zijde, 
ftaat; D e r t . I l e r g a o n i a ,  dat is: 
C e r t o s a  i n  I l e r g a o n i e n . Daar is 
tegenwoordig nog eenkteyne Hooge- 
fchool > den Predikhemn toe-behoo*

rende en een Bifdom * dat onder Terrd* 
¿ona ftaat en veertien duyzend ducaatert 
's jaars op-brengf. De eerfte der Bif- 
fchoppen is St. Rufus, o f St, Roux, ge* 
weeft. Daar zijn veele koftelijke Ker
ken en Kloofters; tog boven andere 
munt de Hoofd-kerk uyt ? als boven 
andere gebouwen , de Koninglijke 
School der Domnihanen;  het Kloo* 
fter der Carmeliten en zeekere poort 
geheei en al van zwart-agtige Mar* 
mor-fteen gebouwd. De Scad leyd op 
eefl goeden grond > werdende daarom* 
trent alderhande vrugtcn gequeekt, 
fteen- en erts-groeven en mijnen ge* 
vonden, gelijk van z ilver, yzer, aluyn, 
albaft, jafpis, zoo wit ,ro o d , groen, 
violet, als rooze koleur, 00k azuur- 
fteen, kalk en diergdijke. Men reed 
’er z i j , perft ’er o ly , bakt ’er aarde- 
werk en porceleyn, dat Zeer goed is. 
De Ebro, die längs een gedeelte der 
mtiuren vloeyd, verfrift de moe-ge- 
arbeyde met water en v i s , zalm en 
elfe, die in de voortijd  in eene mee- 
nigte gevangen werd en zijnde be* 
vaarbaar, zelfs voor fwaare fcheepen 
doed hy alhier den handel wenftelijk 
bloeyen.

Van uyt Tortofa, gaat men den E -  
bro een weynig op-waards en als dan 
door een hoog berg-agrig land *, zren- 
de onder*wegs zeer veel olijf.boomen 
en kom t, naa v ijf  mijlen reyzens, iit 

i het vlek Gineßaf en wijders hooger
opV
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op een plaatze dat men Mord noemd zeet voordeelig en zoo door de na- 
en n°g hooger aan ,  f h x  ,• leggende tuur,  als de kunft fterk gemaakt op

" ' F L i x .
I. tiet Kaftccl. 1 ,  Df Moolco. 3. St. Thotius, een Wddttnis, 4. Het EylauJ.

een hoek lands, die by-naar van alte 
zijden , door den Ebro , die alhier zeer 
gebogt is , om-fpoeld werd * kunnen- 
de des zelfs water in des Stads graf
ten gebragt werden: aan de z i j , daar 
de Ebro niet is , werd de plaats door 
het gebergte gedekt, op welk een ka- 
fteel naar de oude wijze gebouwd en 
dat fterk en wel van alles voorzienis, 
de plaats van alle aan- en over-val be- 
waaren kan.

Wanneer men van dit vlek reyft 
en zulks boven Gineflar kom t, vind 
men nog al bergen en ontmoet daar 
naa het fteedetje Tiviga. Digt hierby 
is een berg, waar uyt men een zoort 
van onyx-fteen haald * hebbende de 
koleur van een menfche-naagel en daar 
in ftreepen en aderen, als die der jaf- 
pis- en fardonix-fteenen. Van hier gaat 
men het gebergte a f en komt in een 
vlakte, daar men Cambrilla, o f Cam- 
brtlesy een fteedetje, met een hooge 
muur , omringd, aan den oever van 
de Z e e , twee mijlen van Terragcna, 
v ijf van Gineßar en v ijf en dertig van 
Valencien, ontmoet. Al het om-gclee- 
geneland is aangenaam voor het oog 
en goed voor het gebruyk. Tuifen 
deeze Stad en Pentagona vind men 
een wel-bebouwde grond vol velden, 
vrugt-hooven en fchoone vlekken en 
dorpen.

Eer ik van Terragona fpreek, moet 
men wat ftil ftaan, om Monblanc en 
des zelfs om- en by-leggende gelee-

genheyd te zien.; zijnde alhier drie> 
o f vier kleyne plaatzen aan te mer- 
ken, tc weeten ; Pobleäo , Sivrana, 
Pradas en Monblanc. Pobleäo, in het 
Latijn , Populetum, leyd ten Noord* 
ooften drie, o f vier mijlen van Gineßar, 
aan een kleyne ftroom » die in den E - 
bro valt. Alhier is een zeer rijk kloo- 
fter van Benedibtijner-Monniken , o f 
hunne ordens-genooten, geftigt door 
Alphonfus Graaf van Barcelona, eer- 
fte Koning van Arragon , van dien 
naam , nevens een Kerk , aan St. Ber- 
nardm , gewijd , in de zelve is een 
zeer rijkeJBinne-kerk, waar in de K ö 
ningen en Koninginnen van Arragon 
gemeenelijk in marmore Graf-fteeoen 
geleyd wierden. Men reekend van 
hier , tot Terragcna vier en twintig 
en tot Barcelona viiftig mijlen ; het 
om-Ieggende geweft leeverd aluyn , 
kooper-rooden diergelijke Hoffen uyt.

Ten Ooften van Pobleäo , o f Po- 
pledOy ziet men opden zelven ftroom 
Sivrana, een fterkte, in het geberg
te , tuffen de rotzen, die ’er den toe- 
gang moeyelijk maaken en wat hoo
ger Noord-ooftelijk aan Pradas y het 
Hoofd-fteedetje van een Graaffchap, 
daar een groote jaar-makt gehouden 
werd ; ten Ooften van het zelve,leyd 
Monblanc, een middel-maatig groote 
Stad, mede het Hoofd van een Graaf
fchap ì leggende aan het ftroomtje 
Francoli; hooger en Noord-ooftelijk 
aan, ziet men het fteedetje Farred,

daar
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daar otn-heea albaft zoafchoon>glad 
ca doorfchipende gevoadefc wcrd j 
dat men'er venftergtaafen vannuakt*

maar dseze, uyfc* weyding is groot ge- 
vwegx beft kcere ik  naar *

T E R R A G O N A .

i .  De Stroom FrancoUt 1 .  De K aay, c f  Befcbermym»ur^

T e r r a g o n a ,

Die  zeer beroemde en over-oude 
¿tad> welke haar naam en een 
gedeelte van haar Heerelijkheyd ,door 

zoo vecl verwoeftende rijden, heen, 
bewaard heefr. Z y  is door de Phe- 
nkiers gebouwd > die haar Tarcona > 
o f  Tarcon noemden , waar van de Ro- 
meynen Tatraco gemaakt hebben. De 
Scipioos hebben de zelve her-bouwden 
maakten ’er een waapen- en weer- 
plaats, tegen die van Carthago > van: 
zy was zeer magtig rijk en zoo aan- 
zicnelijk; dat men her derde en groot- 
fte gedeelte van Spanjtn , daar naar 
Terraconien , noemde : des zelfs oude 
inwoonderen , waaren de eerfte, die 
door een vloek-waardige vleyery, te 
raade wierden een Kerk voor Jtugu- 
fiu* en wel by fijn leeven, te ftigten 
en als hunne af-gezanten, hem zeyden* 
dat ’er een Palm-boom op £ijn Ältaar 
gegroeyd was; betaalde hy hen dac 
lai-hertig pan-likken, met deeze bit
tere fchertz ; dit bewijft, dat gy dik- 
maals op mjn Altaar Offerhanäe doed. 
De Stad was met een muur vanzwaa- 
re vier-kante fteenenom-trokkeft, had 
een haaven en daar op en längs een 
verfterkfe kaay, waar van men nog 
onlangs de fteen-hoopen en overblijE 
zelen gezien heeft. Men vind in deeze 
Stad en daar buyten veele teekenen yan

de oudheyd, als f penningen, op-fchrif- 
ten in fteen en ilnkken van groot- 
fe gebouwen , ren-baanen , fchouw- 
bürgen ten deele uyt den rotz gehou- 
wen en ten deele van groote brok* 
ken marmor-fteen gemaakt, ter plaat- 
fe , daar nu de Kerk van onfe Ueve 
Vrouw van Milagro,  o f der wonder- 
daaden, (jnirakelen} ftaat. De Stad 
leyd nog op de zelve plaats, op ¡een 
hoogte allengs tot de Zee-ftrand af- 
loopende. Des zelfs haaven kon we! 
beeter zijn : want de meenigvuldige 
rotzen ,  beletten de groote fcheepen 
het veylig inkoomen * maar men heeft: 
met veel moeyte, de zelve zeer veei 
verbeeterd. Haare muuren zijn goed 
en door de Mooren gebouwd ; de 
Spanjaardsy hebben ’er eenige bol- en 
andere werken, naar de heeden-daagfc 
Oorlogs-kunde , by gedaan; op de 
zelve leyd veel gefehut Zee-waards 
aan, ora ’er alzoo roof- en andere vy- 
andlijke fcheepen van a f te wi/zen. 
De Stad is zoo groot, nog volkrijk 
niet j dan in ouder tijden ; daar is 
plaats genoeg , binnen de muuren, 
om ’er twee duyzend wooningen te 
ftellen? maardäar zijn ’er naauwelijks 
v ijf  honderd en alle van vier-kante 
gehouwe ileenen gebouwd. Daar werd 
groote handel gedreeven; brengende 
de aarde rijkelijk koorn , wijn , oly 
en vlas, voort,

Het
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Her water van den Francoli , het 

welk een gedeelte van de Studs muur 
befpoeld , is zeer bequaam om aan 
het vlas en linnen , dat men ’er in 
w aft, een fchoonen glans te geeven; 
daar zijn zeer goede weyen en by ge- 
volge veelefchaapen, boven alle deeze 
voordeelen , heeft er Terragona nog 
twee; te weeten een Aards-biftchop- 
lijke Zeetel en een Hooge-fchool. De 
eerfte is zeer oud en erkend Toledo, 
niet bpvenzig. Daar waaren ecrtijds 
veele Biflchoppen onder den deczen; 
inaar nu is ’er alleen die van Cat ah
nten nog 3 die des zelfsgezag erkend. 
De Hooge-fchool is in het jaar duy- 
zend v ijf  honderd twee en derrig , 
door den Kardinaal Kaßer Cervan
tes , geftigt. De Hoofd-kerk , St. 
Thekla, is beziens waardig, zoowel, 
als die van arise lieve Vrouw , vooren 
gemeld , waar van een gedeelte uyc 
fteen en marmor, dat men van den 
ouden fchouw-burg gebrooken heeft, 
gemaakt is > belangende de H. Ma- 
get Thekla, haar Ieeven is , door den 
grooten Digter J :  V: Vondel > in iijne 
Maagde-brieven befchreeven. In dee
ze Stad is een in-zetring van Geefte- 
lijken, die men by-naar nergens vind, 
zy noemen z ig , Broeders van het seer 
suyvere Bloed van Chriftus en Maria; 
gaande ten naaften-by gekleed , als de 
Capucynen. Gelijk nu deeze Srad op 
een hoogte Ieyd, heeft men ’er een 
heldcre lugt en fchoone gezigten; want 
men ziet ’er aan de eene kant de Zee, 
zoo ver het oog reyken kan , aan 
de andere het ora-geleegen land, dat 
wel bebouwd, bewoonden volvlek- 
ken en dorpen is ; ftrekkende Ooft- 
waards , Weftelijk aan ten Noor- 
den tot aan het gebergte \fan het Graaf- 
fchap Trad as. Alhier is Paulus Oro- 

fius , Kerkelijke gefchiedenis-Schrij- 
ver, genoegzaam by Iuyden van let- 
teren bekend, gebooren; die ’er aan 
twijfFeld, leeze zeeker boek, dat een 
geleerd Spanjaard, nu vier jaar gelee- 
den, heeft uyt-gegeeven; waar in hy, 
tegen een Tortugtez Schrijver , die 
wil bewijzen ; dat de gemclde Oro- 

fius , binnen Braga , ter wereld is 
gekoomen, klaar toond ; dat Terra- 
gona het Vaderland van dien Letter- 
held is.
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Om van Terragona, naar Barcelo

na te reyzen , volgd men de Zee- 
ft ran den ziet onder-wegs eenige wage* 
toorens en eenige mijlen van de eer
fte plaats, het oude kafteel Tam ant, 
aldaar gebouwd , tot beveyliging 
der kuften en befeherming van den 
ftroom Cay a : daar is nog een andere 
fterkre , die 00k Tamarit genoemd 
werd ; tog die in ^Arragon op de 
grenzen van Cat ahmen , ten Oo- 
ften , van St. Eßevan de Litera en 
Noord-ooft, van Lerida, leyd. Men 
heeft het gebergte op fijn linker-hand, 
dat zeer bebouwd, verfeheyde goede 
vrugten en wijn voorc-brengd. Als 
men daar-naa deftrand verlaut, vind 
men , links op , een weg, die door 
het gebergte loopt en ontmoct vecle 
fchoone vlekken en dorpen, tot dat 
men te Villa-hranca de Vanodes 3 komt, 
een Stad, van een goede muur voor- 
zien, vier kloeke mijlen van Terra
gona geleegen en de Hoofd-plaats 
van deeze byzondere Land-ftreek en 
eygen gebied. Men geloofd j, dat dit 
het Oude Carthago der voorige tijden 
is.

Van daar komt men in een laagte, 
tufien het gebergte, vol vrugt-boo- 
men, wijngaarden en weyen, tot dat 
men Martorel;  leggende vier mijlen 
van Villa Franca , ontmoet ; zijnde 
een ftecdetje,op de zaamen-vloedder 
ftroomen Noya en Llobregat, vier mij
len van Barcelona ;  behoorende aan de 
Graaven van Benevento. Daar leggen 
twee bruggen over den ftroom, waat 
van de eene zeer hooge boogen heeft, 
die zeer oud fchijnen te zijn* Van 
Martorel reyfd men eenige mijlen längs 
de Llobregat en die verlautende, treke 
men regt op Barcelona aan. Deeze 
gantfe weg is vermaakelijk i zijnde 
het Landfchap vrugtbaar en zoo vol 
menfehen j dat ’er al-om huyzen, vlek* 
ken en dorpen digt op malkander 
ftaan. De reeks der bergen, die men 
tufien Terragona en Barcelona, längs 
de kuften, ziet, wierdwel-eer, Sea- 
la-Hamibalis, (de Ladder, o fdcTrap* 
pen van Hannibal)  genoemd ; maar 
altans voerd zy den naam van de kuft 
van Garaß

III . Veel N  Ver-
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V erk laarin e  der C iiffe r-seta llen  in de nevens-gcvb egd e g ro o te P rin t-v e rb e e ld in g

van BARCELONA.
AUhs verumizM B A B C E  L O N A ,  am de Zce-kant: vjtide de Hoofd-fiad

van C A T A L O N I E N .
i .  Mont-iouy. i .  Htt ¿elltUe U h tti< v «  Tetfanna. j .  St. María. 4 .Tcrfanua. «/ *  itb ttft-c m tr -v x r f.

5. De Poort valí Rambla. 6. St. Prancifcuí, of de. M nnt-breeders, 7. Htt Hof va» Cardona , of van di« Ondfr- 
/Coniw. 8, De Beurs. 9 Onfe t .  yratfw van het Spirz. 10. De grootc Car me lufa. j i . S t . J o o l t .  n .  Het Hof 
Van de Innmfitic. 1}  De groote K¿rk, w a r  i» het h jk  van Eulalia , Bejchtrm-Magct van de fiad , ru¡} ¡ vjnde albur 
ter dood vebravt y om het getoof r*. De Gaandery, ¿tgt by bet Pieyt-hof 15 , Het Phyt hnf, o( de Hjddet-xaal. Uí .Sí . 
Maria v*w de Zee, 17 . St. Catbaún». Htt ToLhvyt, 19 . De IVaaptn pUats. xo. De Poort die mar de Muttr- 
j(aay ftrekt. x i. On*c heve VroWVt van Mont-Scrrac. x i .  De groote IVegy naar Vrankrijk > 13* ^  Cantaan en
fjaaytoorcrt.

B a r c e l o n a ,

I N  het Latijn Barcino genoetnd, is 
een itad, welke men geloofd, door 

Hamilcar Barca, vader van Hannibal 
en Opper-hoofd der Carthageefe Krijgs- 
benden > gebouwd te zijn, omtrent 
",wee honderd en vijftig jaaren, voor de 
geboorte van onzen Zaaligmaaker j de- 
zelve was eertijds niet aanzienelijk; 
niet tegen-ftaande het deHoofd-ftad der 
Laktanicrs was; zijnde kleyn, Vier
kant , honderd en twintig treeden van 
Zee en van vier poorten, aan de zij- 
den 3 voorzien; zy wierd door de Ko- 
ning ^Ataulphus, ten tijde der Got- 
then, in-genoomen; tog hy wierd al- 
daar om het leeven gebragt en begraa-

( F PMui c/e

ven: de Mooren ontweldigden de zelve, 
met geheel S f anjen, den Gotthen en de 
Spanjaarden, hebben dikmaals getragt 
hen wederom deezenbuytteontjaagen; 
maar Carolus Magnus > wierd’er in het jaar 
agt honderd en een meefter van. Te- 
genwoordig is Barcelona een der groot- 
fte , rijkfte en fchoonfte fteeden van 
geheel Spanien ;  leggende längs de 
Zcedtrand, in de gedaante van een 
Vierkant > met twee af gezneedene hoe- 
ken en maakende alzoo een ey-rond: de 
itad is omtrent zoo groot als Napels ;  
zy  leyd in een flerk muur-werk, van 
gebakke fteen en is daar en boven, met 
een tweede om-trokken, die twaalf bol- 
werkenen eenige hoornen,ofhalve maa- 
nen, graften en buyten-ilerktens heeft.

De flu te grand van B A R C E L O N A ,
X. M ont-jouy. x . B e  M aur-kaay, 3 , Terfanoa * d a a r men R ocy-fcbu pen  botm if.

De wallen zijn hoog, breed en w ijd ; 
men ziet ’er des avonds honderden 
koetzen längs rijden. De itad is in 
tween gedeeld; dat is in een oude en 
nieuwe; zijnde door een tuflen-muur 
en een breede graft, gefcheyden. De 
ftraaten zijn ’er breed en met groote 
ileenen beleyd ; werdende dagelijks 
door vuylms-bakken, dat men zelden

I in Spanjen z iet, fchoon gemaakt. Dee- 
ze Stad is , ten vericheyde in-zig- 
ten , zeer aanzienelijk : want zy  is 
de Hoofd-itad van Catalonien > de 
woon-plaats van een Onder-Koning, 
heefc een Bifdom , dat twaalf duy- 
zend dueaaten ’ s jaars , op-brengt > 
een regt-bank van Geloofs-dwang (in- 
quiiitie) en een Hooge-fchool > zy  is
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>or vecle m 

wen - een mnnr.hnf pn
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vcrncrd door vecle treflelijke gebou- , zijnde het laatil-gemelde groot en van

f * n  P P I l  C T O i ' f i f 1 I f T i ' K i i m i T «  A - n ö n  „ v n f L I .

t'Je.'i p,jy nS

\

tatcgnc ,
t6.S*f-Harte de h  „Her 
i j .  Catherine,
18. L a Dauanne ,
10, L a  Place d i r m e s  .

ze .J ,a  Parte du ,  Halle,
2,1. .Vojire Dame du d ien t- Serrat.
Z Z . L e  G rand che m in 0aur aller en Prance. 
z$ .L e Phnal du „ Helle ,

/:■

andere, mons juäteus;  tierg <\cr joo- 
d e n , re zijn) is een hooge berg; leg- 
gende ten Weilen , in een vlakte, 
digt by de Stadj hy is vol fchoone 
ruvnen, wijngaarden en kleynebofch- 
jens en voerd een.fterkte, die ’er tot 
beveyliging van de Stad geleyd is. 
De gantfe berg is rotz-agtig en by- 
naar on-uyt-putbaar van een fchoone, 
harde lleen, die naar des zelfs wor- 
rel fchiet. De Stad is zeer rijk en wel

manfehap gefteld, zeer beleefd tegen 
de vremdelingen. De vrouwen zijn 
er wel gemaakt en werden voor zoo 
fchoon gehouden, als eenigeelders in 
Spanjen; zijnde leevendiger van geeit 
en on-gedwongener van heufche om- 
megang ; dan andere Spaanfe vrou
wen. Barcelona heeft onder haare by- 
zondere Heeren Graaven tot het jaar 
duyzend een honderd twee en zeitig 
geitaan; als wanneer zy aan <^Atra-

1 1 1 .  Deel N  % gon,
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i , L e  *4îant Ju icth  .
i .  Le Paftion, douile de la .'L étfa ttna ,
3 . S*? o tarie ^Üadrone.
jf.. L a  P erfum e, autrement- tld r /e n a l.

t¡. T* a 'Porte de ¿a Jiam ble.
6, S f'fra n ço ts , autrement- ¿es Cordeliers.
7, Palais de Cordonne, outrent* Palais du 7'ice Poy.
8, La, ailerced.

q. tfo jtro  Dame d it  P ie . 
us. Les G rands Carmes, 
j j . S f  lu fte .  

u. L ’ ftujiiti/ition .

d e  ¿ a * V t l/c  a  o i l d %  B A R C R L O N N E ,  C a p i t a l  < û  /< ?  L ^ r c r i n c c  d e  i  ' a t a / p ç n c .
La Sceau, autrem ? la fronde Sjlife.au te jo f le corps de jo, S “ - Harte Je h
S ?  Salarie ¿a patrone de Jiarcelonne, tju iy  futm ariyrife*, jj , S?  Catherine.

j f . L a  Callerte proche ¿e diarrea u • t S L a  Pou an ne .
Le  Porreau autremS la  Salle des Car allers,

deide eœm, Ate+re ranger .

,U tr.

j .  J.a Place d  -lrm es.

no. La Porte du » Halle,
S J . . V eftre P â m e  du .V o n t-  Serrai- ,
Zi, Le Grand chemin jo u r  aller en fron te, 
z}. La fa n a l du , UoUe .
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Verklaarinff der CiifFer-getallen in de nevens-gevoegdc grootePrint*veibedding

” . *** r — a*,.......
i .  Mont* jouy, a.. Be Muur-kaay. 3, Terfanna » daar tuen Hoey-fcbupen howwd.

De wallen zijn hoog, breed en w ijd , 
men ziet ’er des avonds honderden 
koetzen längs rijden. De ftad is in 
tween gedeeld 3 dat is in een oude en 
nieuwe; zijnde door eeri tufien-inuur 
en een breede graft, gefcheyden. De 
ftraaten zijn ’er breed en met groote 
ileenen beleyd ; werdende dagelijks 
door vuylnis-bakken» dat men zelden

in Spanjen z iet, fchoon gemaakt. Dee- 
ze Stad is , ten verfcheyde in-zig- 
ten , zeer aanzienelijk : want zy  is 
de Hoofd-ftad van Qatdoniin , de 
woon-plaats van een Onder-Koning, 
heeft een Bifdom , dat twaalf duy- 
zend dueaaten ’s jaars , op-brengt, 
een regt-bank van Geloofs-dwang (1n- 
quifitie) en een Hooge-fchool > zy is
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vercierd door veele trefFclijke gebou- 
wen, eenmunt-hof en een gcede haa
ren. De Hoofd-kerk is groot, wel 
gebouwd en heeft twee hooge too- 
rens j de Kerk van onze Lieve Vrouw 
dd Pino (van de Pijn-boom) als ook 
hct H of van den Biflchop zeerkoftc- 
lijk gelijk veele andere klooitcrs , 

e itel ijke geitigren en wooningen. Be- 
halven deeze , cen Gods-dienite ge
l in k t ,  z ijn ’er veele,die niet minder 
beziens waardig zijn »gelijk * het H of 
van den Onder-Koning, het waapen- 
huys, zoo wel van alles voorzien; 
dat men ’er wel eenige duyzend man
nen zou kunnen geweer bcfchikken. 
De beurs der koop-lieden, defcheeps- 
timmer-werf en het H o f, o f de ver- 
gaader-plaats der Edel-Iieden , heb- 
ben alle yets, dat prijzens-waardigiss
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zijnde het laatit-gemelde groot en van 
zwaare gehouwe iteen gemaaktj ruf- 
tende op marmore pylaaren. Onder 
de trap en op-gang is een water-fprong 
verbürgen , nevens een zaal, wiens 
zoldering verguld is; hebbende een 
voor-plauts, daar men wandelen kan. 
De zaai is met de af-beeldzels van alle 
de Graaven van Barcelona vercierd. 
Daar zijn veele markt-plaatfen, wier 
voornaamite St. Mtchtel, genoemd is 
en waar op de grootfte ilraaten uyt- 
en aan-loopen. De haaven is w ijd, 
diep en veylig ; hebbende ter eene 
zijde een grooce kaay, ter lengte van 
zeven honderden vijfrig treeden,een 
tooren-werk, lantaarn-Iigteneen fterk- 
te, daar volkopleyd. De andere zij 
is , tegen hct geweld der Weite-win
den , befchut door Mont-jouy, o f Mont*

Platte gtanPvan de  f i e r c e ,  genaamd Mont-jouy B A RC El.O N A .
1 ,  Di oitäe Sie*kte. %. De Tooren w>aar van men over het am!eggen de Und ziet tnallc vaar-ttiygen inZet kan ontdefa 

ien. 3. tVooningtn voorde begetting.

Iv ic , die tot in Zee uyt-geftrekt is en 
een hoofd maakt, aan wiens voet een 
vier-kante fterkte met gefchut beleyd, 
op-gewurpen is. Dit Mont-jouy (wiens 
naam men zegt Mons Jovis ; Berg van 
Jupiter, o f ,  volgenshetgevoelen van 
andere, Mons Judätus ; Berg der JCo
den y te zijn) is een hooge berg i leg- 
gende ten Weiten , in een vlakte, 
digt by de Stad 3 hy . is vol fchoone 
tuynen, wijngaarden en kleynebofch- 
jens en voerd een.iterkte, die ’er tot 
beveyliging van de Stad geleyd is. 
De gantfe berg is rotz-agtig en by- 
naar on-uyt-putbaar van een fchoone, 
harde fteen, die naar des zelfs wor- 
tel fchiet. De Stad is zeer rijk enwel

ter koop-handel geleegen, men blaait 
’er goedglas, maakt’er lemmers, die 
in Spanjen wel gewild zijn en dec
ken s , o f kleeden , die de Franjfen, 
Caftelognes, noemen. De inwoonders 
zijn arbeydzaam en zeer op de koop- 
manfehap gefteld, zeer beleefd tegen 
de vremdelingen. De vrouwen zijn 
’er wel gemaakt en werden voor zoo 
fchoon gehouden , als eenige elders in 
Spanjen; zijnde leevendiger van geeit 
en on-gedwongener van heufche om- 
megang j dan andere Spaanfe vrou
wen. Barcelona heeft onder haare by- 
zondere Heeren Graaven tot het jaar 
duyzend een honderd twee en zeitig 
geftaan > als wanneer zy aan *ylrra- 

III , Deel, N  2 gm,
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gont gclijkik gezegt heb, gekoppeld 
wierd. In het jaarduyzend zes hon- 
derd en veertig, wierpen de Catalanen 
het jok hunnes Konings van den hals 
en riepen de Eranffen te hulp, die ook 
twaalf jaaren meeiter van deeze Stad 
geweeft zijn ; werdende in het 'jaar 
duyzend zes honderdtwee en vijftig , 
daar weder uyt-gedreeven, naa een be- 
lecgering vanvijftien maanderi teheb- 
ben uyt-geftaan. ln de naaii-vootleedene 
O orlog, beleegerden zy de zelve nog- 
maal en namenfe in het jaar duyzend 
zes honderd zeven en negentig , naa 
zes en vijftig dagen befchietens, weg? 
dan ftonden de zelve, by de Rijfwijk- 
fe Vreede-handeling, af. Voorleedfen 
jaar duyzend zeven honderd en v ijf  * 
rukten ’er het leeger derBond-genooten 
te water en te dande voor en nam de 
plaats > in dennaam van Karel de Kll,

naa een beleg van drie Weeken, op 
den twee en twintigften van Oktober in 
bezitting. W at Verder omtrent dee
ze btad is om-gegaan, zal beeter by 
wijze van gefchiedenis > dan Land- 
befchrijving moeten en künrlen ver- 
haaid werden*

D e  W e g  v a n  B a r c e l o n a

N A A R  E N  I N  A r K A G O N .

A L s men van Barcelona naar Ärra- 
gon gaat3reyftmendoorMart&rel, 
van waar de reyzigers gemeenelijk het 

berugte kloofter van Mont - Serrat, 
gaan bezigtigen. De weg van Mar- 
torel is berg-agtig} klimmende al ge- 
ftaadig, men ontmoet eenige dorpen 
eh komt, naa twee mijlen > aan het 
fteedetje Bergera -y alwaär veel wol- 
laaken-werk-lieden en weevers woo- 
neg: een mijltje van daar leyd

Vermgvm den Berg, bet Kloofter en de Ker^vdn M O N T - S E R R A T .
i .  Ve plaals daar bei Beeid van de Heyiige Märet is gevOndeit. t .  St. Hittonymus. j. St. Antonius» 4 . De 2ft> 
Jigraaakcr. 5 * De H. Dricvuldighcyd.

M  o  N T - S  E R R A T i

ZYnde een berg in Catalonien, om 
iijnö uyt-fteekende hoogte ai-om

vermaard > tog nog meerder, om ze& 
kere plaats , die men ’er op vind en 
alwaar veele Gods-dienftige oeffenin-

gca
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gcfl werden gepleegd ; ja a , naa het 
huyfje van Loretto en de Kerk van 
St. Jacob , is ditdeeerfte, van beede- 
vaarden en beloften. Deeze berg is 
omtrent vier mijlen, in het rond, 
groot en twee hoog; verheffende zig 
zoo zeerboven fijne'gebuuren * dat zy, 
als men op des zelfs top ftaat, by- 
naar vlak land fchijnen te zijn* men 
ziet van hier niet alleen het gantfehe 
land tot aan Barcelona, dat ’er goede 
zeven mijlen van daan leyd ; maar nog 
ver in Z ee , zelf tot de Balearife Ey- 
landen toe , die ’er zeitig mijlen van 
a f zijn. Het is by-naar niets * dan een 
iteyle rotz , die zaags-gewijze uyt- 
iteekzelen heeft; waarom hy 00k , 
zoo men voor-geeft , den naam van 
Mons-Serratus , dat is ; Zaag-berg  ̂
genoemd werd. Herwaards koomen , 
uyt alle oorden des werelds , veele 
menfehen hunne eer-bewijzing aan 
zeeker wonder-daadig Marie-beeid, al- 
hier in het jaar agt honderd en tagtig, 
door eenige herders, die ’er Ichaapen 
weyden, in een hol, gevonden, met 
grooten yver toonen. Zoo draa dit 
zeldzaam geval rugtbaar wierd (dus 
luyd de vertelling) ging de Biflchop 
van Barcelona verzeld van fijne Geefte- 
lijke en duyzende andere menfehen, 
dit beeid haalen, om het elders heen 
tebrengen ; maar het ftond van zelve 
ftil en wilde van de plaats niet, daar 
nu het kloofter gezien werd. Hierop 
bouwde Guifridus by-genaamd de Ge- 
hayfde, Graaf van Barcelona voort ten 
haarer eere, een vrouwe-kloofter voor 
de Benediffijnen s het welk honderd 
en tien jaar daar naa, aan de broeders 
Van de zelve ordening is gegeeven 
geworden. Daar is geen beeae-vaard- 
ganger fPelgrim) d ie; gaande naar 
St. Jacobe 00k deeze Lieve Vrouw 
niet eens aan-fpreekt. Als men van 
Barcelona derwaards reyfd, gaat men 
over den Llobregat, die aan den voet 
van den berg, over een roode zand- 
grond, vloeyd; waaromme hy 00k den 
naam van Rubricatus (dat is de Roode) 
voerdj des Winters is ’er het water zeer 
hoogen by Zomer-tijden by-naargants 
weg. Men klimd op deezen berg, längs 
een zeer nföeyelijk pad en vind ’er 
voort een herberg, daar zig de reyfigers 
en beede-vaard-gangers wat kunnen

verfriilen en zeven, of agt honderd 
treeden van daar, het Kloolter en de 
Kerk ; maar deeze twee, maaken een 
gebouw uyt> leggende in een vlakte, 
aan den voet van een zeer ruuwe rotz*, 
zijnde dit alles met muur-werk om- 
trokken. Zoo draa men in het kloo- 
iter treed, ziet men een meenigte ke- 
tenen en andere dingen , door men
fehen, die hunne erkentenis aan het 
Heylige beeid hebben willen betoo- 
nen, alhier ver-eerdj voorts veele fchil- 
deryenj verbeeldende de wonder-wer
ken, door het zelve gedaan. Boven 
den in-gang, is de Apothcek, ofge- 
nees-kruyd-winkel , gefchikt om de 
zieke Geeftelijken en beede-vaard-gan
gers ten hulpe te zijn. Van daar gaat 
men in de oude K erk , daar 00k veele 
diergelijke fchilderyen in hangen en 
twee marmore graaven met eenige op- 
fchriften ftaan. De Heylige en Zaali- 
ge Ignatius Lojola heeft hier veel tijd 
gezleeten, toen hy voor-nam, die zoo 
God-vrugtige en mngtige broederfchap' 
van Jefu s , op te regten: gelijk te lee- 
zen i s , xn zeeker op-fchrift, op een 
dermuurenj luydende:

B. IGNATVS A LOJOLA HIC MVL- 
TA PRECE FLETVQVE DEO SE 

- VIRGINIQVE DEVOV1T ; HIC 
TANQVAM ARMIS SPIRITVALI- 
BVS , SACCO SE MVNIENS PER- 

NOCTAVIT ; HiNC AD SOCIETA- 
TEM IESV FVNDANDAM PRO- 

DI IT. ANNO MDXXII.

dat is:

B. IGNATIVS VAN LOJOLA, 
HEEFT ZIG ALHIER, MET VEEL 
GEBEEDEN EN TRAANEN GODE 
EN DE MAGET OVER-GEGEEVEN, 
ALHIER HEEFT H Y, GELYK IN 

GEESTELYKE WAPENEN , ZIG 
MET SYN ARME KLEEDING DEK- 
KENDE, DE NAGTEN DOOR-GE- 
BRAGT* VAN HIER IS HY, OM 

DE BROEDERSCHAP VAN JESVS 
OP TE REGTEN , TE VOOR- , 
SCHYN GEKOOMEN, IN HET 

JAAR MDXXII.

W ijl nu het getal derbeede-vaard-gan-
f ers dagelijks grooter en dus de oude 

Lerk te kleyn wierd: deed ’er Phi- 
lips de II, een nieuwe bouwen, waar 
in ‘Philips de I II , in het jaar vijftien 
honderd negen en tnegentig het hey- 

N 3 hg«
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lige beeid , dat zeven honderd en 
tien jaaren in de oude geftaan had, 
over-brengen. Deeze nieuwe Kerk is 
zeer ichoonj hebbende drie kooren, 
met orgels en een geheel verguld Al- 
taar,dat dertigduyzend rijksdaalders 
gekoil heeft 3 hier op ftaat het gemel- 
de beeid 3 zijnde zwart-agtig , met een 
kindeken op haar arm, agtereenver- 
vergulde yzere traly , waar op men 
leeit;

PHILIPP VS III. R EX  CATHOL1CVS 
VIRGIN 1 MATRI DICAV1T AN

NO M DLXXXXJX.
dat is :

PHILTPPVS DE III , KONING 
VAN SPANJEN HEEFT DEEZEN 
ALTAAR T E R  EEREN DE MOE- 
DER-MAGET G ESTIG T , IN HET 

JAAR M DXXXXIX.

T er weder-zijden van het Altaar ziet 
men een fchildery 3 zijnde heteenede 
af-beelding van deeze Koning en het 
anderedie van de Koninginne,fijne Ge- 
malinne. Rond-om dit beeid hangen 
wel negentig zilvere lampen. De ichat- 
o f overblijfzel-kamer van deeze Kerk 
is zeer heerelijk 5 men vertoond ’er on- 
der andere koftelijkheeden een kroon 
van de Heylige M aget, die op een 
millioen goads gefchat werd. In het 
kloofter woonen Geeftelijke van en 
uyt alderhande geweften 3 maakende, 
met de bediendens, omtrent drie hon
derd perzoonen uyt 3 hebbende maar 
veertien duyzend rijksdaalders vafte 
inkomft ’sjaars; tog verteeren ’er wel 
zeitig duyzend: want zy ontfangen 
alle de beede-vaard -gangers en nieuws- 
gierige, geeven hen Ipijs, drank en 
verblijf, voor niet, den tijd van drie 
dagen, men heeft ’er brood , vlees, 
wijn , oly , zout, edik en een bed; 
maar daar komt 00k niemand , die 
maar de minfte Gods-dienftigheyd, o f 
eer in het hert heeft, o f hy toond ’er 
een blijk van dankbaarheyd 3 men ziet, 
zoo hier , als daar , op verfcheyde 
plaatzen van den berg, tw aalf, o f 
dertien kluyzenaars-huysjens, die uyt 
den rotz fchijnen gemaakt te zijn en 
daar men niet dan met een ladder, kan 
x'n-koomen. De groote Heeren, der 
wereld moede , begeeven fig gemee- 
nelijk naar deeze Gods-dienftige eeu-

zaamheyd, om’er met rult hunne dagen 
te zlijten: maar fchoon deeze huys- 
jens op deezen rotz ftaan en men diend 
te gelooven 5 dat aldaar niets te vin- 
den is , heeft men ’er nogtans een 
kerkje, o f beede-hnysje, een kamer, 
een tuyn cn cen put in en uyt den rotz 
gehouwen, alte rnec groote arbeyd en 
koftcn gemaakt. Zommige van dee- 
ze kluyzenaars willen niemand zien 
maar andere leeven zoo itrcng nieten 
ontfangen het befoek der menfchen. 

j Boven het kloofter is een ro tz , die 
I heel voor-over hangd. Wanr op drie 

kruy/Ten ftaan, waar by men dagelijks 
miflen doed , om de JVlaget te bid
den , dat fy tog niet gelieve toe te 
laaten i dat de zelve op haar Kerken 
Kloofter neder-ftorte! Men vreeft voor 
dit ongemak niet zonder reeden : 
want omtrent het midden van de ze
igende eeuw viel ’er een groote brok 
van , dat veel fchaade aan het Gaft- 
huys deed en verfcheyde zieken het 
leeven kofte. Wijders is deeze een- 
zaamheyd zeer aangenaam voor het 
oog en het is ’er zoo ftil 3 dat men ’er 
niets 3 dan den zang van voogelen, 
o f het ruyilen van zagte winden en 
vallende wateren, hoord.

Van hier klimd men al-om door 
en längs rotzen naar den top 3 zijnde 
v ijf mijlen van den grond en laagte; 
men laat Manrefa fin het Latijn , Mu 
norifa) een oude btad, op de regter- 
hand 3 leggende aan de zaamen-komit 
van twee ftroomen, de Cardonero en 
de Llobregat, tien , o f twaalf mijlen 
van Barcelona. Eertijds was de zelve 
aan-zienelijk en Rubricata ,genoemd3, 
werdende in de tiende eeuw , door 
eene Gravinne van Barcelona, Gema- 
linne van Graaf Raymundus Bor dins', 
her-bouwd.

Drie mijlen van MonuSerrat, reyfd 
men längs een vrugtbaar land en komt 
als dan aan het fraaye fteedetje, Igua- 
lada;\leggende in eenmuurenaan den 
ftroom ̂ Neya. Van daar ontmoeemen 
eene on-effene grond ; maar nogtans 
zeer wel bearbeyd en bevolkt 5 voorts 
gaat men door het vlek Hoflaletes , 
dat vier mijlen van de laatfte plaats 
leyd. Twee mijlen verder ziet men 
Cervera een oude Stad en Hoofd- 
plaats van een regts.gebied , op een
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hoogte,op de groote weg tuffen Bar
celona en Saragoffa, op den oever ran 
een ftroom, die den zelven naam heefr. 
Men zier by deeze Stad de overblijf- 
zelen van een vervallen kafteel, dat 
men om-ver gewurpen heeft, om dat 
het de Struyk-roovers tot een fchuyl- 
plaats diende. Cervera was eertijds 
en is nog zeer fterk; zijnde wel ge
kegen en van goede muuren, buyten- 
werken en een kafteel op een hoogte, 
voorzien. Daar is in Catalonien, op 
den oever van de Zee , in de naa-

buurfchap van Roußillon, een Stad, 
welke de zelve naam voerd.

Een mijl verder, gaat men door Tor* 
rega> de Hoofd-ftad van een regt-ampt* 
laatende Jlgramont, op de regter-hand, 
mede een p!aats,onder den eer-naam, 
als gemelde, aanzienelijki nog ishier 
niet ver van daan het fteedetje Bel- 
puch , daar een groot kloofter van 
Minne-broeder s by leyd, geftigt door 
Raymundus de Cardona. Vijr mijlen 
van hier vind men

ijUiuniiinnnwti»uiiw¡nt ■ ■' »hmiiiu»himmm« inn -.i ii«n.1.1
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L E U  D A }

EErtijds Herda genaamd, is een ou- 
de Stad, in het Land der Berge- 
ten ;  zijnde al van ouds vermaard, 

om de meenigte der zoute vis , die 
’er verkoft wierd en om dat Julius 
Ctffar , digt onder haare wallen , in 
een bloedige Veld-zlag Kjifranius en 
Petrejus , Onder-veld-overften van 
Pompejus, overwon. Z y  leyd op een 
heuvel i Ipopende allengs , tot den

7  D A.
3. Hi» Stcrkte. 4, Wagt-plaatt.

oever van den ftroom , Segra , af,* 
verfterkt met een muur van gehouwe 
fteen: zy is vry groot en fchoon, voor- 
zien van treflelijke gebouwen} zijnde 
de meefte burger-huyzen van berg-en 
gehouwe fteen en aldaar een zeer oude 
BifTchoplijke zeetelj behoorende ge- 
lijk alle de andere van Catalonien y oa- 
der Terragona en brengende twaalf 
duyzend ducaaten 's jaars, op. Daar 
is 00k een Hooge-fchool, in het be- 
gin van de yeertiende eeuw, geftigt*
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Boven de Stad cn op den top des 
bergs ziet men een borgt, die zig van 
de "piaats meeiler kan maaken, waar 
binnen het H o f der oude Köningen 
van Arragon is en een weynig daar 
beneeden de H oofd-kerk, van eene 
fchoone in-gang voorzien > ook het 
H o f van den Biilchop,  van waar men 
over de geheele Stad ,  het om-leggen- 
de land en den ftroom kan zien. De 
grond draagd de gewoone lands-vrug- 
ren en de Segra leeverd vis , zulks 
den inwoonderen niets ontbreekt: daar 
is maar een ongemak, naamelijk; dat 
de ftroom dikmaals zwaare neevelen 
en dampen uyt-werpt, die des W in
ters zeer veel ongezondheyd veroor- 
zaaken. In het jaar v ijf honderdagt 
en twintig > was alhier een Kerkelijke 
vergaadering. Wanneer Jacob de I, 
Koning van tarragon, Valencien be- 
leegerd had , waar van de Möwen toen 
meefter waaren, deed hy uyt-roepen> 
dat de eerfte, die de Stad in-naamen , 
de eere zouden hebben, van daar aan 
het gewigt , den ' maat en munt van 
hun Stad aan den deezen te geeven : 
bier op vielen 5er die van Lerida op 
aan en naamen de zelve in : weshal- 
ven zy , toen men Valencien wederom 
ging bevolken, hun gewigt, maat en 
munt 3 die er ook nog gebruykt wer
den , heen zonden : zulks Valencien , 
de Stad Lerida ,  als haar M oeder, 
eerd.

Een half mijl van hier vind men 
het gebergte , dat het begin van het 
Pyreneefe maakt en Arragon van Ca- 
talonieny fcheyd. Ten Zuyd-weften 
van Lerida, ontmoet men het fteedetje 
Aiiona ([Hitona)  Hoofd-plaats van een 
Burg-graaffchap en aan de Noord- 
oofter-kant Bamguera;  leggende op de 
Noorder-oever van den Segra ,  aan 
den voet van een berg, waar op wel- 
eer een fterkte gebouwd was 5 deeze 
Stad is van veel belang, het Hoofd 
van een Geregts-ampt en zeer wel ter 
in-zaameling van het Veld-gewas, ge
kegen.

D e  W e g  v a n  B a r c e l o n a ,  n a a r  
V r a n k r y k .

OM  van Barcelona naar Vrankrijk 
te geraaken, gaat men over Mon*

coda ,een fteedetje ,dat 'er twee mijlen 
af leyd , digt by den ftroom Befos, 
het was wel-eer een fterke piaats. M en 
laat op de regter-hand, aan den oever 
van de Zee , twee kleyne iteeden, 
Badelona, een uurtje van Barcelona en 
daar naa Matm-o; de eerfte piaatsheefc 
een fterk kafteei eu de tweede-veele 
glas-blaazeryen, Voorrsziet men P i
neda , by den raond van den Tordera. 
Van Marieada, gaat men door Rocca, 
dat 'er twee mijlen van daan leyd ca 
zoo over Linas en St. Saloni en komt, 
naa zes mijlen af-gedaan te hebben, aan 
het fteedetje Oft airik, aan den Tordera, 
v ijf  mijlen van G ironna. Op den lin
ker-hand laat men de Stad Vic leggen, 
(by de Romeynen Aufonia genaaamd) 
welke zig in den tegenwoordigen Oor- 
log dapper gequeeten heeft voor Ka
rel de I II  5 zijnde de eerfte piaats in 
Catalonien, alwaar de onderdaanen zig 
voor dien Vor ft verklaard hebben. 
z y .  was eertijds de Hoofd-ftad der 
Aufetaniers en veel magtiger ; dan te- 
genwoordig * zijnde in de negende 
eeuw verwoeft ; maar kort daar naa 
wederom op-gebouwd, wanneer men 
de zelve Vic, Vicus, dat is , fV ijk ,  
o f Dorpy noemdej om dat zy zoo 
kleyii was,ten aanzien van haar voo- 
rige om-trek en bezlag. Z y  leyd aan 
een kleyne ftroom , die zig in den 
Ter werpt , in een t uMu.r oord. 
Daar zijn eenige groote gebouwen, 
als ; de Hoofd-kerk , daar fchoone 
poorten en in-gangen voor zijn , die 
op pylaaren van zwaare gehouwe fteen 
ruften 5 de markt is zeer groot en ruym 
en alhier een zeer oud Bifdom, dat 
jaarelijks zes duyzend ducaaten op- 
brengt. Ten Weften van Vic y leyd 
het fteedetje Centellas , in een diep 
dal.

TuiTen Vic en de Zee-kuften, vind 
men een zeer hoogen berg, genaamd 
Mont-Seni QMons Signi)  de Teeken- 
bergt waar op veele Genees-kruydea 
en zeldzaame fteenen gevonden wer
den ; gelijk kryftal en een zoort van 
purp ere, o f  violette amethyften,daar 
blinkende roode aderen door loopen.

Aan de andere zij laat men eenige 
fteeden op de regter-hand, längs de 
Zee-kuften; gelijk Blanes, van ouds 
Blanda;  aan den mond van den Tor*

dera



BESCHRYVING VAN PALAMOS EN GIRONNA. 10$
¿era en aan des zelfs Noorder-ftrand, 
Toßa , waar haar een kaap genoemd 
i s ,  die de Romeynen den naam van

Lnnaritm Promontorium 3 (de Mann.
vind mert 

maar

tu rn  j. i urn u n i Uf itlTfl 3 \^cic

kaap) gaaven ; hooger op vin< 
Palamos;  zijnde een kleyne ,

/ ..) 1 'tJ / r  . 3  /.J t f , t . i J r / U  . i / w J f . t r  U s  S r.it,. s i s  .  'J .u t/ ta ,, y rtiS  , /  . i «  w y , /  j  J .C  T u t ■ ./.•  /

----- : P A L A M O S .
De Stad. 1 ,  Bfn Kaftcel door de iranfen, aangeleyd. j. De Wind-moolcn. 4. De Wagt-tooreti.

5. Dc Om-trck van de Stad.

zeer fterke Stad ; leggende aan het 
eynd van een in-ham, daar een vey- 
lige haavenen dekking tegenallewin- 
den, uyt-gezonderd de Zu yd-weite, 
is. De Stad zelf is ten deele in een 
vlakte en ten deele längs een ruuwen 
heuvel, die tot in Zee loopt en reg
te hooge boorden heeft, gebouwd. 
Men heeft deeze plaats met een muur 
en andere werken verfterkt. Boven 
op de heuvel en naar de Zee-kant is
«cn kloofter van ^Atigußijnen af-ge- i naar deoude Stad

wurpen, om ’er een wal te maaken \ 
jaa de noodzaakelijkheyd , om dert 
vyand te kunnen weder-ftaan, is oor^ 
zaak; dat men nog beezig is , met er 
meerder ilerktens te maaken en op te 
werpen. De in-ham van Palamos is 
aan de eene kant van de Z ee , door 
een uyt-flek van het land gedekt, die 
aldaar den Kaap Palafugella, aldus naar 
een D orp, dat ’er digt by leyd , ge
noemd , maakt > maar ik keere weder

.J!U .1/ f e r  J itr trrr  z

G I R O N N A .
l .  De Stroom " t e r . v  Hit Kaftecf. 3. De Voor-ftad, o f die der Kapucijiiio. 4. Stcrkrcm op bet

gebergte t dat rond-orn de Stad leyd.

G i r o n a ,  o f  G i r o n n a ,

V Oor deezen Gerunda, genoemd; 
zijnde maatelijk groot, drie-kant

en met een groote ftraat, die door de 
gantfe lengte der plaats loopt, ver- 
cierd , zy leyd op een hoogtc3 aari 

111, V eil O dea
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den kleyneii ftroom Onhär (van de 
ouden Onda genoemd) die Zig digt 
hier by in den Jet , begeeft, de zaa- 
men-vloed deezer ftroomen verftrek- 
ken de Stad , die reedelijk fterk is , voor 
een water-graft. Alhier wierd in het 
jaar v ijf honderden zeventien,een ver- 
maarde Kerkelijke vergaadering ge- 
houden * daar is een Bifdom en een 
kleyne Hooge-fchooL De Hoofd- 
kerk,onze Lieve Vrouwe toegewijd, 
is zeer fchoon en koftelijk ; blinken
de het Hoog-altaar van goud en eedele 
gefteenten endaar op een Mark-beeid 
van digt gegooten zilver. Hoewel 
de Stad niet groot is, bloeyd ’er eg- 
ter den handel zeer en doed ’er veele 
kunftenaars en arbeys-lieden beftaan : 
zy  is altijd zoo hoog geagt geweeft > 
dat ten tijden der Köningen van Ar- 
ragon , hun oudile zoonen den eer- 
naam droegen van Grttaven en naa- 
maals Prinzen van Gironna ;  het is de 
Hoofd-ftad van een zeer groot en ver- 
uyt-geftrekt regt-ampt, welke Land- 
ftreck voor de vrugtbaarfte van geheel 
Catalomen , gehouden werd ; begrij- 
pende veeì voornaame fteeden en plaat- 
zen , waar van de voornaamfte

Mooren. De Grieiten hadcferi riiäaf eeft 
poort aan1 de Land-zij, daar geduu- 
tig göede wägt gehouden wiefd > des 
nagts, door een derde deel der inge- 
zeetene en by den d ag , door de Be- 
vel-hebbers en Opper-hoofden der 
Stad > men liet geen Spanjaard, door 
deeze poort , binnen * maar als yemand 
van de deeze in de Stad wilde koo- 
men, om te arbeyden , o f te hande
l n  , deed men hem, door de poort, 
die Zee-waards aan ley , daar in leyen. 
Op deeze wijze verdeedigden zy zig 
eenige eeuwen lang, tegen de Span- 

jaards. Maar als Julias Ĉ efar , nu 
eyndelijk al de magt en aan-hangers 
van Pompejus, in Spanjen , had ten 
onder gebragt, bouwde h y > by Am
punas , een derde Stad , om ’er een 
volk-planting van Romeynfe burgers te 
brengen; tog eerft aan de Spanjaards 
en daar naa ook aan de Griektn, het 
Romeynfe burger-regt gefchonken heb- 
bende s wierd van deeze drie , een 
volk \ het welk de taal en zeeden 
der Romeynen aan-nam. Terdier tijd 
bouwde men een Tempel , ter eere 
van Diana *t)an Ephefen en regte een 
pylaar op met dit by-fchrifti behei
zende de geheugenis van die voor-vak

A m p u r i a s ,

IS j zijnde te gelijk een Stad en Zee- 
haaven, op den mond van deElu- 
via en aan des zelfs Zuyderlijke oe- 

ver , twintig mijlen van Barcelona , 
zes van Gironna en drie van Rofes, in 
het land der oude Indigetam 'ers, ge- 
leegen. Het was wel-eer een groote 
Stad en eer de Romeynen naar Spanjen 
over-ftaaken uyt twee fteeden, de eene 
van de andere door een muur gefchey- 
den, beftaande: de eene was door de 
Marßliaanen ;  immers de Grieken, die 
van Thonen, als z y ,  gekoomen waa- 
ren, aan den oever van de Zee en 
omtrent vier honderd fchreeden groot> 
de andere, die ’er digt aan lag enwat 
meerder land-waards in , wierd door 
de inboorelingen van het Land be- 
woond en door een muur van drie 
honderd treeden, in den omtrek,ge- 
zlooten. Deeze twee volken hielden, 
yeder, hun taal en wijze van leeven, 
hebbende met elkander geen meerder 
ommegang 3 dan de Ttniten met de

EMPORIT ANI. POPVLl. G tU E C L  
HOG. TEMPLVM. SVB. NOMINE. 
DIAN iE. EPHESI^. EO. SiECV- 

LO. CONDIDERE. QVO. NEC. 
RELICTA. GRiECORVM. LIN- 
GVA. N EC . ID IO M A T E . PA- 
TRI iE. IBERE. RECEPTO. IN. 
MORES. IN. L1NGVAM, IN. JV- 
RA. IN. DITIONEM. CESSERE. 
ROMAN AM. M. C E T H E G O . 

ET. L. APRONIO. COSS.
dat is:

DE. EMPORITANIERS. EEN. 
GRIEKS. VOLK. HEEFT. DEE- 
ZEN. TEMPEL. ONDER. DEN. 
NAAM. VAN. DIANA. VAN. E- 
PHESEN. IN. DIEN. EEVW. 
OP-GEREGT. WAAR. IN. NIETS. 
V A N . DE. G R IE K S E . N O G . 
SPAANSE. V A D E R L A N D S E . 
TAAL. WAS. OVER-GEBLEE- 
VEN. HEBBENDE. DE. Z E E 
DEN. T A A L . REGTEN. EN. 
HET. GEZAG. VAN. ROMEN. 
ZIG. ONDERWVRPEN. T E N . 
TYDE. DAT. M. CETHEGO.. 
EN. L. A P H R O N IV S. B VR* 

GERMEESTERS. WA AREN.
De



De Grieken hebben deeze Stad den 
naam , van Em fm ias, o f Emporion, 
gcgeeven ; beteekenende Koop-rijk en 
dus is ’er , met weynig verandering 
Ampvrias van gemaakt : zy is dik- 
maals verwoeft en nooyt tot haar voo- 
rige iland gekoomen. Men meend* 
dar ’er ecrtijds een gedeelte wat hoo- 
ger Noord-waards is verleyd , naar 
den mond van den kleynen Llobregat 
en daar van de Stad gebouwd, die 
den naam van Caflello d* t^Ampuria s , 
voerd leggende aan een groot meyr, 
om-trokken met een muureneen fehoo- 
ne Kerk vercierd. Het Landfchap, 
daar gemelde Stad in leyd , noemd 
tuen Laponrdan (Ager Lapurdenjïs) tog

B E S C H R  Y V I N G
het is dat Lampovrdan, o f Lapourdan 
nie:, het w elk, naar het land, Labour* 
datiy geheeten werd; zijnde een gedeelte 
van Bajonna, in het Franfe Bifcaayen. 
Rond-om Ampurias valt niet, dat noe- 
mens-waardig is j als zijnde de grond 
hey-agtig en vol riet, liezen en biezenj 
zulk ae ouden daar aan den naam van 
June amt s Campus, (Btez-veld) gaaven: 
hier en daar valt wat vlas enfpartum« 
kruyd. Hier was eertijds een Bifdonii 
maar zy verloor die waardigheyd, met 
haar ftand, toen zy overwonnen en ten 
onder gebragt, de zelvenaarGVnw/w 
daar het zelve nog is , moeft zien o- 
vervoeren. Verder Noord-waards op, 
leyd de iterke Stad,

VA N ROSES.  toj

/ / îïA f.ivi-  ̂ . V
; ■ ^^>1 U* Ms®
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A, ¿3 V ide , B . Ca/e m a tte . C -iSedeute-Ji- d e r t Je /a  T rin ité- ~&.*#er *-4teA tterranee T  Ì "hemin ae E e rß iß n a n '. 
G. Chemin de JÜarce/ene. H . Chemin de \PuieerdaX hi C esterie. K-, „Hont fÿrenèes-

R O S E S

R o s e s .

A Lwaar een goede Zce-haaven, 
aan het eynd van een in-ham, 
ten Weiten van Kaap de Cruz , ge~ 

venden werd. Deeze itad is van de 
puyn-hoopen van het oudc Rhoda, o f 
Rhodopotis s leggende aan den gemelden 
nyr-ftek , door de Grieken , gekoomen

van Rhodos > gebouwd. Gelijkuytdes 
zelfs naam ook a f te neemen is. Al
dus ten onder gebragt, wierddieou- 
de vermaarde ftad, Wefl-waards j dat 
is , daar nu Rofes leyd , wederom op- 
gebouwd en zeer llerk gemaakt zijn
de de eenige plaats in CataIomen9 die 
voor Philips de V , bewaard is: daar 
leyd ten Ooften van de Stad, een vier-

III. Deel O 2 kan-
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kante fterkte, de Drievnldigbeyd, ge- 
noemd, op een hoogte aan de Zee- 
kantj belettende de vyanden het in- 
koomen van den m-ham en bezetten 
van den haaven.

Maar het werd rijd , dat ik wede- 
rom den weg van Gironm naar Frank- 
rtjk vervolg. Men laat Bagnolas , o f 
Balneohy eertijds Aqtta-votonis , ge- 
noemd, op de linker-hand ; alliier vind 
men een wateivfprong, die alles , dat 
men’er in w erpt, dekoleur vangoud 
geeft: van daargaatmendoordckley- 
ne ftad Bafcara s leggende drie mijlen 
van Gironna- op den ftroom Flnvia. 
Twee mijlen van hier ontmoet men, 
het fteedetjeFigniera , o f Ftgn'era, daar 
wel-cer een fterk Kafteel lag. Z y  is, 
omtrent de dertiende eeuw, doorden 
Graaf van Ampurias, toen die Vorft, 
tegen Jacob de I, Koning van Arra- 
gon , Oorlog voerde , verbrand en ver
meld. Drie uuren verder leyd Jon- 
qu'ures (Jnncaria) aan den voet van het 
Pyreneefe gebergte $ maarmenziet van 
dit fteedetje niets; dan de beklaage- 
lijke teekenen van fijn voorigegoede 
ftaat. Van hier tot Pertus, de eerfte 
plaats van het Ronßillon, reekend men 
een mijl wegs. De bergen zijn alhier 
fchroomelijk, ruuw en vergunnen den 
reyziger maar eene weg en door-togtj 
zoo naacnv 5 dat weynig menfehen , al
hier een gants leger kunnen op-houden.

P Y R E N E E S E  G E B E R G T E . 
het zelve gebied , ontmoet men een 
fteedetje , op den Flnvia , Anlot ge- 
naamd , omtrent het welke twaalf won- 
derlijke lugt-fprongen zijm  geevende 
altijd een windetje u y t, het welk des 
Winters warm en des Zomers koud is» 
jaa zoo koud > dat men het niet zou 
kunnen verdraagen , zoo men zig niet 

! wat dekte : de luyden van het land 
j bedienen ’er zig van, om desZom ers 
■ htm drank j daar door te verkoelen. 

Ten Noorden van Campredon enwat 
AVeftelijk aan rijft een hoogeberg, 
genaamd Nuria , waar in kryftal ge- 
vonden werd. Ten Zuyden vandee- 
fe plaats leyd het zeer zlegte plaatsje 
Ripol, Rivipulhm , op de zaamen- 
komft van de Frefero en de Ter. Daar 
is een aanzienelijke Abdye van St. 
Benedictus , waar in eertijds de Graa- 
venvan Barcelona begraaven wierden* 

Reyzende uyt het gebied van Cam- 
predony komt men in het Graaffchap 
Cerdagne en houdende de zij van het 
Franjje Cerdagne re Pme er da, ofPmg~ 
cerda, Hoofd-plaats van dat Graaf
fchap. Dit land heeft fij n naam Cerdagne 
(in het Latijn , Ceretania) van de oude 
Ceretaniers y een volk , dat dit gedeelte 
van het Pyreneefe gebergte bewoonde. 
Men heeft nog een voortreftelijk oud 
ftuk fteens , nyt welks op-fchrift blijkt, 
dat deeze menfehen een Kerk der over- 
winning, ter eeren van den Keyzer 
Attgußus hebben geftigt, luydende 5

St e e d e n  längs h e t  P yreneesb  
G e b e r g t e .

W Y 1 het Ronßillon y zintz de Py
reneefe vreede onder F r an kn jk 

gebragt is $ zal ik op den in-tree van 
dat Landfchap, voort mijn reys links 
a f wenden; om de fteeden van Cata- 
lonien ydielangs het Pyreneefe geberg
te en daarom heen leggen, te bezig- 
tigen, houdende de grenzen van Rouf- 
fdlon y komt men aan het fteedetje 
Campredon;  zijndehet hoofd van een 
regts-ampt en op een hoogte, aan den 
oe'ver van den 7er, een weynig benee- 
den den oorfprong van dien ftroom, 
geleegen* het is vry fterk en door een 
Kafteel, dat midden in de Stad leyd, 
befchermd. De Franffen naamen het 
zelve in het jaar duyzend zes hon- 
derd negen en tagtig , naa een beleg 
van v ijf dagen, ten Zuyd-ooften van

AVGVSTO
TERRA. MARIQVE. VICTORI 

ELIMINATIS. SACERDOTIB, 
BONAE. DEAE.
ET. COLLEGIO 

VII. EPVLONVM 
COMMVNI. POP. SENTENTIA. 

EXCLVSO.
CERETANI. TEMPLVM 

VICTORIAE. AVG. D. D. 
dat is:

TER EEREN VAN AVGVSTVS. 
DEN OVER-WIN NAAR TE LANDE  
EN TE W ATER, HEBBENDE DE 
PRIESTERS VAN DE GOEDE GO- 

DIN. EN DE VERGAADERING 
* DER ZEVEN DIS-BESORGERS. 
VOLGENS HET BEZLVYT VAN  
HET GEMEENE VOLK. AF-GE- 

SCHAFT EN TE NIETE GEDAAN. 
HEBBEN DE CER ETA NIE RS. DEE- 
ZEN TEMPEL. DER KEYZERLY- 
KE OVERWINNING. OP-GEREGT 

£N  TOE-GEWYD.
D it
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Dit voor-beeld der Cere tam ers; doed 
ons zien> dat het vleyen al een oude 
kunft is en dat men de doode Goden

109
en af-gezleetcnc hcyligen ha aft vergeetj 
om aan den nicuwe en lecvcnde of* 
ferhandcn te doem

P  V  1  C  E  R  D  A ,

1 .  E>cn Strootrt Segra. 1 .  Den Sirucm Carol,

P u i C E  K D A ,

H Et welk de Romeyncn 3 Pnteus, o f 
Poäins CeretanuS) noemden , is 

een groote eeniger maaten vier-kante 
Stad, tuflen den Carol en den Segra; 
Ieggende in een vlakte, aan den voet 
van het gebergte; ora-vangen door een 
vafte muur en voorts, naar de heeden- 
daagfe vefting-bouw > verfterkt 3 met 
een bedekte fteene weg 5 werdende be- 
woond 3 door een volk , dat kloek 
van moed en zeer bequaam ter Oor- 
log is i nog zijn 'er eenige buyten- 
werken gemaakt j zijnde het eene een 
hoorn- en het andere, een kroon-werk. 
De Segra en de wadden, die de zel- 
ve maaktj leeverd lekkere Trinten, 
die geel van rüg en met roode fterre- 
tjens bezaayd zijn de grond is 'er 
goed, om vrugten , te teelen en de 
jagt groot 3 byzondervan patrijfen 5 die 
blank en zmaakelijk zijn > daar groeyd 
00k veel genees-kruyden men vind’er 
Jafpis-fteen van verfcheyde verf en 
twee fprongen $ de eene koud en de 
andere warm water op-werpendc 5 wel
ke beyde zeer gezond zijn.

Ten Coden van Puicerda 5 leyd , 
de oude ftad Lhvia 3 op den Segra 3 
een weynig beneeden des zelfsbegin , 
op de grenzen van het Franß'e Ccr- 
dagne 3 Cerdinten ; eertijds wierd deeze 
plaats Julia Lybica , genocmd * geeven- 
de haar den deczen Julius Cisjar, toen

hy de zelve her-bouwd en voor had 
aldaar een volk-planting van Latijnfe 
fteedelingen te brengen. Tegcnwoor- 
dig is zy kleyn^ maar wcl verfterkt 
en van een goed Kafteel voorzien. 
Als men van Puicerda den Stroom 
Segra af-loopt 3 vind men de oude Stad

U r G E L ,

A An den Noorder-boord van ge- 
melde Stroom 5 in een aangenaa- 

naame vlakte, vol koorn 3 in het mid
den van het gebergte > waar op veel 
druyf waft. Daar is een Bifdom , dat 
negen duyzend ducaatcn 's jaars op- 
brengt, Felix 5 een der oude Biflchop- 
pen 3 ontrufte de Kerle, ten tijde van 
Carohts Magnus > door een ketter- 
leer3 omtrent de Perzoon van Gods 
Zoom

Steedjen in h e t  midden van ‘
' h e t  L a n d S C H A P  G E L E E G E N .

W  Anneer men in het gebiedvan 
Lerida komt, dat groot en längs 

de grenzen van Afragon 3 uyt-geftrekt 
is; begrijpende 00k dat van Balagne- 
ra 3 ziet men Noguera Pallarefa, op 
den Stroom van den zelven naam: 
Het is de Hoofd-ftad van een groot 
Burg-graaffchap en wel-eer vereerd 
m,et een Bifdom. ln dit Birrg-graaf- 
fchap leggen veel kleyne plaatzen, 
onder andere de Stad Tremp 5 digtby

O 3 de



BESCHRYVING VAN SOLSONA EN CARDONA.
xie eerfte aan denzelven vloedenzeer 
aanzienelijk, door de meenigte Edel
lieden, die Trinen omtrent woonen: 
want, ichoon’cr haauwelijks twee hon- 
derd huyzeri ftaan, vind men ’er wel 
twintig Eedele Gezlagten , die hee- 
relijke goederen bezitten , van hier 
Ooft-waards keerende, gaat men door 
het gebied en regts-ampt van Cerve
ra en ontmoet daar in twee fchoonc 
fteeden, Solfond en Cardona.

S o l s o n a ,

I N  het Latijn , Celfona, is een Stad, 
wel-eer, by den naam van Calea, 

bekend, op een hoogte, tot de ftrand 
van den ftroom Cardontro af-loopen- 
dejdaar waseertijds een feer fterk ka- 
fteel, boven de Stad : zy is dikmaals 
verwoeft ; maar altijd uyt haar afch, 
als een Fenix , wederom fchoonder 
op-gereezen. Philips de I I , veftigde 
aldaar een Biflchoplijke Stoel , met 
vier duyzend ducaaten jaarelijks in- 
koomen. Een weynig beneeden dee- 
ze Stad , leyd een zoet fteedetje, het 
hoofd van een Hertogdom, op een 
hoogte aan den boord van den Car- 
donerO) genaamd

C a r d o n a .

HE t is vryfterk en zeer aanziene- 
lijk , door een Zout-berg (waa- 
relijk een wonder-ftuk van de natuur} 

die ’er digt by leyd ; zijnde een on- 
uyt-puttelijke Zout-groef; als groeyen- 
de daagelijks op een nieuw weder, 
aan, naar maate, dat men ’er af-haald; 
dit Zout hecft alderhande verf, zom- 
mige is zneeuw-wit, ander rood, pur- 
per, oranje , groen , blaauw en zoo 
voort ; tog deeze alle verzwinden, 
wanneer het gewaffen werd: maar het 
verwonderlijkfte van allen is , zoo my 
dunkt; dat deeze be|g, al by de ou- 
den is bekend geweeit; jaa zommige 
Schrijvers daar van , al voor omtrent 
twee duyzend jaaren gefprooken heb- 
ben en nogtans niet verminderd is 5 
brengende aan den Hertog van Car
dona veertig duyzend ducaaten, jaa- 
relijks , op. wanneer de Zon dp 
deezen bergfehijnd, vertoond hyeen 
klomp eedele gefteente, zoo fchoon,

als de Zon zelf flikkerende en daair 
alle zout-bergen dorenon-aangenaam 
voor het 00g z ijn , is deeze volhoo- 
ge pijn-boomen en behaagelijke, wel- 
draagende wijngaarden.

Van hier in het gebied Manrefa koo- 
mende, ziet men het fteedetje Bergay 
van ouds Berginium, genaamd ; leg- 
gende aan den Llobregat: het was voor 
deezen een Stad der Ikrgeten t wat 
meerder Noord-waards leyd Baga , 
Baganim , voor heen Bergiifia, in het 
midden van hooge bergen , aan den 
zelven ftroom 5 beginnende eenige 
mijlen hooger, in het gebergte, daar 
men een groef van koftelijke fteenerl 
(men noemdze bloed-fteen , Lapis Ha- 
mathites) bequaam, om bloed te ftel- 
pen, ziet.

U yt al het verhaalde blijkt ; dat 
Catalomen, in allen deelen, een zeer 
goed Landfchap is. Daar waft geen 
zuyker-riet , gelijk in andere oorden 
van Spanjen ;  maar in vergoeding van 
dat gebrek, is ’er de lugt zuy ver en 
gezond;, des Winters wat zneeuw- 
agtig en koud, in het Noorder- ; maar 
zeer gemaatigd in het Zuyder-gedeel- 
te , voornaamelijk omtrent de Zee- 
kuften. Het is zeer berg-agtig, be- 
halven op zommige plaatzeri, daar men 
fchoone vlaktens ontmoet; gelijk die 
van Urgely Ccrdagne , Vic y Gironna, 
Terragona en Panades. Het gebergte 
is ’er niet fchraal en on-vrugtbaar; maar 
meeft met hoffen van hoog-geftamde 
wilde en vrugt-boomen b ezet; als 
zijn beuken, gemeene en groene ey- 
ken , pijnen , dennen , kaftanjes en 
veel andere. Men vind ’er zeer veel 
kurk, heefters en kruyden $ dienende 
tegen veelekrankheeden. De bergen 
en daalen werden door een meenigte 
ftroomen,beeken, bronnen enfpron- 
gen bevogtigd. Z u lk s’er een aange-* 
naame koelte en wonder-baare vrugt* 
baarheyd befpeürd werd. Het gant- 
fe Land door is over-vloed van koorn, 
w ijn , aard-vrugten , alderhande ooft 
en oly ; vlas en hennip is ’er zoo veel; 
dat Catalomen zoo min d it; als yets 
anders van een ander behoefd te lee- 
nen 5 kunnende een fchip , met al 
wat ’er toe-behoord, uyt-haalen, een 
voordeel dat weynig landen vergund 
is. Men vind ’er veel marmor-Kuy-

len



len ran alderhandè zoorr 5 voorts kry- 
ÎVal, albatt- jafpis- amethyft- azutir- en 
dicrgelijke tteenen. Goud- en zilver* 
mijnen ontbreeken’er nier; gelijkuyc 
hetdrijf- en ftof-goud,datmen in het 
zand van de Segra en eenige andere 
ftroomen vind , blijkt : ook zijn ’er 
mijnen van tin , lood en yzer; zout 
aldyn en kooper-rood; maar by-naar 
geen , die kooper geeven. Up de 
Ooft-kuft van Cataîonien werd ook 
fehoon koraal geviit.

Dit Landfchap dus rijk en vrngt- 
baar zijnde, is het wel te bezluyten; 
dat hetzelve ook zoo w el, als eenig 
geweft van Spanjen , moet bevolkt 
weezen. De Kàtalaamn zijn ftout, 
moedig , vol geeft, gezwind, goede 
foîdaaten : maar zeer rot oproer ge- 
neygd ; ftaande de Oorlog tuflfen de 
Franfen en Spanjaards, hebben de Mu

B E S C H  R Y VI NG
qtttletten vcel gerugts gemaakc en al- 
om van hen doen fpreeken. Het is 
een zoort van vrye krijgs-benden ; 
beftaande uyt voet-volk, gewaapend 
met een dagge op z ij, een pittoot in 
den gordel en een vuur-roer op den 
lchouwder. Het zlegte volk drinke 
nyt geen glaazen; maar heeft een en- 
kele fies voor veele menfehen ; op dat 
die laatft drinkt ,-geen fehroom voor 
bezmetting van ziekte,of anderzints 
zou hebben , wegens hen , die eertt 
gedronken hebben, gicten zy aardig- 
lijk den drank inhun mond, zonder 
de lippen aan den îles te zlaan, o f 
yets te ftorten. Y'an aller menfehen 
geheugen a f, heeft dit volk een af- 
keer van de Caftilianen gehad en mec 
weer-zin het jok , o f liever de Heer- 
fehappy deezer Köningen, verdraa- 
gen,

VAN ARRAGON.  m

K  A  A K T  van A  RR A G O N  en N A T  A  RR A.

H e t  K o n i n g r y k  A r r a g o n  ,  o f  
A r ä a g o n i e n ,  IS

IS ten Noorden, door de Pyrénéen; 
ten Wetten , door oud Cafiiiïèn ;

ten Ooften, door een gedeelte van 
het zelve Koningrijk cn Catalomen; 
bepaald- Het ftrekt zig van het Zuy- 
den , naar het Noordcn, ter lengte 
van tagtig mijlen s zijnde op iijn

breed-



breedfte omtrent de vijftig. Dit K o 
ningrijk is de woon-fteede der oude 
Celtiberiers , Jaccetaniers en Sedeta- 
niers;  men w il; dat des zelfs naam, 
van den ftroom Arragon af-komftig 
is i naar-diendezelve daar door loopt. 
maar het is niet wel te bedenken ; dat 
men dit zoo groore Koningrijk naar 
een zoo kleynen vloed , zou genoemd 
h ebben en die zelfs door maar een 
kleyn gedeelte van dit land > vloevd ; 
daar men ’er groote en al-cm vloe- 
ycnde vind , gelijk , den Ebro , Xa
lonj Cinca cn andere: zulks ik geloof; 
dat des zelfs naam ; als leggende in 
het Land van Tarraconien, mede door 
bederving des taals, daar van af-kom- 
fbig is : zoo maakte men van Vanda- 
licten de V ■> daar af-genoomen Anda- 
liefen , o f \yindaloufien en zoo van 
tarraconien y Arraconien, Arragomen.

ln dit R ijk vind men een groote 
ftroom , v ijf 3 o f zes aanzienelijke 
vloeden. De eerfte is de Ebro ;  loo
pende door het geheele Landfchap 
van het Noord-weiten, naar het Zuyd- 
ooften > deelende het zelve in twee 
by-naar gelijke deelen en gaande door 
Alagon 3 SaragoJJd en Cafpa; koomen- 
de alzoo in Catalonien by Mequinencia, 
De voornaamfte vloeden zijn , ten 
Noorden j de Ebro , Cinca (eertijds 
Cinga') beginnende in het gebergte van 
Bielfa ;  loopende zeer znel door Me
diums y Balbaßro, Monfon en Fraga, 
alwaar hy zig by den Segra voegd , 
naar de grenzen van Catalonien, eer 
hy zig nog in den Ebro, werpt. J u 
lius Cafar heeft des zelfs vlugheyd, 
tot (ijn fchaade beproefd, toen hy , in 
Spanjen, oorlogde: de Gailego, van 
ouds de Galliens , om dat hy uyt 
Gäulen fpruyt, begind uyt den Berg 
Gavas , digt by het Graaffchap Bi- 
gorra, loopt regt van het Noorden, 
naar het Zuyden en begeeft zig by 
Saragoßa in den Ebro: de Ifuela neemd 
lljn oorfprong een weynig boven Huef 
ca i daar hy 00k door-loopt, bevog- 
tigd Sarignena en vale , war boven 
Fraga , in den Cinca; de mindere ftroo- 
men ten Zuyden van de Ebro, Xalon 
(Salo) die; koomende uyt Nieuw- 
Caßilien, van het Zuyd-weften, naar 
het Noord-ooften, loopt door Cala- 
tajuda en Ricla ;  werpendc zig Weft-

U 2 b e s c h r y v i n g
waards van Saragoßa, in den Ebro ; de 
Xtloca> diejiijn begin neemende omrrent 
Albarrazm en loopende van het Z u y
den naar het Noord-weiten , door 
Daroca » te Catalajnda in den Xalon 
ftort. De ftroomen van weynig belang 
z ijn , ten Noorden van den Ebro; de 
Arragon, die; digt by het begin van 
den Gallego, op-kootnende, in het dal 
van Canfranca, het kleynfteen Noor- 
derlijkile gedeelte van het Koningrijk 
van het Ooilen , naar het W eilen, 
door-vloeyd ; hy gaat door Canfran- 
ca, Ja ca en Verdona en komt daarnaa 
in Navarra y alwaar hy langer loop* 
dan in het Koningrijk, waar uyt hy 
fpruyt, heeft ; de Riguelo, die door 
Uncaßdloy Sudava, Taußa en zoo in den 
Ebro, op de grenzen van N avarra , 
gaat ; de Guèrvuy die in den zelven 
ftroom , by Saragoßa , valt> de Rio 
de tMgnäSydie* door Belchitaloopen
de , regt regen over Vililla in den Ebro 
ftort 5 de Rio Martino ; vloeyende uyt 
het gebergte Segura en door Montai- 
van en Hyar loopende , ten Wellen 
van Cafpa, zig al mede in den Ebro 
van fijn water ontlaft ; de Guadalopa, 
die ; door Alcaniza fpoeyende in den 
voor-gemelden vloed, te Cafpa, valt. 
Ten Zuyden ziet men nog twee kley- 
ne wateren, de Guadalaviar en de A l
hambra ;  ontfangende de eerfte den 
tweeden , die zig by Albarrazina, 
daar by voegd, loopt hy in het K o 
ningrijk Falencien ;

Maar niet tegen-ftaandede meenig- 
te deczer ftroomen en vloeden , is 
Arragon, in het algemeen genoomen, 
een droog en on-vrugtbaar Landfchap 
en gevolgelijk, op vede plaatzen on- 
bebouwd, daar zijn maar agt, oftien 
aanzienelijke en twaalf mindere ftee- 
dsn, de eerfte zijn ; Saragoßa, Bal
baßro y Jaca , Tarapna, Huefca, Ca- 
latajuda, Albarrazina, Tervdla, T>a- 
roca en Boria ;  maar ik zal dit Koning
rijk , naader en beknoptelijk * gelijk 
ik andere gedaan heb, befchrijven.

D e  W e g  van M adrid naak 
S arragossa.

W  Anneer men van Madrit, naar 
Sarragoßa gaat , reyfd men 

door i^Alcala de Henares, Siguenfa en
■ - * A r-

V A N  A R R A G O N .
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B E S C H R Y V IN G  V A N  C A T A L A JU D A  E N  SA R RA G O SSA .
/Ireos, de laatfte plaats van Nteuw- 
Caftiltên aan de zijde van Arragon; 
koomende uyt het gebergte, in wiens 
midden Arcos leyd , ontmoet men 
aangenaame daaten en daar naa Ertfay 
o f A rifa , de eerfte ftnd van Arragony 
aan dien kant -, leggende op den Xalon, 
zes mijlen van Calatajuda y in een 
laagte, deplaatz is kleyrt * maar fterkj 
hebbende, boven de ftad, een Ka- 
fteel: het omgeteegen land brengd 
koorn en wijn voort, voed fchaapen 
en teeld fafFaraari. Philips de U, heeft 
’e r , ten gunite van François de Pala- 
fox , Heer van deeze ítud * hebbende 
hy íijn Majefteyt goede dienften ge- 
daan, een Burg-graaffchap van ge- 
maakt. Van hier gaat men over A l- 
hama y een dorp, daar gezond-maa- 
kende baaden zijn , op Jex a , o f Ate- 
cay daar niets aanmerkens-waardigs is en 
.komt alzoo te

C a l a t a j u d A}

ZYnde een der voornaamíte ftee- 
den vati Arragon -f leggende aan 
het eynd van een víakte , voi koorn, 

wijn , oly en vrugten, op dezaámen- 
komft van den Xalon en den Xilo- 
ca. De Stad is groot en vry fraay,

113
De digter Martialis, die ons een aar- 
dige befchrijving van iijn V'adcrland 
heeft naa-gelaaten, verhaald > dat hec 
water van den Xalon y ten fijnen njde>

. loopende om deeze otide itad, van 
groot gebruyk was, om itaal te har- 
den. Calatajnda istiytde over-blijfze- 
len van gemelde ftad en zoo men 
geloofd 3 omtrent de agtfte eeuw, 
door den Moorfen Koning Ajubf ge- 
bouwd: zy is 00k de geboorte-plaats 
van den vermaarden Loren&o Qra- 
cian 3 wiens verheevene cn duyftere 
Staat-kundige gefchriften in de han- 
den der Franjjeny door de vertaaling 
van den beroemden Antclot gedaan, 
geraakt zijn.

Van Calatajf/da, tot Kyllwtigna , een 
fchoon 3 groot vlck en wel geleegen i 
daar de Rio grio 3 zig in den Xalon 
werpt f reekend men zeeven mijlen en 
negen van Sarragnfja ; van wat zij 
inen deeze plaatz 00k naaderd, zy is 
vermaakelijk van aan-zien. Aan de an
dere zij van deeze Stroom en regt fe
gen over Ahmtgna, ziet men Riclay 
een fteedetje door Philips de 115 tot 
een Graafjchap verheeven. Van AU 
magna 5 gaat men op Muela; laaten- 
de Epila op den Iinker-hand, die is 
een fteedetje op den oever van denn ----— j J \ ---  --------J * ---- _

daar woonen hier veele werk- en am- | Xalon cn op de regter-hand Carignena,
- « ■ « r r ______ -------------------------- _ c  o  ________________ _ . I -----------1 ___i____________- ____bagts-lieden. Zommige neemen de 
zelve voor het oude Bilbilis y de ge
boorte-plaats van den digter Martia
lis -7 maar zy bedriegen zig. Calata- 
juda Ieyd in een vlakte en Bilbilìs lag 
een half uur vari daar op een berg, 
daar de Xalon rond-om vloeyd: deeze 
berg heeft tegenwoordig nog yets van 
(ìjn ouden naam * want hy werd Bau- 
boia 3 of Bambola y genoemd : daar zijn 
veel oude penningen3 fteenen en op- 
fchriften gevonden, waar uyt klaar te 
zien is ; dat gemelde Srad, aldaarge- 
itaan heeft. Onder veele is ’er een 
eeren-penning > met dit fchrift, op- 
gegraaven.
M. A U G U S T A E . B iL B IL IS . M. SEM P.

T 1B . L .  L IC i. V A R O .
dar is:

T E R . E E R E N . V A N , D E . V R Y S T A D . 
' A U G U S T A . B T LBILIS. H EBB EN . 
M A R C V S. S E M P R O N IV S .T IB E R 1V S .

E N . U C I N I V S .  V A R O , D IT . OP- 
G E R E G T ,

o f Satìgnena ;  leggende niet als her eer
fte > maar in een on-vrugtbaare vlakte, 
naarde kant van het ftroomtje Altana- 
drà. R ond-om Muda en längs al den weg 
tot Sarragoßa toe, ontmoet men niets, 
dan hey en on-bcarbeyd land, zonder 
water, boomen, huyzen* weshalven 
mén op dien reys veel van de Zon ; 
ten zy men ’cr zorge voor draagd > met 
den zelven, des daags , onder tenten, 
o f  fchermen te ontduyken, te lijderi 
heeft.

S a r r a g o s s a

I S , een der aanzienelijkfte fteederi , 
van Spanjen ;  het zy men op d:s 

zelfs oudheyd, ofde voordeelen , d ;e 
zy althans bezit , agt zlaa j zijnde 
door de ThenicterS, die er den na..ni 
van Salduba ;  beteekenende in hun 

, taal , Het Keysserrijk van BaaU aan- 
j gaaven, gebouwd. De Romèynen ; heb- 
! bende ten tijde vari Keyzer Auguftns 
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2  volk-plantiftg derwaards gefchikt. Iteci,  «et graffe ömtrökken 
rioemden déStzd, Cäfma J u g u ß ^ f

ß P S C H R Y V I N G  V A N  S A R R A G OS S A .

Ctfar-Atmßa ;  waar van naa- 
Sxraepea en zoo Sortagofla gezmeed 
is. Men heeft alhier een koopere pen
ning vari %yhuguftùs , gevonden, op 
welks eerie zijde trieri eért op-geftooken 
ftaridaafd, door een piek onder-lteund 
fhet zinne-beeid , o f teeken van een 
volk-plandng) met dit gefchrift, rond- 
om de beeldenis deezes Keyzcrs, 
zier. " •

AUGUSTUS. D. F. 
dat is:

AUGUSTUS. ZOON. VAN. DEN.
VERGQDEN. JULIUS.

En aan de andere :

CAESAR. AVGVSTA. M. POR.
CN. FAB. II. VIR.

beteekenende :
TER. EEREN. VAN.

SARAGOSSA.
DOEN. MAAKEN. DOOR.

MARGVS. PORT1VS.
EN. CNEVS. FABIVS.

. TWEE-MANNEN.

Sarragoffd leyd in een wijd-uyt-ge- 
ftrekte vlakte, op den oever van den 
Ebro > daar deeze vloed twee andere 
in-neemt, de Gallego en de Gnerva. 
De ftraaten zijn 'er w ijd, lang, ge* 
fteend en zindelijk -, de huyzen in 
het algemeen fchoonder; dan te Ma- 
drit, meeft van gebakke fteen en dric 
verdiepingen ; tog men vind 'er van 
v ijf  en zes. Daar zijn veele groote, zoo 
geeftelijke, als wereldlijke, gebouweni 
zeventien groote Kerken , veertien 
Kloofters van aanzien >. het H o f van 
een Onder-Koning, van een Opper- 
fte Raad , van een Aards-biiTchop, 
van een Hooge-fchool en de Inquifitie, 
( Geloofs-dwang.) Men gaat hier längs 
twee bruggen, de een van fteen en de 
ander van hout, over den Ebro ; heb- 
bende de laatfte geen weder-gaade, 
van fchoonheyd in geheel Europe. De 
ftad heeft vier poorten , volgens de 
vier oorden des werelds en als men 
Van de kant van Nieuw-CafiiUtn komt, 
vind men buyten de ftad e«n ©ud Ka-

ge-
naamd Aljapheria, naär den taal der 
oude Mooren. Alhier was wel-eer het 
H o f der Köningen van Arfagon;  het 
welk nu, dat der lnquißtk , is ; wer- 
dende verfterkt, dm het gehieene volk 
in toom te hoüden. De Ebro loopt 
dwars doot de ftad deelende de zel- 
ve aldus in tweeri ; des zelfs boordert 
zijn , met een äangenaame wandel- 
kaay, betrtetzeld. Daar zijn veele plaat- 
zen om zig wat te verluftigen* maar 
boven andere eene; zijnde een fchoo- 
ne ftraat , de Heyltge genoemd , zoo 
wijd , als , o f het een markt-pleyn 
was; alhier köomen de luyden van 
aanzien wandelen ; hier werden wed- 
loopen gehouden; hier ziet men hon- 
derden koetzen van koftelijke op-ge- 
tuygde muyl-ezels getrokken ; hier 
woond de Adel en de Onder-Koning: 
men noemd deeze ftraat de Heyltge, 
om dat de Heydenen in de Zelve veele 
Chrtfienen hebben ter dood gebragt; 
zy werd voor de fchoonfte, van ge
heel Spanjen, gehouden. De Kloofters 
zijn, gelijk de Kerken, vol cieraaden. 
De Hoofd-kerk , Ceu is een heer- 
lijk ftuk, naardeoude bonw-kunft eil 
des zelfs koor * van zuyVer, wit mar-* 
mor-fteen gemaakt. In het in-koomen 
van het zelve ziet men een marmore 
graf-ftee, daar in de eerfte Inqtußteür 
('Geioofs-dwinger) ruft ; hier boven 
hangen zes Mooren aan de pylaaren. 
Het Aards Bifdom is riiet heel oud 
en heeft maar zes Bifichoppen onder 
zig ; naamelijk ; die van Tärapona * 
Ehtefca, PampeUna , Calahorra, Ter- 
vela en ^Albarrazina; het geeft tuf- 
fen de veertig en vijftig duyzenddu- 
caaten ’s jaars en meerder; maar de 
Onder-Koning trekt ’e r , hoe hy ook 
op den Hafpel paft, niet boven de zes 
duyzend rijksdaalders woeker van. 
Naa de Hoofd-kerk, moet een rey- 
ziger, die van onze hieve Vronw van de 
Pylaar, aan de ftrand van den Ebro, 
gaan bezoeken; als zijnde een plaats 
van zoo groote God-vrugtigheyd , als 
men, in geheel Spanjen, naa St. Jacob 
van Compoflella en onze hieve Moeder 
van Mon-Serrat t vind. Men verteld > 
dat de H. M aget, toen zy nogleefde, 
aan St. Jacob verfcheen $ beezig zijnde 
met de Spanjaards te bekeeren en hem

aan-
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äan-moedigde* geevendc hem haar 
beeldenis en een pylaar van fchoone 
jafpis-fteen, op welken zy 21'g aan hem 
hadde geopenbaard : men vertoond 
alhier het een en ander in deeze Kerk, 
die men zegt de eerfte te zijn , die 
ter eeren van onzen Zaaltgmaaker is 
°p-geregt. De Kerk is , ten opzigte 
van het gebouw, niet ongemeen j maar 
de Binne-kerk (de Kapef) daar dit 
zoo genaamde heylige beeid in ftaat, 
zeer fchoon en koftelijk 5 zijnde on- 
derde aarde zesen dcrtigvoeten lang 
en zes en twintig breed. Alhier ziet 
men de H. Maget op een marmor- 
fteene pylaar , inet haar kindetje in 
den arm. W ijl zy nu in een duyfte- 
re plaats is , kan men haar , zonder 
het behulp van een meenigte lampen, 
niet zien : men kan zig niets heerelij- 
kers> als haare vercierfeien ; verbeel- 
den i haar tabbard en kroon blinken 
van een on-waardcerlijken fchat, goud 
en gefteenten; al-om ziet men hnge- 
len uyt louter zilver en digt gegoo- 
ten i houdende toortzen in hunne han- 
den, hier by koomen vijftig zilvere 
lampen, kandelaars en leuningen, van 
de zelve fto f, al het welk zijnde de 
beeiden leevens groote en alhier ver- 
eerd, gelijk nog veele byzondere han- 
den , voeten , hoofden , herten, ter 
dankbaarheyd van wonder-daaden , 
door deeze Heylige Maget gedaan, de 
plaats eene diepe eerbiedigheyd, by- 
zet > dagelijks vloeyd hier een ftroom 

. van beede-vaard-gangers naar toe. Aan 
den in-gang van de K erk , van de zij- 
de der Stad, is by de deur een groo
te Binne-kerk,wiens gewelf metgou- 
de roozen befchilderd en wand be- 
fchreeven is , met het Magnificat, (dat 
is j Mijn Ziel maakt groot den Heer, 
de Lof-zang van Maria)  in goude 
letteren. Digt by een der Stads poor- 
ten , ftaat de Kerk van onze Luve 
Vrouw van het Poortje (Portillo) waar 
in een gekruyfte C h rist v s  gezien 
werd, wiens nagelen groeyen. Niet 
ver van daar is een Gaft-huys , ge- 
m am d, dat van de algemeene Koning- 
hjke genaade van onze Lieve Vrouwe; 
het is met een zeer fchoonen tooren 
vercierd; ftaande alleen en hebbende 
twee honderd en vier en tagtig trap
pen , waar längs men, zelfste paard,
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tot in den top , klimmen kan. Het 
befte der Kloofters is , dac van St,
Franeifcus;  het gewelf van des zelfs 
Kerk is een proef-ftuk van de bouw- 
kunft,hec is lang en breed en nogtans 
ziet men pylaar, nog ftandaard, daar 
het op fteund. Het Kloofter van St. 
Hieronymus , is omtrent den| in-gang 
met marmore pylaaren vercierd en on- 
der de Kerk is een kleynder ruftende 
op pylaaren* alhier zijn veele lijdcrs 
(Marrelaars) om het geloof, begraa- 
ven: 00k vind men’er het hoofd van St, 
Encratia een H. Maget, in een zilvere 
kasj hebbende een koftelijken band, vol 
gefteenren om den hals. Men ziet alhier 
00k in kryftalleglaazen veel bloed en 
afch van bloed-getuygcn (Martelaa- 
ren) behalven deeze heylige gebou- 
wen , is het Stad-huys uye-fteekende 
koftelijk ; ftaande op fchoone pylaa
ren en het gebouw, daar de Staaten des 
Lands‘vergaaderen , een heerelijk ge- 
ftigt: op des zelfs in-treede vind men 
een vier-kante plaats en koftelijke 
poorc , van daar gaat men naar een 
kleyne wel gebouwde zaal, waar in 
alle de Köningen van Arragon, naar 
het leeven zijn uyt-gebceld 5(hebbeude 
yeder een kort by-fchrift , waar in 
iijn naam en meefte en voornaamfte 
daaden te leezen zijn ; maar men vind 
'er geen Koninginne onder* uyt-genoo- 
men PetroneÜa, welke; zijnde de eeni- 
ge Dogter van Ramirus, Koning van 
Arragon , haar Man Raymtmdus Be- 
rengarws> Graaf van Barcelona, dit Ko- 
ningrijk ren Huuwelijke aan-bragt $ 
ftervendein het jaarduyzend een hon
derd drie en zeventig. ln een hock 
van deeze zaal, ziet men St. Joris 9 
die dappere Ridder, befchermer van 
dit rijk j hebbende een draak, uyt wit 
marmor gehouwen, onder fijn geweld. 
De Stad Saragojfd leyd op een efFen 
grond en fchoon zy een Hoofd-ftad 
van eenKoningrijk is,heeft zyfterk- 
te , nog Kafteel ? zijnde alleen met 
een muur om-trok-ken} maar dit alles 
werd vergoed , door de dapperheyd 
der inwoonderen. Daar zijn geen wa- 
teren > dan die uyt den Ebro derwaards 
gevoerd werden. Deeze ftroom al- 
hoewel zoo breed, als de Seyne bin
nen Parijs , is tot Sarragojfa niet be- 
vaarbaar, om de meenigvuldige rot- 

III. Deel P i  zen,



n 6 B E S C H R Y V I N G  V A N  S AR R AG OS S A.
zcti , die de zelve gevaarelijk maaken; 
maar in fpijt van deeze drie gemelde 
naa-deelen is het een zeer fchoone, 
wel bevolkte en over-rijke Stad, vol 
A del, Kooplieden en Bank-houders, 
wier meefte Franfen zijn. De Hooge- 
fchool in het jaar duyzend vier hon- 
derd en vier en zeventig op-geregt, be- 
hoefd, die van Salamanca , nog AU 
cala y te wijken. De Schoolieren gaan 
’e r , gelijk over-al gekleed en kunnen 
’er alle weeten-fchappen leeren 5 de 
jonge lieden van groote geboorte vin- 
den ’er hunne Ridder-fchoolen en zoo 
voorts. Vis (immers, die goed is) 
werd hier zelden gevonden; dat im- 
mers vremd fchijnd j wiji ’er drie ftroo- 
men by en omtrent de Stad zijn j maar 
hetzy onkunde, o f leuyheyd, niemand 
doed veel werk om de zelvete van- 
gen. Ofle- fchaape- en diergelijk vlees 
is ’er 00k duur 5 maar brood, w ijn , 
gevogelte en kleyn wild zeer wel te 
bekQomen. Daar zijn verfcheyde regt- 
banken in deeze Stad, als die der In- 
quißtit (Geloofs-dwang) van de opper- 
fte raad en deeze zijn , om ’er hun 
eygenen naam te geeven, zeer ftreng, 
die van de regters der Staats-zaaken, 
welks ampt maar voor twee jaaren is en 
verfcheyde andere: daar is ’er een, die 
men Jußitia noemd en het hoofd van 
alle de regt-banken van ^Arragon is, 
Zoo draa een Koning tot de Kroon 
kom t, moet hy , in perzoon, naar 
Sarragoffa gaan,den gewoonelijken Eed 
doen van alle regten, vrydommen en 
voor-regten van die van Arragon, te 
zullen hand-haavenen; deeze plegtig- 
heyd gefchied in detegenwooraigheyd 
der Staaten in het Huys ,  dat men 
Cafa de la Deputation (het Huys der 
Afgezondene') noemd * waar op aan de 
Jußitia , den Koning een bloot zwaard 
in de hand geeft. De lugt is hierhel- 
der en zoo heet n iet, als in andere 
oorden van Spanjen, Buyten de Stad 
is het zeer vermaakelijk, vol tuynen 
en wijngaarden, wel drie uuren in het 
rond en men vind alhier by-naar' zoo 
veel huyzen, als in de Stad zelve.

D e  W e g  V A N  S A R R A G O S S A ,  N A A R  

V a l  e n c i e n .

OM  deeze te bereyzen, gaat men 
op Belchita, dat negen mijlen van

Sarragoffa, leyd aan den ft room 
guas, in een vlakte, daar nevens an
dere vrugten , 00k faffraan groeyd, 
deeze plaats hoord de Hertogen van 
Hyar, onder den naam van een Graaff 
fchap , toe. Van hier Zuyd-waards 
aan, ontmoet men Montalhan op den 
boord van Rio Martin; zijnde veer- 
tien mijlen van Sarragoffa en zeer wel 
geleegen, tuffen twee rotzen en van een 
goed kafteel voorzien. Men heeft at- 
hier huyzen , die uyt den fteen-rotz 
gchouwen zijn , een gezonde lugt en 
zeer goed water. Mont alb an is het
voornaamfte Ridder-ampt in Arragon, 
dat die van St. Jacob , alhier bezit- 
ten: van Montalban Zuyd-weft-waards 
voort reyzende komt men aan de 
fchoone Stad : * : -

T  e  r  v  e  l  »

L  Eggende ter plaatze,  daar de ftroo- 
men Alhambra en Tunas, o f de 

Guadalaviar te zaamen loopen, in cen 
wijde vlakte: alhier is een Biiljphop, 
die onder die van Sarragoffa ftaat en 
twaalf duyzend ducaaten in-komft 
heeft, veel rijk volk en groote han- 
del. Het is ’er altijd zagt weder en 
als een voor-jaar, het Landfchap vol at- 
derhande Iekkernyen en nood-wendig* 
heeden in-voegen men daar niet j dan 
van over-vloed, zou kunnen klaägem 
Deeze Stad heeft Gilles Sanches Mu- 
gnos, Kanunnik van Barcelona, voört- 
gebragt; die ten tijde der groote ver- 
deeldheyd, op den valfen Paus Bene- 
diffius de X I I I ,  volgde en den naam 
van Clemens de V I I , aan-nam en daar- 
naa, om ruft aan deX erk  te geeven, 
het Pausfchap neder-ley en zig met 
het Bifdom van Majorca vergenoegde. 
Philips de II , heeft alhier een fterkte, 
met v ijf bol werken gemaakt. Deeze 
Stad leyd niet vervan de grenzen van 
Vikncim : als men nu Weft-waards 
keerd, ontmoet men Albarrazin, een 
Biflchoplijke Stad , eertijds Lobetum 
en Turin genoemd * leggende op een 
hoogte aan den oever van de Guada
laviar een weynig langer ; dan fijn 
begin, naar de grenzen van Valencien 
en Caßilien. Des zelfs Bifdom is nog 
oud, nog aanzienelijk; zijnde in het 
jaar duyzend v ijf honderd zeven en



S T E E D E N  T E N  Z U Y D E N  V A N  D E N  EBR O .
zeventig in-gefteld, mcc een in-komfte 
van zes duyzcnd ducaaten.

A n d e r e  S t e e d e n ; l e g g e n d e  t e n
ZüYDEN VAN DEN E b RO.

V An Albarrazin te rü g, ten Noor
den , längs de grenzen van 
Nieuw-Caßilien op.waards gaande , 

vind men Mont-Real ;  leggende op 
den ftroom Xiloca, door Alphonfus de 
V I I ,  Koning van Airagon , nevens 
een goed kafteel, gebouwd. Daar naa 
längs gemelde ftroom voort reyzcnde 
ontmoet men Dar'oca, aan des zelfs 
oever, in een by-naar on-be\voonbaar 
oord j de plaats voerd den naam van 
Stad 5 zints her jaar duyzcnd drie hon- 
derd zes en zeitig; hebbende de zel- 
vc van Pieter de IV , Koning van A r- 
ragon ontfangen, ten dank-bewijs der 
trouwe aan dien Printe > betoond. 
Het Land is vrugtbaar en ¿fbor den 
Xiloca, bevogtigd. Men ziet alhier 
een wonderlijk hol in de aarde;ziju- 
de zeven honderd en tagtig roeden 
lang. -

Als men van Sarragojfa , längs de 
¡Zuyder-boord van den Ebro gaat, ziet 
men verfcheyde plaatzen, als > Fuen- 
teSy v ijf  mijlen van gemelde Hoofd- 
ftad, in een weelderigc vlakte. Ferdi
nand, by-genaamd de Catholijke> maak- 
te daar een Graaffchap van ter gunfte 
van Don Jan  Ferdinande# de Heredia, 
die 'er Heer a f was. Drie mijlen ver
lier Ieyd £uinto , dat heel fterk is en 
vier mijlen van daar Saftago, datook 
den naam van Graaffchap voerd. Djgt 
hier by>? in het Zuyden , ziet men 
Hyar, o f D a r , een fteedetje op den 
boord van Rto-Martin j hebbende de 
eer-n%im van Hertogdom ; het Ieyd 
aan den voet van een heuvel en daar 
boven een kafteel ; het Landfchap 
rond-om is zeer goed voor alderhan- 
de vrugt-queekery. Kon irr^Jacobdc 
I ,  ga f deeze Stad aan Pieter Fernan
de,S j fijn naatuurclijke Zoon, Wiens 
naa-koomelingen zig Hertogen van 
Hyas, hebben doen noemen. Dusal 
längs den Ebro voort trekkende, vind 
men Cafpet een oude en fterke Stad, 
op de plaats, daar deeze ftroom en de 
Guadalopa, tezaamen koomen. K o 
ning Alphonfus de I I ,  nara de zelve

**7
van de Mooren in het jaar duyzend 
een honderd agt en zeitig en gaffe 
aan de Ridders van St. Ja n : des zelfs 
grond leeverd alles uyt, dat men el
ders , in Spanjen , uyt-gezeyd berg- 
itoften, vind. Men eet'er vette ka- 
poenen en drinkt 'er , goed koop , 
trifte wijn. Alcanna is een aangenaam 
fteedetje, mede op de voor-gemclde 
ftroom en vier mijlen va nCajpe geke
gen : het was wel-eer een Hoofd-ftad 
van een KoningrijkderM>0ri»;maar 
zijnde het zelve hen af-genoomen, 
is kr een Ridder-ampt voor die van 
Calatrava, van gemaakt. Daar is een 
zeldzaame fprong; werpende , door 
twee en veertig buyzen, water uyt. 
Alhier is een fterkte, digt by de ftad, 
welke rond-om fchoone tuynen en 
vrugt-hooven heeft;

V erlaatende den oever van den E - 
bio , om längs de grenzen te zakken, 
ziet men Nonafpe, een verfterkt vlek; 
leggende in de naa-buurfchap van Ca- 
talomen ; laager aan ontmoet men 
Frefneda, mede een vlek , regt over 
AlcaniZy het was eertijds verfterkt; 
maarnueenafch hoop; zijnde door de 
Ieger-benden van Philips de V , tot de 
grond toe af-gebrand , in den jongft 
voorleeden maand January duyzend 
zeven honderd en zes. Nog laager naajr 
de grenzen van Catalonitn en Vdlen- 
eien, Ieyd Mont-Roy, eerrijds een aan- 
zienelijke plaats > maar Philips de V  , 
gaffe in ’t voorgaande jaar in Decem
ber ter plundering en vuur over.

r

W e g  v a n  S a r r a g o s s a  n a a r  P a m -  
p e l o n a  e n  B u r g o s .

MEn kan van Sarragojfa, längs 
vier verfcheyde weegen naar 
Vrankrijk reyzen ; door Catalomen, 

Navarra en twee heyr-baanen, die 
op de grenzen van Arragon leggen, 
waar van de eene op Cominges en de 
andere het Prinfdom van Bearn, aan- 
loopt ; gaande nu van Sarragojfa in 
Navarray volgd men de Zuyder-boord 
van den Ebro en trekt alzoo doory^- 
lagOHy een vlekje by-naar een Eylande- 
tje y tuften den Ebro en den Xalon. Van 
hier al längs den gemelden ftroom 
voort-gaahde , genaakt men Cortes > 
de eerfte plaats van Navarray aan

P  3 dien



dien kant. Die naar Burgos , Hoofd- 
ftad van het Oude-Caftihcn gaan, laa- 
ten Cortes, op hunne regter-hand en 
reyzendoor Mallen,etn ftidder-ampt 
van die van Maltha ;  leggende in een 
vrugtbaare land-ftreek. V an hier komt 
men te Magdion en naa vier mijlen wegs 
af-geleyd re hebben, aan het fteedetje

B  O R I A ,

D Igt by den berg Caunus (Mon-Ca- 
yo) naar de grenzen van Navarra, 

aan den voet van een heuvel, ver- 
zien van een fterkte, geleegen. Al- 
fhonfus de V , verhief het zelve tot 
een Stad, om dat de ingezectene fijn 
Majefteyt waaren getrouw gebleeven, 
toen hem veele verliefen. Daar zijn 
veel fpringende wateren* waar door 
het aardrijk rijkelijk brand-hout, oly, 
koorn, wijn , vlas, hennip, geneea? 
en moes-kruyden, geeft. JVlen weyd 
'er veele ichaapen en de by-geleegene 
höflichen zijn vol wild. Wat wijder 
voort, ontmoet men

' T a r a z o n a ,

O F  Taracona , een ftad by de 
ouden Tunazo, o f  Tyriajfo, ge- 

noemd A lf konfus de V U , Koning 
van Arragon, nam de zelve, nevens 
Calatajuda, in het jaar duyzend een 
honderd en tien, van de Mooren. Z y  
leyd op de grenzen van Oud-Cafli- 
hm , van Navarra en Arragon , by 
Mon-Cayo, op den oever van het 
ftroomtje Quelles , in een vrugt-dra- 
gend veld. Daar is een zeer oud Bif- 
dom , dat zig tot in Navarra en Ca- 
ftilicn , uyt-ftrekt en twintig duyzend 
ducaaten , jaarelijks kan op-brengen. 
Een der eerfte deezer BifTchoppen was 
St. Frudentius, die in de zesde eeuw 
leefde > maar niet Frudentius, de Chri- 
ftelijke digter, die uyt Gäulen, geboor- 
tig was.

D e  W e g  v a n S a r r a g o s s a  o p  
L  H R I D A.

M En gaat over den ftroom Gal* 
lego, wanneer men uyt Sarra- 

gojfa naar Lertda , in Catalonien, wil 
reyzen j doendc twee mijlen wegs a f ,

1 1 S BESCHRYVING VAN
eer men te Fuebla komt * deeze weg 
is doorgaans beplant met boomen en 
bezet met tuynen en luft-hooven. 
Puebla de Alfinden is een aangenaame 
ftad; leggende eenige honderd tree- 
den van den Ebro , in een wel-be- 
bouwd land ; hebbende een Kaftcel 
op een hoogte. V an hier gaat men 
vier mijlen verder en ontmoet als dan 
het fteedetje Ojfera , o f Ofira, op de 
ftrand van den Ebro * die men verda
tende, op den regter-hand twee vlek- 
ken , Fina en Vililla , in het gezigt 
krijgt: het laatfte is in Spanjen zeer 
vermaard, om des zelfs treftelijke klok; 
van zelf luydende, als Spanjen eenig 
ongeluk boven het hoofd hangd. Z y  
is tien vademen, in den omtrek, groot 
en door de Gotiken gegooten , die 
fzoo geloofd werd) daar in een van 
de dertig Zilverlingen , voor welke 
Judas qazen Zaaligmaaker verried en 
verkofr, gezmolten hebben: zy luyd, 
zonder van de wind bewoogen te 
werden, o f  eenige zigtbaare nulpe, 
tot haar beweeging, te hebben. Eerft 
klinkt zy  en luyd daar naa, dag en 
nagt voort. Veele Spaanfe fchrijvers 
zeggen dit , als een zaak, waar aan 
niemand behoeft, o f mag twijffelen; 
brengende veele voorbeelden daar van, 
met jaar, dag en perzoonen, die het 
gezien en gehoord hebben, b y ;

Maar ik begeef my wederom op 
den weg van Lerida. V an Ofera reyfd 
men v ijf, o f zes mijlen over hey-ag^ 
tige , dorre, drooge en verlaatene 
landen en komt als dan. in het arm 
dorpje Burialajos. Deeze land-ftreek 
noemd men de JVoeftijn van Arragon 
en zeeker zy mag dien naam weldraa- 
gen j zijnde twaalf mijlen langen van 
Burialajos, tot aan Fraga, uyt-geftrekr, 
dat een breedte van wel zeven mij
len maaktj daar is nog water, lo o f, 
nog groente; maar een geftaadige buyi- 
ge wind. Van Burialajos gaat men 
door twee zeer zlegte gehugteü, Feg- 
nalva en CandaCnos en komt alzoo 
binnen

. F r a g a ,

EEn oude ftad, de welke ten tijde 
der Romeynen, Flavia Gallica, ge

il oemd wierd : zy leyd op de gren
zen

BORIA EN TARAZONA.



W E G  V A N  B A R C E L O N A  N A A R  V R A N K R Y K .
zen van Catalonien  ̂ drie mijlen van' 
Lerida,  op een hoogte, aan den lin
ker zoom van de ftroom Cinca: haar 
gelegenheyd maaktze fterk; als zijn- 
de tuiTen hooge bergen met de Cinca 
van vooren, Wiens fteyle en hooge 
kanten, den toegang moeyelijk maa- 
ken ; van agreren is ’er een heuvel ; 
belettende, dat men ’er mer grof ge- 
fchut kan by koomen ln  het jaar 
duyzend een honderd vier en dertig 
bleef alhier de V I1 ,Koning
van Arragon en de 1 van dien naam 
van Caflilien, toen de Mooren deeze 
ftad beleegerden : men gaat hier längs 
een houte brng over den Cinca Bin
nen de ftad wart wat moes-kruyd, 
war TafiParaan en diergeli/ke; maar daar 
buyten is het veld ten uyrerften fchraal 
en on-vrugtbaar.

Beneeden Fraga, werpt zig de C/#- 
ca in den Segra en deeze wat laager 
iijn water in den Ebro. Ter plaatze 
daar de rwee laaft-gemelde ftroomen 
te zaamen vloeyen, vind men de ftad 
Meqttinenpa, eertijds Ociogefa en Iäo- 

fa  genaamd j zy is fterk ; leggende in de 
beichutting deezer twee ftroomen en 
den fchoöt van een fterk Kafteel. Des 
zelfs gebuur-landen zijn zoo rijk van 
water, als weelderig in den teeldvan 
alles, dat men den grond toe-betrou wd.

D e W eg van B arcelona  naak 
V r a n k r v k , door  h e t  G raaf-

S C H A P  C O M I N G E S .

HEt Koningrijk Arragon paald 
aan drie kleyne Landfehappen 
van Frankrijk , naamelijk j aan het 

Prinfdom van Be am en de Graaffchap- 
pen van Bigorre en Cominges. lk  heb 
reeds gezegt j dat men uyt dit K o 
ningrijk in dat van Frankrijk, längs 
twee byzondere weegen kooniön kan $ 
ftrekkende de eene naar Cominges en 
de andere, die Weft-waards van de 
eerfte leyd , naar het Prinfdom van 
Bearn. Längs den eerften, gaat ihen 
van Sarragoffa op het fteedetje, Ftüa 
Major, welksom-leggend laiidgeheel 
enal on-vrugtbaar en dor is. Alleen 
waft ’er wat groente , daar eenige 
fchaapen en geyten op weyden. Van 
hier , door dit elendige land en het 
gebergte van Lefinena reyzende, vind

XI*
men een alleen-ftaande Herberg, op 
een hoogte nevens een Kcrkje, daar 
groote Gods-dienftigheyd gepleegd 
werdj men noemd het zel ve St. Mag
dalena. Daar is een kleyn Marie beeid 
in , dat rrieri Zegt, veele wunderen 
te doen; den dienft werd Vr door twee 
Priefters verrigt. Men feekend vao Sar- 
tag&jfa, tot hier toe vijf mijlen en van 
daar elf tot Ba&aßro. Van de voor 
noemde plaats gaat men nog al door 
een dor land en over ruuwe bergen, 
daar niets; dan een weynig rofmarijn, 
op groeyd; men vind ’er het vlek AU 
enbtera, om het welk heen eenige vel- 
den Ieggen; v ijf mijlen verder leyd 
het elendige dorpje Bohgntno naar den 
oever van den ljuela s als dan gaat 
men wederom door eert on-bebouwd 
Landfchap, vind ’er een Herberg cn 
komt, naazes mijlen reyzens aan

B A L B A S T R O .

IN  voorige tijden Barbaßrum ge
gen aamd : deeze Bifichoplijke Srad 
leyd aan de kleyne ftroom Vtro, ter 

plaatze, daar de zelve in den Cinca 
vale. HetBifdom geeft agt duyzend 
ducaaten ’s jaars. Men gaat alhier 
over den Vero> längs een vaften brug* 
De twee ftroomen, die door deeze lau-* 
den loopen, maaken de zelve vrugt- 
baar byzonder van olijf-boomen.

Van Balbaßro ;  den Cinca af-loö- 
pende, ontmofct men de fterke Stad 
Monfon ( Montio j  leggende op een 
verheevene plaats, aan den oever van 
gemelde ftroom ; zijnde door een goe- 
de muur befchermd. ln het jaaf duy
zend vijf honderd v ijf  en negentig, 
wierd alhier een gants aanzienelijke 
vergaadering der Staaten van Falen- 
den , Arragon en Catalonien gehen
den ; doende den Eed van getrouw- 
heyd aan Philips de 111. De Franffeti 
naamen deeze Stad , in het jaar duy
zend zes honderd twee en veertig; 
maar de Spanjaards , de zelve het jaar 
daar aan, wederom in.

lk  keere weder op den weg naar 
Frankrijk, vier mijlen van Balbaßro, 
ontmoet men het fteedetje Graus,op 
den ftroom Effera, alwaar men zegr, 
den dauw vergaaderd te werden, daar 
een fchoone balzem van gern aakt werd.



B E S C H R Y V I N G  V A N  R I B A G O R Z A . ^i i o
De krijgs-benden van Philips de V  , heb- 
ben het zelve in den laatft-leeden maand 
January in-genoomen > af-gebrand > naa 
al-voorens drie honderd Muyl-ezels 
met den roof daar uyt gehaald , be- 
laaden te hebben. Weft-waards van 
Grans, ontmoet men Medianos, een 
plaatsje op den boord van den Ctnca. 
Hier lag eerrijds een fchoone , fteerie 
brug j maar de Spanjaards hebben de 
zelve in de jongft voorleedene maand 
December doen fpringen, om den Ca- 
talanen , het verder in-dringen van Ar- 
ragon te beletten. De ftroom EJfera, 
ftort in den Ctnca , beneeden Graus, 
digt by Caßro.

Twee mylen van Graus ; gaande 
längs de Ejfera , ziet men het fchoo- 
ne vlek St. Geiles, aan de voet van 
de Pyreneen, welken men wijders op- 
gaat längs een fteen-agtige, afgrijze- 
lijke quaade weg en zoo naauw 5 dat 
’er maar een beeft teifens door kan 5 
tog des Winters is het nietmoogelijk, 
den zelven te bereyzen. Men klimt 
al geduurig op-waards en ziet van die 
fchroomelijke hoogtens de Ejfera;  loo
pende met een vervaarelijk gedrtiys 
tuiien deeze rotzen heenj houdende 
altijd deezen ftroom , reyfd men door 
het fteedetje Camfo en van daar dik- 
maals over verfcheyde bruggen i zijn- 
de gemelde ftroom zeer bogtig en krom 
en komt eyndelijkin het fchoone vlek 
Seira , o f Cera. Van waar men al 
verder op-waards, door dit gebergte 
gaat; vindende den wegalzooquaad, 
affchuuwelijk en gevaarelijk , als de 
voorgaande. Wanneer men nu ophet 
hoogfte gekoomen is , ziet men van 
daar tunen de bergen aangenaame 
vlaktens en wel voornaamelijk , die 
van Venafque, waar in een meenigte 
fteederjens, vlekken en dorpen legge n, 
rond -om welken de aarde zeer wel be- 
bouwd werd, Als men van dit ge
bergte komt, vind men in het dall?^ 
nafca , Venafque, dat wel de aanzie- 
nelijkfte plaats van allen is ; leggende 
op den Ejfera een weynig beneeden fijn 
oorfprong, op de grenzen van Frank- 
rijkt in de Heerelijkheyd van

R i b a g o r z a :

D E eze, welke men nu een Graaf- 
fchap noemd en wel-eer een Ko-

ningrijk was, ftrekt zig in dit Land- 
fchap, längs de grenzen van Cat ah
men , waar van het door den ftroom 
Noguera Ribagorzana , gefcheyden 
werd, uytjzijnde vijftien mijlenJang 
en zes breed. Z,y begrijpt verfchey
de daalen, als zijn * ßenabarri, Ve
nafque en andere en heeft het gebied 
over drie honderd en vijftig kleyne 
plaatzen ; daar Benabarri , o f Rena- 
varri , de voornaamfte van is , ten 
Ooften van Caßro en ten Zuyd-oo- 
ften van Graus. De andere, die ook 
van wat aanzien z ijn ; ten Noorden 
Venafque , Tamarit en St. Eßevan de 
Litera , aan de Zuyderlijken uyt-hoek, 
tuften Monpn en de grenzen van Ca- 
talonien. Dit Land fchap is , ter goe- 
der uure , den Mooren ontzet en de 
eerfte, die den naam van Graaf van 
Ribagorza, aan-naam, was Bernard, 
bloed-verwant van Karel de Groot, 
eerfte Graaf van Barcelona, die Thiu- 
da , Dogter vnn Galindus de 11 * 
Graaf van Arragon > trouwde. W ijl 
nu Venafque , o f Benafca eert grens- 

laats is , werd alhier, op een fterk 
afteel, bezetting gehouden 5 leggen

de op des zelfs muuren , in plaatze 
van gefchut, zwaare fteenen. Men 
vind hier goede wijn en lekkere trui- 
ten.

V a n ^ » ^ //€ b lijft  men alop dezij 
van den Ejfera en in het Pyreneefe ge* 
bergte. Onder-weg ziet men fchoone 
boilen, vol hooge, zwaare boomen , be- 
quaam om ’er fcheeps maften van te 
maaken. Naa twee mijlen reyzens ont
moet meri de Herberg, o f het Hofpitalety 
alwaar men vertoeven moet, tot ’er 
een gefelfchap van vier en twintig per- 
zoonen , by een is. Alhier begind 
men op nieuw, den bergop te klauw- 
teren , längs een moeyelijken weg en 
komt daar naa te Puerto, de plaats, 
alwaar men Spanjen verlaat, om in 
Vrankrijk te koomen. Deeze door- 
togt is door twee fpitzen van rotzen 
gezlooten, die te zaamen koomende, 
de zelve zoo eng en ruuw maaken* 
dat een handje vol volk aldaar een 
magtig leeger zou kunnen fteuyten. 
Als men van bovenneder-waardsziet, 
naar de kant van Vrankrijk, fchijnd 
het on-moogelijk, daaraf tegeraaken 
en in der waarheyd, de berg is ’er zoo
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fteyl, dat men ’er een weg in en uyt 
den rotz heeft moeten hakken. Van 
daar , tot St. Betrand de Cominges, 
reekend men omtrent tien mijlen wegs.

S o b r a r  v as

N U  een Prinfdom,heeft voordee- 
zen ook den naam van Konmg- 
rijk gevoerd j het Jeyd ten Weiten van 

het Graaffchap voor-gemeld enbevat 
ook veele vlaktens , gclijkj die van 
lerrantona, Giflana, Puertolas en an
dere: Ainfa is wel de voornaamftei 
zijnde wel-eer de Hoofd-ftad der Ko- | 
Dingen van Sobrarva ;  zy leyd aan 
den ftroom Ara , by den hock , die 
hy maakt, eer hy in den Cinca va lt, i 
cen weynig boven Medianos. ln dit j 
Landfchap begind de Cinca uyt een ' 
kleyn meyr, door veele fprongen ge- 
maakt en aan den voet van den berg 
Bielfa, gelecgen.

D e an dere  W eg  van S arragos-
SA y NAAR V rANKRYK , DOOR 

HET PlUNSDOM B e ARN.

D Feze iS over Huefiä, ora alzoo 
in het Prinfdom Bearn, te koö- 

inen. Men gaat (Iraks op Cuera, o f 
a Zuera, ¿ert plaatsje op den Gallego, 

in een goed oord en vier mijlen van 
Sarragoffa; Van Zuera reyfd men over 
Almudevar;  leggende op een grond , 
die koorri * wijrt en fafFaraan, geeft. 
Van hier drie mijlen gevorderd zijn
de y ontmoet men het boven* gemelde

H  u t  S c A ,

E En zeer fchoone, oude Stad; wel- 
eer Ofca genaamdi Plutarchus ver- 

„ haald in het leeven van Sertorim ; dat 
die Romeyn aldaar een School aanftel- 
d e , om ’er quanfuys de kinderen van 
Eedelen H uyze, in Geeft en Lighaams 
oefteningen , op te queeken * maar 
eygentlijk, om ’er de zel ve * als pands- 
luyden, voor de verzeekering van de 
getrouwheyd hunnerouderen, teheb- 
ben. Het is een fraaye Stad; leggen
de aan den boord van den Ifuela3 in 
een fchoone viakte , al-om met heuve- 
len bezet. Des zelfs Hooge-fchool 
en Bifdom , is zeer oud en het laatfte 
onder-hoorig aan dat van Terragonä; 
geevende dertien duyzend ducaaten

S C A  E N  T E N ü .  , rifc 
jaarelijks* maar deezc plaats trekt haar 
grootfte roem uyt de geboortc van 
twee heylige Mannen > Oroncus cn . 
Laurentius > iijn broeder , die te Romeny 
ter dood gebragt is j werdende op 
een roofter (geiijk ik elders verhaald 
heb) gebraaden. De lugt is alhier 
zagt , de grond eflfen en goed en de 
wijn zoo zmaakelijk, als die elders 
in ^Arragon gevonden werd. T  wee 
uuren van de Stad, konu men iahet 
gebergte, daar men niecs doed* dan 

! op-en neder-klimmen, längs naauwe 
| en al-om met rotzen bezette weegen 
j  en die wel zoogevaarelijk sdatkoets*
I paard, muyl-ezel, o f menfeh, die aan 
! het waggelen raakt, gemeenclijk van 
I boven neder en als in een af-grond 
I ftort : hier naa komt men aan het 

vlek Xaviera ; op den ftrund van den 
Gallego y gelecgen en houdende den 
zelven ftroom , te Sallenta (Saliern) 
het laatfte dorp van Airagon , aan 
dien kant j tuften deezeplaars en Huef- 
ca 5 meet men veertien mijlen velas 
en ziet daar naa,

1  E N Ai

EEn dorp -9 leggende in een fchoone 
vlakte van den zelven naam,een 

deraangenaamfteengrootfte, diemeri 
in het hemel-hooge gebergte van A r- 
ragony vind. Het ison-genaakbaar by 
Winter-tijd ,om de meenigte zneeuw 
en ys; maar ongemeen vermaakelijk 
in de zagre tijd des jaars; de jagt is 'er 
goed, vliegend en kleyn bofeh-wild in 
overvloed ; haazen, wilde geyten, pa- 
trijzen, end-vogels en duyven vliegen 
cnloopen’er by benden. De ftroomeii 
Gallego en de kleyne Agua Lempeddy 
verfchafFentruitenen barmen,de vel- 
den gras en genoeg, om ’er dertig, o f 
veerrig duyzend beeilen op te doen 
vet werden; ook vind men ’er veele 
genees-kruyden. ln deeze vlakte Jeg
gen elf dorpen, waar van Sallent, Pan- 
ticofa, Pueyo en Lanupa de grootfte 
zijn. Het eerfte leyd zeer hoog, aan 
den oever van den Gallego, een mijl 
beneeden het begin van de zelye 
ftroom. Alhier is veel door-togtj als 
leggende digtaan Vrankrijk; ook komt 
’er in het voor-jaaren desZomers veei 
volk , uyt vermaak. Bydit dorp ziet 

HI. Deel mert

'513 *
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men een wonderbaare water-val; Hor
tende uyt de Agua Lempeda, die van 

•een groote hoogte in den Gallego, met 
een groot geraas > valt. V an Salient zijn 
'er twee weegen, om in het Prinfdom 
Bearn te koomen; een door het dal 
van en de andere door dat van 
OJfeau. De eerfte , die ten Weiten 
leyd , is de fchoonfte, kortfte en ge- 
makkelijkfte en loopt längs een ftroom- 
tje , dat den naam van Gave dyAfpe 
voerd , op Notre Dame de Servant, 
o f Sarrans;  zijnde zeven mijlen van 
Salient: de andere , die ten Ooften 
leyd , gaat door Port de Peyre Longue 
en door Aigues-Carides, längs een wa
ter, dat men Gave d'Offeau noemd, 
op harm s, het eerfte Dorp van Bearn, 
dat men op deezen heyr-baan ontmoet: 
deeze beyae weegen loopen op Oleron.

H e t  G r a a f s c h a p  A r r a g o n .

D E ftroom Arragon;  beginnende 
te St. Chrißina , in de gebuur- 

fchap van Salient;  loopende van het 
Noorden, naar het Zuyden en daar 
naa zig om-wendende van het Ooften, 
naar het W elten, geeft aan een kleyn 
bergagtig land waters dit Geweft werd 
eygentlijk , het Graaffchap Arragon 
genoemd. ' ln het zelve leggen veel 
fchoone valleyen 5 gelijk die van Can- 

franca, A lfa , Aragues en meer anderes 
het begrijpt eenige fteeden en een mee- 
nigre vlekken en dorpen. Als men 
den Arragon af-loopt gemoet men de 
oude Stad,

,  ̂ ■ . t - * s

J  A C A j

LEggende op de ftrand van gemel- 
de ftroom, in een fchoone vlakte 
aan den voet van het Byreneefe geberg- 

te. Z y  was in oude tijden zeer aan- 
zienelijk, Hoofd-ftad van een magtig 
volk , dat men Jaccetaniers noemde. 
Het is nog een wel-geleegene plaats j 
hebbende koorn, vrugtcn , fchaapen 
en wild in over-vloed en de eer van 
een Bifdom te bezitten , dat dertig 
duyzend ducaatcn ’s jaars op-brengt. 
Ten Zuyden van Jaca,% \ttm en, op 
de Gallego, %_Ancanego en wat verder 
ten Zuyden het groote vlek Loarra 
aan den voet van deByreneen, tuften 
Hnefca en Jaca en vier mijlen van het 
eerfte. Daar zijn veele water-fprongen

en een fchoone fterkte , daar de on- 
gelukkige Graaf Ju li anus , die fijn 
vee-hoeder aan de on-geloovige had 
over-gegeeven, tot fijn dood toe, in ge- 
vangen is gehouden. W at voor-waards 
ten Zuyd-weften ziet men Ayerbe, o f 
Ayerve, eertijds genaamd Ebettinnm, 
mede een vlek , aan het voor-gemei- 
de gebergte, geleegen 5 

iVlaar om weder tot Jaca  te koomen: 
wanneermen van deeze plaats den Ar- 
ragon verder af-reyfd, ziet men ter lin
ker-hand Sant Juan de la Pegna, een 
heerelijk kloofter, waar in de Graf-ftee- 
den van de oude Köningen van Sobrar- 
va zijn. Tw ee mijlen verder Weft- 
waards, ontmoet men Berdum, o f Ver
dun , op den zaamen-loop van den A r- 
ragon en den Verala. Dus al af-zakken- 
de, ziet men ter regter-hand, twee im- 
ren van hier Salvatierra, vier mijlen van 
Jaca; behoorende wel-eer aan het kloo
fter boven-genoemd; maar om dat het 
een grens-plaats is , heeft: Pieter de II , 
Koning van Arragon het zelve aan de 
kroon gebragt. Beneeden Salvatierra 
leyd Tiertnas (Iherm#) het laatfte dorp, 
aan die zij van het Koningrijk, op 
den Arragon. Alhier zijn zeergezonde, 
warme baaden, wier water vol fteen- 
zout (Talpeter) aluyn en zwaavel is.

De Arragon verlaatende, om längs 
den Onfella te reyzen , ziet met het 
groote vlek Sos, op de grenzen van 
N avarra; hebbende een kafteel, daar 
Ferdinand de V , by-genaamd de Catho- 
lijke, op gebooren is. Van hierZuyd- 
waards gaande, ontmoet men het groo
te dorp, o f vlek Uncaßillo, ten Zuyd- 
ooften van Sos, op een hoogte by het 
begin van den ftroom Rigtiefa, Riguel. 
Alhier is 00k een aanzienelijke fterk- * 
te. Van hier regt Zuydelijk aanrey- 
zende, komt men te Exea de los Caval- 
lern; leggende tuften de twee ftroomen, 
waar van de eene Rio de Ores, genoemd 
werd, in een vrugtbaaren oord, twaalf 
mijlen van Sarragoffa. Alphonfus de I, 
Koning van Arragon, nam dz Mooren 
deeze Stad wederomaf,met hulp van 
cen bende Franffe en Gafconfe Ridders j 
wes-hal ven de plaats 00k den naam daar 
naar gekreegen heeft. Van Exea, ziet 
men, ten Ooften, Luna en ten Zuyd- 
weften Taußa, twee kleyne 5 maar wel 
beziens-waarde plaatzen. ' Luna leyd
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tuffcn het gebergte , aan een kleyne 
vloed die door Exea loopt cn negen 
mijlen van Sarragojffa. Koning Sanche, 
Ramirus de II , maakce ’er een Graaf- 
fchap van en met dien naam is de zel- 
v e , door die van den huyze Lnna> 
een zeer beroemd gezlagt, in de veer- 
tiende en vijftiende eeuw, bezeeten 
geweelt, Tatijla is een kloek vlek> twee 
mijlen van de grens-fcheyding van 
Navarra, op den Rtguelay die z ig , 
een weynig daar beneeden in den E- 
bro j werpt. * De ingezeetene bevogti- 
gen hunne landens door buyzen , waar 
in zy water uyc den gemelden ftroom 
gieren en maaken alzoode zelve vrugt- 
baar.

Door deeze befchrijving ziet men; 
dat A rt agon van de rijklte geweiten 
in Spanjen , nice is j zijnde het land 
doorgaans zand-agtig, vol bergen en 
rotzen , op zotnmigeplaatzen braken 
ten meeren-deele dor en droog: zulks 
het allecnig op die oorden vrugtbaar 
is , daar vloeden en beeken loopen. 
Men vind ’er nogtans koorn, w ijn , 
o ly s vlas , vrugten en ook wat faf- 
faraan en dir is al de rijkdom , die 
’er gevonden werd: de bergen zijn er 
vol wild en gevogelre en zoo men mag 
gelooven, het geen ’er gezegt werd, 
ook van eenige Goud- en Zilver-mij- 
nen voorzien.

De inbooretingen van Arragon zijn 
vol geefl: , oordeel en moed; maar ook 
de trotfte van alle de Spanjaärds $ zig 
meerder; dan ge heel Spanjen yjaagants 
Europe ,agtenae. De Edel-lieden zijn 
Zeer brleefd en ontmoeten alle vremde- 
lingen met de uyterfte heusheyd. in 
den algemeenen ommegang betuygen 
z y ; dar hen niet meerder ter herte gaar; 
dan den degen voor den dienft van 
hun Koning te moogen trekken. Het 
Koningrijk ^Arragon heeft fijne by- 
zondcre wetten en gewoontens; ver
fehl liende veel van die der algemee- 
ne Spaanfi moogenheyd , bewaard; 
tog hier van zal ik naamaals hande- 
len. De droogte en armoede van het 
land j by hun vry-moedigen aard ge- 
voegd, maakt f dat ’er van tijd , tot 
tijd , uyt Arragon , geheele benden 
van roovers en weg-fehenders koomen 
(men noemdfe Bandoleros') die zig 
door gants Spanjen verfpreydenenzoo

I23
ontzaggelijk aan de reyzigers maakenj 
dat men niet veyligalleen eldersheen 
geraaken kan , zeif de vrouwen en 
juiFers niet ongemoeyd laatende: als ye- 
mand van deeze in hunne handen valt, 
houden zy haar voor al haar leeven 3 in 
hunne verfchrikkelijke hoolen>of doen 
haar met hen her-om zwerven en zijn er 
raazende minne-nijdig Qalocrs) van* 
maar vinden zy een vrouw, die het 
geluk heeft van hen niet tc behaagen* 
zetten zy haar op los-geld en doen het 
zelve ten duuriten» door des zelfs 
bloed-verwanten betaalen.

ik heb reeds gezegt; dat Arragon> 
het Iand der oude Celtibeners is; dee
ze Volkeren waaren in oude tijden, 
voor de itoucile en magtigfte van ge- 
heel Spanjen, vermaard. Het is zee 
k er; dat hun naam komt van de ver- 
eeniging der Gelten en lberiersy die; 
hebbende zig te zaamen gevoegd *om 
een volk uyc te maaken , ook van 
hunne ewee naamen eene hebben ge
rn aa kt. Maar de fchrijvers koomen 
niet over een omtrent de reeden enhet 
geval van deeze vereeniging : daar 
zijn ’e r , die zeggen ; dat de Celtibe- 
riers 5 Gauloizen, uyt het Celtife Gäulen, 
waaren; die; hebbende zig omtrent 
den EbrOy neder-gezlaagen, dien vloed, 
Jberus genoemd5tot den grond-zlag van 
hun naam genoomen hebben ; andere 
willen; dat de Celten en de Ibericrs, 
twee Volkeren, die aan yeder zij van 
den Ebro woonden ; hebbende lang 
tegen malkander geoorloogd, om de 
Land-fcheyding , eyndelijk vreede 
maakten en om deeze beeter te be- 
kragtigen , onder malkanderen trouw- 
den en alzoo een volk wierden. Dee
ze twee volken , aldus vereenigd, 
maakten een magtigen hoop menfehen 
uyt, die den naam van beydedevoo- 
rige verdeelde, voerd. Dit gevoelen 
is te meerder aan-neemelijk, om dat 
het ook door Lucantis, die een Span- 
jaard was en, fchoon een digter, in 
de zaaken van fijn vadcrland geloof 
verdiend, beveftigd werd; want fpree- 
kende van de CeltiberUrs , beeid hy 
hen aldus uyt;

Profugique y a gente
vetufla 

Gallorum , Celta ,
, iberts,

111. Deel

s nomen

Q^z be-



b e s c h r y v i n g
beteekenende 3

! De Gelten van den fiäfn der oude 
Franflen, quaamen,

Voor vlugtig f mengen huime in der 
Iberen rnarnen.

Hoewel hun land , gelijk Arragontt- 
genwoordig nog is , fchraalwas > waa- 
ren zy nogtans r ijk , om dat zy goud- 
cn zilVer-mijnen hadden. Marcellus 
bragt 'er in den körten tijd , dat hy ’er 
oorlog voerde 3 zes honderd talenten 
brand-fcllatting van te huys. Z y  had
den boven-gemeene goede waapenen 
en wißen de zelve, op een byzonde- 
re  wijze te harden 3 fteekende de klin
gen en lemmers in de aarde , tot dat 
de roeft het vuyl uyt het ftaal hadde 
gehaald , dat dan zoo fterk was , dat 
men 'er mede door yzere en gemeene 
ffaale helmen en harnafien kon hakken.

N a v a r r a

IS , het laatfte Koningrijk van Span- 
je n , waar van ons dan te handelen 
ftaat. De naam Navarra is van jonger 

eijden en by de buden niet te vinden: 
eenige leyden de zelve a f , van Nava 
een Spaans woord j beteekenende , een 
vtld j daar albet geboomte is uyt gehaald 
en dat mtt hoffen omzet is en aldus 
zegt men 5 dat dit Koningrijk, waar 
in veeie Navas z ijn , de naam van 
N avarra, o f Navarras, draagd. Het 
was een gedeelte van Tarraconim en 
eertijds bcwoond door de Beronnent 
Sneßitaniers en Vas- o f Gafconiers. Het 
Landfchap heeft de gedaante van een 
rayten iszoodaaniggcfchiktj dat het 
t_Arrag(m, ten Zayd-ooften* het Ou- 
de-Caßilien, ten Zuyd-weften 3 Bifiaa- 
yen x ten Noord-weifen en het ryre- 
neeß gebergte,ien Noord-ooften, heeft3 
Teggende tuifen en in het zelve bezloo- 
fen en znTks daar door van het Iran- 
ß  Navarra gefcheyden werd welk 
gedeelte men 00k het Neder-Navarra, 
noemd en tnifen den Ebro, die längs 
des zclfs grenzen loopt enfcheyd van 
Oud-Caßitifn, oyt-gefloomen een kley- 
ne ftreek lands , die aan de andere 
kant van gemelde ftroom leyd. Het 
is omtrent twee en dertrg mijlenlang 
en̂  agr en twinfig brecd: daar loopen 
drie , o f vier aanzienclijke ftroomen 
door, die alle in den Ebro ftorten, de 
eerfte is de Arragon, dre uyt het Ko-

V A N  N A V A R R A .
ningrijk van deeze naam kooniende^ 
door Sdnguefea , M dida, Villa Fran
ca en Mtlagro loopt en beneeden het 
zelve , zig in den Ebro werpt: de 
tweede is de cArg* > die door het irud- 
den des Koningrijks vloeyd 3 gaande 
door en voor-by Pampelona , Miranda 
tn Peralta: de derde is de Ega ;  fpruy- 
tende uyt het dal Van Aran, zoo door 
Efiella, Carear en St. Adriaan vlieren- 
de 3 zig in den 2£¿r0 ontlaft, eenwey- 
nigje beneeden Calahorra.

Het Koningrijk Navarra, was voor 
deezen wijder uyt-geftrekt, als men het 
althans bepaald: want daar was een ge- 
deelte van Bifcaayen, Logrogno en Ca
lahorra , onder begreepen > maar de 
Köningen van Cafitlien hebben 'er veel 
van af-genoomen. Egter moet men 
geen geloof aan zeekere op-znijery 
van een Spanjaard, zlaan 3 die mif- 
fchienalle menfehen voorgekkenaan- 
gezien heeft; durvende fchrijven 3 dat 
'er in geheel Navarra, niet boven de 
twintig duyzend huys-houdingen waa- 
ren. Dit Koningrijk is, injder waarheyd 
kleyn 3 nogtans vind men 'er agt groo- 
te fteeden, waar van 'er een met een 
BiíTchoplijke ftoel vereerd is. Het is 
in v ijf  Geregts-icheydingen 3 o f Land- 
fchappen, verdeeld 5 naamelijk 3 Pam
pelona, Ttidela, Olita, Efiella en San- 
guefca. Deeze alle zal ik als nu in het 
byzonder gaan befchrijven.

D e  W e g  v a n  M a d r i t  o p  --
P A M P  t  LON A.

OM  deeze reys te doen, moet meit 
door een gedeelte van Oud-Ca■* 
ftilien trekken en zig naar Agreda be- 

geeven, een Stad op de grenzen vari 
Arragon , aan den voet van Mont- 
Cayo;  van Agreda, houd men het at 
op de zij van Arragon en komt alzocr 
in Navarra, door het gebied van lú 
dela. Men reyfd vier mijlen ,dooreert 
fchoone lands-douw en genaakt als- 
dan den Ebro, waar over men te Ca- 
dreita, gaat. W at voor-waards ont- 
moet men de ßroom Arragon % die 3. 
hebbende de- wateren van eenige an
dere iri-genoomen, op deeze plaats zeer 
breed en diep is. Een roer-fcheut vari 
deezen ftroom gaat men door M artil
la , een zoet fteedetje 5 leggende ten 
deele rn een bebouwbaar en ten dee-

le5
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fe , dor landfchap > van hier een hey- 
en moeras-agtig oorddoor geworfteid 
zijnde, vind men

T  A !  A L U ,

EEn pkufs van middel-maatige 
groote , in het jaar duyzend zes 

honderd en dertig, met den naam vari 
Stady door ‘Philips de I V ,  vcreerd j 
leggende aan hec ftroomrje Gidapo, in 
«en muur en daarby een kafteel- Ka- 
rei de III  , Koning van Navarra , 
bouwde aldaar in de vijfciende eeuw 
een H o f, daar hy gemeenlijk fijn ver
bi ij fin hield). De Spanjaards noe men 
het zelve , den bloem van Navarra; 
om dat ’er een goede Hooge-fchool 
is , daar de jeugd van het Koningrijk, 
in alle weetenlchappcn geoefFend en 
onderweezen werd. De Stad leyditi 
een gezeegend oord ; zijnde al het 
land, dat omtrent den Gidapo leyd , 
gelijic als een grooten wijn-berg. V ijf 
jnijlen van hier vind men ,

P a m p e l o n a ,

HOofd-ftad van Navarra , door 
Pomp ejus, naadedood vanAVr- 
torius en de neder-laag van die het 

met hem hielden, gebouwd. Wes- 
halven het by de otiden Pompe] opolis, o f 
Pompelo, genaamd wierd. Z y  is vry 
groot} leggende aan het Pyreneefe ge- 
bergte in een opene en on-bedwongene 
vlakte i daar is een Bifdom , dat on- 
der ßurgos ftaat en agt duyzend du- 
caaten jaarelijks op-brengt i de Stad is 
met een muur om-zlooten en door 
twee kafteelen befchermd, waar van 
her eene binnen en het andere buy ten 
de Stad leyd. Daar is een groote 
piaatz, aKvaar de Stiere-gevegten ge
henden werden. De fterktens en ve- 
fting-werken zijn van geerr groot be
lang ; maar het kafteel , dat btiyteri 
de Stad leyd, isaanmerkens-waardigj 
zijnde door Philips de IP, aldaar ge- 
plaatft, om ’er de Navarreezen mede 
in toom en dcFranfen uyt dat geweft, 
te houden. Het is , door fijn gcle- 
genheyd zeer fterk en met kennis aari- 
geleyd , op een rotz ; beftaande uyt 
v ijf boiwerken, met fteen op-gehaald 
en daar voor diepe graften > in het 
midden is een oude waapen-plaats,

van waar men längs v ijf groote ftraa- 
ten, die 'er op uyt loopen, regt naar 

i de v ijf boiwerken gaat. Naar de 
van de Stad, is een opene plaats, vol 
wandel-ryen en fchoon geboomte en 
aan de andere kant, waar längs men 
het kafteel zou kunnen aan-taften, leg- 
gen moeraflen * dienende voor buyten- 
werken. I aar is een heerelijke too- 
ren, voorraad-huys van bufeh-kruyd 
en andere zaaken , tot den Oorlog 
noodig , ook een hand-moolen, om 
in tijdi van1 nood meel te kunnen heb- 
ben > die is een groot en verwonde- 
rens-waardig werk-ruyg; beftaande uyt 
rede räderen , vier, o f v jjf moolc- 
fteenen etvzoo veel tregters, op yeder 
van de zelve kan men vier en twintig 
zakken koorn yeder dag mailen cn 
met de hand doen gaan , of door paar- 
den trekken: men zegt j dat *cr een by- 
zonder man gehouden werd, die het 
geile! van die gevaarte kend, om het 
zelve gaande te houden en gebroo- 
ken zijnde, te kunnen maaken. Op 
dit kaileel leyd gemccnelijk volk en 
de bcvel-hebber van de plaats, werd 
’er door de Koning zelf ,gefteld. Na
varra werd door een Onder-koning 
beftierd , die te Pampelona fijn ver- 
blijf hond. Dit ampt brengt tien duy
zend rijks-daalders ’s jaars, bp. 1k 
heb reets gez egt, dat Pompe jus deeze 
Stad geftigt cn naar fijn naam, ge- 
noemd heeft. Gelijk nu de gefchiede- 
niften melden; dar deeze Romeyn,mi 
over alle fijne vyanden gezege-praald 
tehebben, heerelijke zege-teekenen in 
het Pyreneefe gebergte heeft op-geregt* 
zwetzende; dat hy agt honderd en zes 
enveertig fteeden van de Alpes tot aan 
het eynde van het Over-Spanjen, dat is* 
van Portugal, had onder hat jok ge
bragt j vinde ikeen fchrijver van dee- 
zen tijd , die geloofd; dat deeze ze
ge-teekenen niets anders jdan de Stad 
Pampelona, wahren > maar ik zie niet> 
dat dit in het alder-minfte naar waar- 
heyd lijkt : want zeeker oud Land- 
befchrijvet getuygd > dat Pompejm 
deeze blijken van overwinning in ceni 
hezig en riei-agfig Land, opregte eri 
de reyzigers , die met verftand alles 
bezien, hebben nogoverblijfzelen daar 
van in de dalen van Andorra en Altava- 
ca, gezien. Men vind aldaar rtog grootei

Q . 3 yze-
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yzere hoepen van tien vocten > over het 
kruys, door lood, aan de rotzen vaft 
gegooten > dienende om gemelde ze- 
ge-teeken ftaande te houden: jaa men 
heeft ‘er ftukken van zege-bpogen ge- 
vonden.

Men fteld vait > dat Tampelona een 
der eerfteen voornaamfte fteeden van 
Spanjen is geweeft, welke het ligt van 
het Euangelium >. heeft ontfangen» jaa 
men verhaaldj.dat St. Saturninus , 
die derwaards, door de Pr ins der A- 
poftelen St. Pieter , gezonden was, 
veertig duyzend zielen, in den tijd van 
zeven dagen , bekeerd heeft, onder 
welke ook St. Firmnus 3 eerfte Bif- 
fchop van Pampelona, was geweeft.

D e  W e g  v a n  P a m p e l o n a ,  

o p  S a k r a g o s s a .

D Eeze neemt men over Pafalla, 
waar van ik zoo eeven gefproo- 

ken heb en gaat van daar op

* O  L  l  T  A ,

EEn fteedetje, in het jaar duyzend 
zes honderden dertig, door Phi
lips de IV 3 met den eer-naam van Stad 

begroet; leggende aan den boord van 
den Cida$o. Z y  is het Hoofd van een 
gebied, waar in een Stad, negentien 
vlekken cn zes en twintig dorpen , 
leggen. De Köningen van Navarra 
pleegen alhier H of te houden ; van 
welk gebouw men nog eenige ftukken 
zict. Het Landfehapis dragdbaaren 
vo l fchoone wateren, koorn, w ijn , 
vrugten, vlas, hennep, fchaapeu cn 
wild.

Zuyd-waards van Olita, gaat men 
over den Arragon, te Caboroffo, aan, 
waar men over een hoek van Bardena- 
Real;  zijnde eenftuk lands, daar een 
zwaar bos in Ieyd , trekt en alzoo te

T  U  D E L  A ,

KOmt , Hoofd-ftad van een ge- 
bied , dat zig op den regter-hand 
van den Ebro uyt-ftrekt, twee fteeden 

en twee en twintig , zoo vlekken, 
bürgten , als dorpen , begrijpt. De 
Stad zelf Ieyd aan den Ebro, in den 
hoek ,  die de f t ro o m  Quelles maakt,  
daar zy zig in den deezenwerpt. Al
hier woond veel Adel en de huyzen

O L IT A  E N  T U D E L A .
zijner vry fraay, ook vind men er ver- 
fcheyde groote gebouwen > maar leg
gende in de naa-buurfchap van Na
varra j Caßtlten en Arragon, is deeze 
Stad ook een'fchuyl-hoek voor mo
vers, bainnelingcn, dieven en moor- 
denanrs , die alhier middel en plaats 
vinden * om hunne verdiende ftraifen 
te ontkoomen.

Wanneer men van hier de Fpueiles- 
ftroom , op-gaat, ontmoet men in een 
fchoone vlakte, aan des zelfs zoom, 
het fteedetje Cafcanta , dat ook een 
Stad genoemd werd; van Tudela längs 
den Ebro, af-loopende, geraakt men 
naa v ier, o f mijien reyzens, aan het 
dorp Cortes, dat op de grenzen van 
Arragon Ieyd. '

D e  W e g  v a n  P a m p e e o n a  n a a r

E N  IN B l S C A A Y E N .

T En Zuyd-weften van Pampeiona9 
gaat men over Puente de la Reyna, 
op den vloed A rga; laatende Arta- 

jona aan den linker-hand , op een heu- 
vcl in een Landfchap ,daar veeldruyf 
valt. Al de grond omtrent Puente de 
la Reyna, längs den Arga geeft goede 
en veel roode wijn. Men ziet aan 
den oever van deeze ftroom drie, ö f 
vier plaatzen van belang*, zijnde Mi
randa , Fakes, Peralta en Milagro; tog 
de voornaamfte is Peralta; leggende 
op een land , dat by-naar van alle kan
ten , door den iArga  , om-ftroomd 
werd, zes mijien van Tudela. Hier 
waft ook wijngaard. W at laager vind 
men Milagro , omtrent de zaamen- 
komft van den Arragon en A rga , op 
een hoogte en daar by een kaftcel. Om 
den weg. van Bifcaayen* danwederom 
te neemen, zoo weete de Leezer j dat 
men van Puente de la Reyna, regt op 
Eßella (Stella) reyfdj een fteedetje, 
o f liever een Stad, in cen laagte, aan 
den oever van den E ga , die ’er aan 
twee kanten om-Ioopt , gebeuwd. 
Daar is hier ook een fterkte j maar nice 
wel onderhouden. Deeze Stad is hec 
hoofd van een gebied, daar in een 
Stad, vieren twintig vlekken en hon
derden zes dorpen geteld werden.

Van Eßella komt men in Bifcaayen, 
door Eßuniga, o f Contraßa, o f men 
gaat naar Caßihen, door Piana en van 
daar door Logrogno, dat aan de reg-
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ter zij van den Ebro Ieyd. Puma iseen 
middcl-maatig groote Stad, digt aan den 
E h 'o , regt regen over Logrogno;  gee- 
vende het om-geleegen lartd alles, wat ten 
leeven noodig is en boven d at, fchoo- 
ne vrugten en veelderhande wild. Het is 
de Hoofd-ftad van een Prinfdom, waar 
naar de oudfte Zoonen der Köningen 
van N avarra , zig eercijds noemen dee- 
den. TcnO often van Pampelona > leyd 
het gcbied van

S a n g u e s  A ,

O F  Sanguejfa, op de grenzen van Ar- 
ragon; het zelve behelft eenftad, 

twaalf vlekkcn en honderd agt en zei
tig dorpen. Deere Hoofd-ftad wierd 
eertijds Itarijfa genoemd en is een ftad, 
by eygen eer-naam, gelijk de laatft-ge- 
melde, gebouwd op den oever van den 
Arragon, zevcn mijlen van Pampelona. 
Een mijl van daar leyd her vlek Xavicr> 
beroemd, om dat ’er de groöte af-ge- 
zand der Indiaamn, Xaverius, die Jefmtfe 
H eylig , gebooren is. Verder Noord- 
ooft-waards ziet men St. Salvador de Ley- 
re , eenoude, fchoone en groote Abdye* 
werwaards de Biffchoppen van Pampdona, 
z ig , vooreenigen tijd begaaven, toen de 
Mooren in hetKoningrijk vielen.

D b  t w e e  w e e g e n ,  o m  v a n  P a m p e -  

t O N A  N A A R  V r A n K R Y K  T E  

K E Y  S E N .

N Avarra ftrekt zig  diep in het Py- 
reneefi gebergte uy t;begrijpendezes 
en twintig mijlen lengte Jangs het zelve;

, het is in veele daalen verdeeld j gelijk dat 
van Roncal, Roncevaux, Bat an en Vera. 
Dit laatfte ishet Noorderlijkfte van al
le en vol fchoone weyen* werdende door 
den ftroom Bidaßoa^ bevogtigd: men 
vind alhier overvlocd van wild en tarn 
vee , ge vögelte en ook aard-vrugten. 
Het dal van Roncal is aan het Qoft- 
eynd , o f  Noord-ooft-waards geleegenj 
hebbende aan de eene zij Arragon en aan 
de andere Bearn: deefe daalen hebben 
met Vrankrijk , door en längs v i j f , o f 
zes byzondere weegen , gemeenfchap 5 
maar daar zijn 'er niet meerder* daß twee, 
die gewoonelijk gebruykt werden zijn- 
de die van Roncevaux en Batan;  de eer- 
fte van deeze loopt op St. Jean de Pie- 
de-Port,  in het Neder-Navarra en de

andere op Agnoa, in Eampourdän, o f het 
landfchap van Labottrd.

De weg van Roncevaux is de fchoonr 
fte, gemakkelijkfte en kortfte, van alle; 
als waar längs men, maar agt mijlen» 
door het gebergte reyfd. Zoo draa meit 
uyt Pampelona gaat, is men voort in het 
Pyrenetfi gebergte en kom t, naa veele 
böifchen, rotzen en daalen op en door- 
gewroed te hebben, te Bourguette, het 
laatfte dorp van N avarra , aan den in
gang van het dal van Roncevaux; dit 
dal is lang , breed en wijd > leggende 
tuften hoöge bergen, zeer bekend in 
de Franjfe gefchiedenifien; ter oorzaa- 
ke van een vcld-zlag , aldaar tuften 
de Franjfen en Spanjaards voor-geVal
le , waar in Karel de Groote, door ae ver- 
radery vznGandon van Feloniücvens veele 
voornaame doolende Ridders van de rondt 
tafel, wierd gezlaagen en onder ande
ren Roeland, ncef van Karels maar laat 
ik 'er van zwijgen: wantontrent dit ge- 
vegt hebben zig de beuzel- en verfierde 
geichiedenis-fchrijvers dapper gequee- 
fen ; reyzende door dit d a l, ziet men on
der weg het zlag- ve ld , aldaar een kerk- 
je is op-geregt, dat den naam van Onzt 
hieve Frouw van Roncevanx, voerd. Als 
men ten eynde van dit dal kom t, ziet 
men een zeer hoogen berg; jaa de hoogfte 
vanalledeom-geleegenei werdende ook 
Roncevaux genoemd. Men kan op des 
zelfs top klimmen, Vati Waaf eenfchoon 
gezigt v a lt : Want men ziet aan de eene 
kant Spanyen, daar men uyt komt en 
aan de andere Frankrijkt daar men naar 
toe gaat.

De weg derwaards is het dal vari 
Batan;  leggende deeze v lak te , ten 
Noorden van Pampelona, lang zeven 
en breed, drie mijlen en een halve > be- 
vattende veertien buurten, die een by- 
zonder gebied uyt-maaken. Men gaat 
van Pampelona derwaards over O fiiz;  
gedwongen zijnde over verfchrikke- 
lijk hoog gebergte, tuften welke eenige 
fchoone en weelige vlaktens leggen, te 
reyzen. Als-dan komt men te Elipondo* 
o f Eri&onda, een dorp, negen uuren van 
Pampelona ; drie uuren verder gekoo- 
men, vind men Maya, het laatfte dorp 
dcezes Koningrijks , alwaar men den 
weg naar Frankrijky vind. Deeze weg 
is aUom moeyelijk en laftig te befrie
den ,  vol vuyfe dieptens en gevaarelijke

hoog-
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hoogtcnsj tuiTen Maya en Agnoa > rce- 
kend men drie mijlenvelds.

Het Koningrijk Navarra, is 'niet heel 
rijk, men heefc ’er geen koorn, wijn 3nog 
vrugten; dan alleenop zommigeplaat- 
zen j maar daar zijn veele weyen > als leg- 
gende in het Pyreneefe gebergte. De lugt 
i s ’er helder en zoobrandendeheet niet; 
dan wel in andere oorden van Spanjen. 
Men vind in de boiTen grof wild, als wil
de varkens, bokken en diergelijke dieren; 
ook in het gebergte eenige yzer-mijnem 
De Koning van Spanjen trekt uyt dit K o
ningrijk geen voordeel ; want van de 
veertig duyzend rijksdaalders, die het 
zelve op-werpt, komt ’er niet een duyt 
in iijn Majefteyts fchat-kift 5 blij vende 
alles aan den maat en ftrijk-ftok hangen; 
dat is,de Onder-Koning,de ßevel-hebber 
van het Kafteel en andere Koninglijke 
bedienden , mitsgaaders het krijgs-volk, 
dat ’er onderhouden werd, moogen dit 
brokje zelf wel o p ; jaa hebben het ook, 
op fijn SpaanSy van nooden. Die van 
Navarra, hebben wac van den Franjfen 
aart; zijnde open-hertiger, omganglijker 
en arbeydzaamer j dan de Spanjaards in 
het algemeen* De vrouwen zijn ’er bee
ter gemaakt 5 dan die vanCaßiliw ;  zijn- 
de noog van licchaam en los van zwier; 
de berg-luyden fterk, fiuks, gezwind 
en goede krijgs-luyden.

Navarra heeft iijne eygene Köningen, 
den tijd van zeven honderd en vier en 
negentig jaaren, gehad ; naamentlijk van 
hetjaar zeven honderd agtien, tot duy
zend v ijf honderd en twaalf. De eerfte 
was , Gar das XimeneSy door het over- 
fchot van het verftrooyde Chrißendom 
gekooren en de laatfte Jand?Albrety als 
man van Catharina van Foix, erfgenaame 
van Navarra. Hoewel die van Navar
ra een Koning, om hen te beilieren , had- 
den gekooren , hebben zy nogtans de 
Moorenuyt hun land niet kunnendrijven, 
zijnde die helde-daad en eer Gar dasind 
go , hun tweede Koning, te beurte geval- 
lenj rukkende Pampelona, omtrent het 
eynde van de agtfte eeuw, dien koftelij- 
ken buyt, uyt de armen dier ongeloovi- 
ge. Het Koninglijke gezlagt, omtrent 
het midden van de negende eeuw uyt- 
gefturven zijnde; meenden de Navarree- 
zen , dat het hun tijd was, om den magt 
hunner Köningen wat in te binden ;be-

zorgden derhalven; dat zy niets van be
lang , zonder kermis van twaalf voor- 
naame perzoonen , ingezeetene des 
rijks, zouden kunnen, o f  moogen doen. 
T ot deeze tijd to e , hadden zy een K o
ning , gemeen met die van Arragon, ge
had j maar als toen verkooren zy er een 
byzonderlijk voor hen, te weeten Ini- 
ga Sanchez, by-genaamd, Harizta. Dee
ze ontnam den Mooren, Pampelona en ’er 
zig den t weede-maal meefter van g e -, 
maakt hebbende, droeg het Koningrijk 
iijnenaa-koomelingenop, die hetzelve 
ook tot hetjaar duyzend zes en zeventig 
bezeeten hebben. Als nu Sanche Garda 
in dit jaar door iijn broeder Raymundusy 
dood gezlaagen was, kooren de Staaten 
van Navarra, Sanche Ramirus, Koning 
van Arragon, tot hun Koning. In het 
jaar duyzend een honderd vier en der- 
t ig , quam Navarra wederom aan het ge
zlagt van fij ne oude Köningen door Gar- 
das RamiruSy zoon van Ramirusen kleyn- 
zoon van den Koning Sanche Garda. 
Honderd jaaren daar naa > wanneer dit 
huys uyt-gefturven w as, door het over- 
lijden van Sanche de V I I I ; vallende het 
rijk opThihoud, Graaf van Champagne en 
Brie, fijn neef, gewonnen by iijne zufter 
Blanche. H y  vermaakte iijn Koningrijk 
niet verder, dan op den derden er.fge- 
naam. In hetjaar duyzend twee honderd 
en vier en zeventig , fturf fijn kleyn- 
zoon, Hendrik de Groove t 0$Zwaar-lij- 
vige ;  laatende een eenige dogter naa, 
welke, in hetjaar duyzend twee honderd 
drie en tagtig, aan Philips de Schoone, 
Koning van Vra?ikrijk, trouwde, die dan 
door dit huuwelijk, Navarrazzn het K o- 
ninglijkehuys van Vranknjk, bragc. In 
het jaar duyzend drie honderd negen 
en twintig, wierd Ja n , Graaf van E - 
vreux , agter-kleyn-zoon, van den K o 
ning St. Lodewijk, gemaal van Joanna, 
dogter van Lolewijk van Hutin, tot K o
ning van Navarra, gekroond. Aldus 
ging Navarra, gevolgelijk, in en tot ver- 
icheydene huyzen > door vrouwen over; 
tot dat Ferdinand, by-genaamd de Catho- 
lijke, in het jaar duyzend v ijf honderd en 
twaalf, aan den magteloozenJand'A U  
bret, onder voor-wendzel van den Bany 
die Paus Julius de I I , tegen deezen 
Vorft had gebüxemd > fijn geweld pleeg- 
de en deezen lekkeren brok in-zlokte. 
t  d e r d e  D e e l .



B E S C H R Y V I N G
V A N

S P A N  J E N.
V I E R D E  D E E L .  

B E H E L Z E N D E  P O R T U G A L ,  en*.

K A A R T  van P O R T U G A L  ep A L G A R V E N .

V a n  P O R T U G A L  i n  h e t

A L G E M E E N .
K  heb (befcheyde Leezer ) 

i* u > al wat in Spanjen wel 
jj meeft «w opmerking , 
¡J waardig was , doen zien 

en (bedriegt my de eyge 
liefde niet) alles in dier-voegen ver- 
haald ; dat mijn gefchrifc ook ten 
deele, voor een kort begrip der voor- 
naamiie gefchiedeniflen van dit Ko- 
ninkrijk , dienen kan: derhalven zal 
ik in dat van Portugal oytr-gaan ,c>m 
des zelfs gelegenheyd, oude en nieu- 
weftand> mitsgaders des Volks aart,

zeeden en voor-en  hai-deelen, teh 
opzigte van de ge weiten, die zybe- 
woonen , ü te doen onder-kennen eil 
hebben w y , in Spanjen voor-trefrelij- 
ke zaaken ontm oet, Portugal zal 
ons, geen mindere vermaakelijkhee- 
den doen voor-koomen,

DeOudenoem dendit Koningrijk, 
Lufitania en des zelfs Volk , in het 
algemeen, Lnfitamers ; verdeelende 
het zelve in Bracariers , Barbaaren , 
Gelten, Tnrdtiliers , Oflydamniers en 
andere. W el is waar, dat het oude 
Lußtänien ;  maakende een gedeelte 
van Spanjen, de zelve bcpaahngniet

IV . Deel, a had.



B E S C H R Y V I N G  V A N  P O R T U G A L .
ha d ,  welke nu Portugal > heeftj 
maar de Land-befchrijvers , zoo wel 
de Grieken, als Romeynen verfchillen, 
hier in van den anderen en onder den 
anderen. De een zegt * dat de grens- 
paalen van Lnßtani'en waaren , ten 
Zuyden de Tagus cn ten Noorden 
de Oceaan ;  zulks het Galicien be- 
greep en die Land-ftreeken , wel
ke nu Alentejo en Algarva genoemd 
werden, daar buyten geilooten waa
ren j maar de meefte koomen over 
een , in vaft te tlcllen * dat Laßt a- 
nicn3 ten Noorden, door den Dou• 
era ; ten O often , door den Tormes 
en Guadiana en ten Zuyden > door 
den Atlantifchm Oceaan bepaald 
werd en aldus zou het zijn * als het 
geene men tegen-woordig Portugal 
noemd* to g , naar deezen maat we- 
derom breeder en meerder Ooft- 
waards uytgeftrekt; dringende ze lf, 
tot in Nienvj*Caßili'en en het Spaan- 

je  Ejiramadourat begrijpendede ftee- 
den Alcantara, Badajoz en Merida, 
o f geiijk men de zelve , inoudertij- 
den, noemde, Norba Ceefarea, Pax 
Augufla en Emerita Augußa.

jVJaar laaten wy ons niet te lang 
op-houden , met de land-fcheyding 
van het 011 de Lu ßt amen , naar te 
fpooren * zullende nutter zijn ; dat 
wy Portugal, zoo als het heeden ten 
dage gevonden, bezeten en genoemd 
werd, bezigtigen en befchrijven.

Portugal is het Weftelijkfte ge- 
deelte van Europe; leggende tufiea 
de 37 en 42 graaden, N oorder-breed- 
te ende 9 en 13 , naar de lengte van 
het Noorden , tot het Zuyden i 
dringende een weynig van het N oord- 
O often, naar het Zuyd-W eften. De 
Oceaan befpoeld die R ijk  van twee 
kanten, ten Welfen en ten Zuyden* 
het heefr ten Ooften , Andalouße'n, 
Nieuw-Caßilien en het Koningrijk 
Leon en ten Noordcn , Galicien , 
tot naafte gebuuren. Het is van An- 
daloufien , door den Guadiana , ge- 
fcheyden en die van des zelfs mond 
a f , tot daar hy met de Chanca te 
zaamen loopt en 00k door de Chan- 
ca ze lf * van Nieuw - Caßilien, door 
een ftreek , die men zig verbeeld, 
van Frexenal tot Ferreira en van daar

op Badajoz, door de ftroomen Caya 
en Elia  ;  van het Koningrijk Leon 
door gebergte , de ftroom Touroes, 
den Vouera en een ftreek van if f li-  
randa de Douera , tot aan het begin 
van den vloed Sor ;  eyndelijk van 
Galicien , door een ftreek van hier 
genoomen, tot aan Melgazo en door 
den Minhoy tot den Oceaan. Het is 
omtrent honderdenden mijlen lang, 
vijfcig breed , honderd en dertig 
längs de Kulten en drie honderd in 
ftjn omtrek.

Daar werd b y ft er over de afkomft 
van des zelfs naam getwift en geree- 
den-kaaveld: veele Schrijvers melden* 
dat zeeker vloot, van Gauliers , o f 
Gauloizen , tot Porto , een ftad en 
zee-haaven , aan den Douera , ge- 
koomen , men deze plaats Portas 
Gallorum , ter gedagteniife van dien 
voor-valjhad genoemd en dat daar van 
den naam Portugal is gekoomen. Zoo  
d a t , naar dien reekening de Porta- 
geezen ten deele een Gauloize, o f 

volk-planting zou zijn* maar 
dit komt my flegts , als een beuzel- 
praatje yoor* hebbende geen grond- 
ilag , op eenige geloof-waardige ge- 
fchiedenis. Andere Jeyden des zelfs 
naam van Portus-Cak, o f Portu-Ca- 
le , een oude ftad, aan den mond van 
den Dotier a gekegen , af. in het 
eerft wierd dit Koningrijk alleen Cale, 
genoemd*als uyrde Reys-befchrijving 
van Antonimis% blijkt* maar wijl het 
zelve op een ongemakkelijkehoogte 
lag , maaktemen, daarnaa, aan den 
voet van de ze lve , längs den Doue
ra , de wooningen en noemde deeze 
plaats Fort us Cale ;  de Haaven van 
Cale. Deeze nieuwe ftad, nam mer- 
kelijk toe j zulks , dat de oude en 
nieuwe ftad te zaamen liepen , wel
ke dan Portu-Cale, genoemd wierd > 
geiijk blijkt uyt de onder-teekenin- 
gen der Portucalenfer Biflchoppen, 
in de oude Kerkelijke vergaaderin- 
gen (Concilien) van Spanjen. In de 
volgende eeuwen , wierd de naam 
van Portu-Cale , o f  Portu-Calia aan 
het geheele Landfchap gegeeven, o f 
immers aan dat gedeeke , het welk 
men tegen-woordig Entre Minho-e- 
Douro (  dat is tuilen den Minho en

den
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den Douera') nocmd } gelijk al-om 
te zien is , in de gefehiedenis van 
Roderik Ximenes, Aard-Biflchop van 
Toledo ;  waar naä de Köningen van 
Portugal; hebbende hunne land*paa- 
Icn wijder uytgezet en de Mooren 
op-en  weg-gedreeven, deeze naam, 
aan alle hunne landen en ftaaten heb- 
ben gegeeven. Dit gevoelen nu, als 
zijnde door gefehiedeniffen verfterkt, 
meene ik het waaragtige te z ijn : her 
is aanmerkens waardig ; dat zints 
deeze naam aan het geheele Koning- 
rijk is gegeeven geworden , de ftad 
Portucale , by naar de helft van haar 
naamverloorj werdende maar alleen 
Porto geheeten en des zelfs Biflchop- 
pen gebruykten niet meerder den by- 
naam van Portucalenfes ;  maar tee- 
kenden (legts Portuenfes , o f Bif- 
fchoppen van Porto-.

Portugal is een rijk , vrugtbaar en 
zeer goed land; leeverendeallesuyt, 
dat den menfeh noodig en genoege- 
lijk  is. Daar zijn vecle wateren en 
dragd-baarebergen. Vandezesftroo- 
naen, die wy in de algemeenebefchrij- 
ving van Spanjen aangeweezen heb- 
ben; zijn’e rv ie r , die door Portugal, # 
loopen j. brengende nevens hunne wa
teren , al-om vrugtbaarheyd, aan en 
op de akkers en vifch aan de mark- 
ten. De Minho , die het rijk , ten 
deele van Galicien fcheyd , leefd en 
weemeld van e lft, lampreyen en zalm, 
ook van een zoort van vifch , die 
haar truiten gelijkt en groote (teu
ren > zijnde , de Douera , die ten 
Zuyden geftrekt legt , niet armer, 
ten deezen opzigte ; yoedende wel 
minder zahn en fteur> als den voor- 
genaamden ftroom ; maar meerder 
en grooter andere vifch. De Tagus 
(Taag) heeft dien leevens-fehat ook 
in overvloed j drijvende de vloed, 
eenmeenigte vifch derwaards,op en 
in } om dat’er nu de e lft, zoo zeer 
groot en lekker yalt , hebben de 
Pheniciersy die eertijds Lufitani'en be- 
zaaten, miflehien , aan deezen ftroom 
den naam van tag, o f dag, beteeke- 
nende in hün taal vifch , gegeeven; 
daar dc oude lands ingezetene, de 
zelve Percay o f Perkes, gelijk el
ders, aangeroerd heb, dat is Baars,

genoemd hadderi. De Guadiana is 
ook zeer vifch.rijk en leeverd meer
der groote ; dan lekkere ;  ze lf tot 
Mertola toe , loopt de vifch het zoe- 
te water op. Men vangd de (teuren 
in het voor jaar , als wanneer zy de 
ftroomen op-loopen , om haar kuyt 
te fchieten cn zommige zoo groot, 
dat een muyl-ezel lafts genoeg heeft, 
die'er twee draagt.

Behalven deeze vier ftroomen,heeft 
*cr Portugal nog andere ; die ook 
aanzienelijk z ijn ; zoo om hun groo
te , als overvloed van goede vifch > 
zommige vallen in den Oceaan en 
andere in de voor-genoemde. Vier 
der zelve zijn , de Lima , Vouga, 
Mondego en de Zadaon;  zullende ik 
alleen van deeze handelen; (teilende 
de befchrijving van zommige minde
re uyt, tot dat wy in de Land-ftree- 
ken zullen gekoomen zijn , daar de 
zelve in-en door-loopen. De Lima 
is de Noord-waarft gelegene van al
le i neemende^zijn begin uyt G o lf 
eien , tuifen de fteeden Orenfa en 
Monterey , uyt zeekere moeraflen ; 
gaande door Soiao, Ponte de Lima en 
werpt zig te Viana, in den Oceaan. 
De oude ,noemden den zelven L i
ntia , o f Lethe ( deflroom der verge- 
tenheyd) om dat de menfehen , ,  die 
daar omtrent woonden* zijnde door 
een oproer , van en uyt de landen, 
omtrent de Guadiana , daar zy zig 
eertijds hadden ter neder gezet, ge- 
wecken,alhier hun Vaderland en al hun 
leed,'hebben vergeeren. Deeze (^room 
joeg den Romeynen zulk een fchrik 
aan , toen zy de eerfte-maal , onder 
het gezag van Junius Brutus, in dit 
geweft quaatnen ; dat zy meenden , 
voor de poorten van de hel te z ijn ; 
willende, opgeed aan-raading* nog 
dreyging , een v.oet verder zetten j 
zulks zig d e , Veld-overfte gedwon- 
gen vond, zeeker Vaan-draagcr, iijne 
ftandaard-vaan uyt den hand te nee- 
m en'en aan het lighaam van iijne 
benden, als hoofd , voor alle , uyt 
te treden en heri alzoo over deezen 
ftroom, te doen trek ken. Men vangd 
alhicr goede vifch eft byzonderlijk 
zalm en fteur.

De Vouga komt uyt den berg A h
IV . Deel. ä % coita l
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coba j om-waterd den muur van een 
ftad 3 waar naar hy den naatn voerd 
en valt een wcynig beneden de zel- 
v e , in Zee. H y geefc mede de 
voor- genoemde Vifch : de Oude 
noemden den zelven Vacca , o f Va
cua,, De Mondego 3 eertijds Munda 
gezegt, komt uyt hct gebergte 3 dat 
ten Weiten van de ftad Guar da leyd> 
gaat door Selorico 5 Pegnacova en 
Coimbra ; vallende met een wijden 
mond in Z ee ; hy loopt zeer znelen 
zweld geweldig by regen-agtig we
der * zijnde van den mond af , tot 
Coimbra toe en nog wat daar boven 
bevaar-baarj de Zadaon 5 Sadanus, 
voor deezen Calltpus, genoemd, be- 
gind in het Zuyderlijke gebergte 
van i^Algarven;  zijnde in het begin, 
niets meerder; dan een kreek , die 
vergroot > door het water van den 
Exarrama , Campilhas en eenige 
mindere vloedtjens , zig in den in
ham van Setubal, een weynig boven 
de ftad van dien naam, werpt. H y 
verfchaft ook verfcheydc zoort van 
vifch , die over-ai niet gevonden 
werd, gelijk j barbeejen , winden, 
aal en andere. Digt aan Zee vind 
men 'er veele kreeften en andere 
fchelp-viifen in.

H et gebergte van Portugal ver- 
diend, yeder in z ig , naar het Land- 
fchap , daar in het zelve gevonden 
werd , eene befchrijving , welke ik 
ter gelegener plaatze, ook doen zal.

De vier ftroomen , die door Por
tugal , loopen 3 verdeelen dat Ko- 
ningrijk in drie ongelijke deelen en 
deeze zijn yeder wederom in tween 
verfcheyden ; zulks men zes Land- 
fchappen in Portugal, moet onder- 
ftellen 5 waar van 'er twee in het 
Noorden; te weeten tufteri den Min- 
ho en den Dou'era zijn 5 zijnde die 
van de over-zijde van het gebergte ten 
Ooften van het eerfte , geleegen; 
twee zijn 'er in het midden van het 
rijk j Eflramadoura en Beira ; twee 
ten Zuyden , ^yilentejo , aan de an-, 
dere zijde van den Taag en Algarva; 
waar naar het Koningrijk ook gc- 
noemdwerd. Alle deeze Landfchap- 
pen zal ik nu 3 omftandiglijk be- 
ichrijven* beginnende van het N oor

den en zoo Zuyd-waards aan , tot 
het uyt-eynde toe, voortgaande.

B esCHRVVING VAN HET LANB- 
SCHAP TUSSEN DEN DoUKO, 

D oÜERA EN DEN MlNHO. ,

Deeze Land-ftreek (Provincia In
ter amnis ) voerd deezen naam y 

om dat zy tuflen deeze twee ftroo
men leyd , waar van de eene , het 
zelve ten Zuyden en de andere, ten 
Noorden bepaald en van Galicien 
fcheyd ; vloeyende de Oceaan, daar 
ten Weiten om en aan de Ooft-kant 
buurd’er het land van het over zijd- 
fe gebergte aan •, van waar het egter 
door een reeks bergen onderkend 
w erd; trekkende een ftreek van <_A~ 
ravio 3 tot daar de kleyne ftroom P t- 
lim , zig in den Tamaga ftort en van 
daar tot des zelfs zaamen-komft met 
den Votiera: zoodanig* dat, uytge- 
noomen een kleyn hoekje , het land 
zelve al-om in 7t water leyd. In het 
geheel is het omtrent agtien nujleii 
lang cn twaalef breed. H et Land is 
zoo goed, zoo vrugt-rijk de lugt 
zoo zuyver en gezond; dat de men* 
fchen ’er zeer vermeenigvuldigen i 
zeer oud en vrouwen gevonden wer
den , welke op haar vijftigfte jaar 
nog baaren en nuys-houdingen, daar 
vijr en twintig kinderen in zijn. A l- 
zoo teld men ook in dit kleyne land* 
veertien honderd en zeitig buurt-ker- 
ken, boven de hoofd kerk van Bra- 
ga en eene Biftchoppelijke , die van 
Porto y voorts honderd en dertig 
geeftelijke geftigten, zoo voor man
nen , als vrouwen , alle van goede 
in-komften voorzien; fes zee-haave- 
nen y twee honderd fteene bruggeri 
en meerder y dan v ijf  duyzend wa
ter-fprongen > die nooyt droog zijn: 
De krijgs-m agt beftaat uyt zeftieti 
duyzend man , in agt gelijke regi- 
menfen verdecld y muar in tijd van 
nood werden ’er meerder op de beert 
gebragt; jaa zints honderd jaaris ’ er 
in Barcelosalleen, wel zeventien duy
zend man geweefty zijnde die land- 
ftreek nog de grootfte van Portugal 
nier.
, De meenigte der ftroomen > maa-

ken



STEEDEN OP DE GRENZEN VAN GALICIEN;
ken den grond al-orri vrugtbaar: want 
behalven de Douera, Minho tnLimay 
waar van nu gefprooken is , ziet men 
’er nog de Tamaga, Cavado en Aves. 
De eerfte komt uyt Galicien, alwaar 
hy door Monterey loopt en zoo in 
bet over-bergs Landfchap } befpoe- 
lende de muuren van Chiavescneyn- 
delijk in dit land en alzoo in den 
Dotiera ;  de Cadavo (Cadavus) gaat 
naar Braga en Barcelos en ilort daar 
naa in Z e e ; de A ves, eertijds Avtf, 
o f Avus genoemd , valt te Villa-do- 
Conda, in den Oceaan.

S T E E D E N ,  WELKE OP DE GRENZEN 
EN N AA R DE K AN T VAN GA

L I C I E N ,  LEGGEN.

H et Landfchap, daarik van fpreek 
een grens-paal van Galicien 

zijnde , hebben de Portngeezen ook 
zorg gedragen, het zelve, aan dien 
kant, met iterke plaatzen , te bezet- 
ten , om tegen hunne naä-gebuuren 
ältijd beiland te zijn, Melgapo leyd 
älder-Noord-waardit, tuiTen den Min- 
bo, Folia en zeer hooge bergen; ftaan- 
de de oorlog met Spanjen , zijn ’er 
eenige nieuwe werken gemaakt; maar 
zoo draä de vreede gezlootei* was, 
zijn zy wederomvervalten.

T en  Weften van Melago, Melafo, 
vind men Monpaon * ook aan den 
Minho , regt tegen over cenplaatsje 
van Galicien, Salvaterra , gekegen. 
Deeze ilad ,o f veiling, werddooreen 
kafteel befchermd, dat een afznijding> 
met twee ilrijk-hoeken heeft ; heb- 
bende de ilads-mqur y ijf  gemetzelde 
gordijnen en zoo veel katten en 
fchiet-plaatzen: Het is de hoofd-ilad 
van een Graaffchap > dat Philips de 
1 V , aan Roderik hobo% Opper-hoofdj 
van het Portugeeze Leger, heeft ge- 
geeven. ,

Wat verder en ten W eilen, orit- 
moet men Voten pa do Minho, regt 
tegen over Tuy. Deeze plaats leyd 
Lp een hoogte ; loopende tot den 
oever van den Minho, a f ; zy is door 
y ijf  onbemetzelde bol-werken , ver- 
ilerkt en het hoofd van een Graaf- 
fchap, dat den Burg-graaf van Villa 
R ed uytden huyze van Menefez ¡tot- 
komt.

J- F*rré~ Je la ,

V I L L A  N O V A .
i D« Surktt gtntamd dt ONTFANGENIS,’

Villa Nova de Cervera ,  leyd wa? 
verder Weft-waards op en mede op 
den Minho, over het gemelde werkj 
dat de Spanjaards op den grond vaii 
Galicien, op-gewurpen hebben. Dee
ze ila d , heeft een goede muur vaii 
vier bol - en eenige andere werket! 
en een graft * daar en bovenw erdzy, 
door een groote iterkte van v ijf bol- 
werken,buy ten de plaats,op een hoog
te, die over de ilad ziet, verdeedigd.

T w ee mijlen van hier, ziet men Ca- 
niinhai de laatite grens-plaats j leg- 
gende regt over Guardia , een (lad 
in Galicien , aan den mond van den 
Minho : deeze Arad is zoo door haar 
gelegendheyd, als vefting-werken vry 
fterk , van de eene zij , door den 
CMinho en de andere den Coiro,  
ook door een goeden muur , om- 
toogen.In den mond van deezeh 
ftroom leyd een Ey landet je en daar 
op een fterkte, om het naädercn vari 
de ’ ilad te beletten , deeze ilerkte

A 3
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is vier-kant, bemetzeld en van een 
halve-maan voorde poort, voorzien* 
zijndc hoofd-ftad van een Hartog- 
dom, datden Burg-graaf> zooeven 
genoemd, toe-behoord. Yeder van 
deeze grens-fteeden, heefcaltijdhaar 
bezetting en dit zoo wel in vreede , 
als oorlogs-tijd j verfchillendealleen, 
dat ’er meerder Volk in den eenen > dan 
den anderen, onderhouden werd.

STEEDEN,  OP DE ZEE-KUSTEN EN 
DAAR O M T R E N T ,  GELEEGEN.

Deeerfteftad , welken men, naä 
Caminha, op de kuften z ie r , is

V IA N A  D E F O Z  D E L I M A }

aldus genoemd, om dat zy aan den 
mond van den Lima leyd, om alzoo 
dit Vianä van dat te onderfcheyden, 
het welk in Het Zuyden van dit Ko- 
ningrijk gevonden werd. Het Viana 
dan, daar ik nu van fpreek * leyd dric 
mijlen van Caminha enzes van Braga, 
in een regten hoek , die de Lima 
maakt , daar hy zig in Zee werpt., 
De ftad is vry groot en van eenige 
fchoone , zoo byzondere, als alge- 
meene f gebouwen en onder deeze 
twee Vrouwe-kloofters van S B e n e -  
dibfus; tog van weynig in-kotnftcn, 
voorzien. De haaven is gocd en van 
veylig verb lijf: want daar kunnen 
geene fcheepen * dan by volle vloed 
inkoomen * zijnde voor des zelfs 
mond veele banken en droogtensj bo- 
ven dat hebben zy een Loots noodig, 
die op het teeken van een fchootuyt 
het gefchut van de ftad, aan boord 
gezonden werd. Als het ebd, leggen 
de fcheepen op droog, ten zy ze in 
den gleuf leggen, daar altijd naä den 
ebbe, tien, o f twaalf voet water is. 
De fcheepen zijn 'er voor de veer- 
tien winden bewaard , die tuften het 
Noorden en Zuyden ten Ooften zijn. 
Op het inkoomen ziet men een zeer 
vafte fterkte, naar de vefting-bouw 
wel ontwurpen , op den oever van 
de Zec endaarom een graft 3uyt den 
rotz gehouwen en met zwaare zlan- 
genbeleyd. Fianaisdc waapen-plaats 
van het landfchap , het hoofd van 
een regts-ampt en het verblijf van

K Ü S T E N  O E L E E G E N . 
den Beftierder,Bevelhebber en alge- 
meene Schat-bewaarder, deezes oords. 
Hier leggen gewoonelijk vierbenden 
krijgs-volk , twee te paarde en zoo 
veel te voet ; maar het kafteel heeft 
fijn byzondere Bevel-hebber en be
zetting.

Den Lima wederomop-loopende, 
ziet men aan des zelfs ftrand, de 
fchoone ftad, Ponte de Lim a , alzoo 
naar een heerelijke brug, die over dee- 
zen ftroom leyd3 genoemd. A lhieris 
een koftelijk H o f en al-om een zeer 
goede grond.

Van Finna, tot Porto , reekend 
men twaalef mijlen. A l het land is al- 
hier aangenaam en werd wel bebouwd-9 
ontdekkende zig aan de kant van de 
Zee en daar omtrent , een meenigte 
fteeden, vlekken en dorpen : eerfte- 
lijken N eyva , een fteedetje, op den 
mond van een ftroom, dieookalzoo 
genaamd werd j tog voor deezeii 
JSLebis heete ; het is de hoofd-ftad 
van een Graaffchap, datdenKoning 
toe-komt, als Hertog van Braganfa, 
W at verder leyd E ff ofendo, aan den 
mond van den Cavado, van hier gaat 
men over Barcelos , een ftad , door 
den Koning Sebafliaan, toteen Har- 
togdom verheeven) waar vandeoud- 
fte zoonen , des Hertogs van Bra-> 
gan$a , den eer-naam voeren. Het 
legt aan de Cavado, alwaar een vafte 
brug leyd: men zegtjdat deeze ftad 
door iJimilcar Barca, twee honderd 
endertig jaar, voor de geboorte van 
C h r i s t u  s , gebouwd is.

Van Barcelos , reyfd men regt op 
Porto ; laatende Villa do Conde, o p  
de regter-händ i zijnde een zoete- 
lijk fteedetje aan het begin van de 
¿Avus y met een haaven , door een 
opgewurpen aarde-werk, met gefchut 
beleyd, voor alle aan-val, befchermdj 
leevende de in-woonders van de vif- 
fery. Villa do Conde leyd op de reg ter 
ftrand van de zelve vloed en aan des 
zelfs ovcr-zij5 een plaarsje van zeer 
weynig aangeleegenheyd, vier mijlen 
van Porto > men noemd het Zur ara.

P O R T O

Is een oude ftad , op den regter 
boord van den Donerai cenmiji bo

yen



b e s c h r y v i n g  v a n  p o r t o .
ven des zelfsmond. Dit is de plaats, 
die eertijds Portu-Cale genoemd 
wierd en zints het geheele rijk den 
naam van Portugal aangenoomen 
heeft, fijn naam kliefde ; houdende 
van de zelve ilegts de voor-helft. 
Porto ;  tog eenige noemen de plaats 
tegen-woordig Port a Port* De ftad 
leyd aan het hangen van een heuvcl, 
längs wiens voet de Doner a v lo eyd ; 
maakende aldaareenhaaven, diezeer 
moeyelijk , om de meenigte zanden 
en blinde küppen , aan te doen is 5 
kunnende geen fcheepen * dan met 
behulp van een ftads loots en by 
volkoomen hoog water daar binnen 
geraaken : de Zee is wijd en breed 
en kan een gantfe V loot bergen j gc- 
lijk de Brazylje, d ie ’er zomtijds an
ker werpt. De gelegenheyd van de 
ftad , aan het hangen van een b erg , 
maakr, dat men’er altijd op- en neer 
moet klimmen j vvijders zijnde ftraa- 
ten hier fchoon en met fteenen beleyd 
enaan de kant van den ftroom loopt 
een kaay, van het eene eynd van de 
ftad , tot het andere , waar aan de 
fcheepen vaft gelegt werden j heb- 
bende de inwoonders het vermaak 
van yeder fijn fchip voor fijn deur 
te zien leggen. Deeze is de tweede 
ftad van het Landfchap , ver-eerd met 
een oud Bifdom en een opperfte Raad, 
die ook de tweede van het Koning- 
rijkis. D eB iffchop; afhangende van 
die van Braga , heeft vijftien duy- 
zend ducaaten ’s'jaars. Daar is ook een 
fchool voor de jeu gd , om Rfdderüj- 
kekunftenteleeren, een fcheeps-tim- 
mer-werf , daar men alle jaaren oor- 
logs-fcheepen toe-taakeld en boüwd^ 
tog de ftad zelve is niet groot en be- 
grijpt naauwelijks vier duyzend bur
gers i maar in vreedens tijd , z ijn ’er 
altijd vcele vremdelingen en Koop- 
luyden uyt Engeland , Vrankrjjk en 
Holland; aldaar hun handel drijven- 
de. Onder de voornaamfte gebou- 
wen is het kloofter der Reguliere Au* 
guftijnen ;  wier kerk rond en rijkelij- 
kelijk vercierd is. Men ziet in het 
kloofter een gaandery , dat een fchoon 
ftuk werks is j omfijnlengte enwel- 
gefchiktheyd. Hoe-wel Porto een 
plaats van belang i s , vind men ’er

7
egter zeer weynige vefting-werken 
tog haar geleegenheyd zet’er fterkte 
by i maakende de Zee den toe-gang 
zoo bezwaarlijk ; dat de Portttgee- 
zen , geoordeeld hebben, dat ’er niet 
veel aan behoefd gearbeyd » op-ge- 
wurpen, nog gegraaven te werden / 
daar zijn geene ;  dan oude muuren 
van v ijf  j o f zes voeten dik  ̂ om- 
heen ;  hebbende zoo hier , als daar 
wat ft egte fchiet -toorentjens en die 
nog half vervallen ;  zoo dat’er niets; 
dan een fterkte, van vier bol-werkjens 
met een halve maan , leyd. Het om- 
leggende land is goet en vrugtbaar.

Aan de andere zijde van den Doue
ra en tegen over Porto, ziet men het 
ftccdetje Villa Nova ; den Jßiftchop 
van Porto toe-koomende. W at meer- 
der Zuyd-waards en v ijf mijlen van 
Porto y ontmoet men Sk Maria Ar* 
rifana en tot hier toe is het Land
fchap uyt-geftrekr.

S t e e d e n  i n  h e t  m i d d e n  v a n  
h e t  L a n d .

In het hert des Lands zijn maar 
drie, o f vier plaatzen, die beziens 

waardig moogen gezegt werden* 
Braga , Guimaracz , ^Amaranta en 
Lindofo yOÎLanhofo. Het Jaatfte heeft 
een goed bemuurd kafteel, daar ook 
niet ligt aan te koomen is '; waar by 
nog een fterkte van v ijf bol-werken, 
tog niet naar den vereyfehten m aat, 
gevonden werd. T en  Zuyden van 
deeze plaats, leyd

G U I M A R A E Z ,

O f  Gtiimaranes , hoofd-ftad van 
een der vier Regts-plaatzen,waar 

in dit Landfchap verdeeld is. Z y  is 
groot en fchoon en op den A vu s , 
o f A va y gekegen , van een kafteel 
en veele fchoonegebouwen, daar on
der een H o f , wel-eer het verblijf 
der Köningen van Portugal, voor- 
zien. Men fteld vaftj dat dit de ftad 
is , welken de oude Araduca ge
noemd hebben. Des zelfs landen zijn 
van de beften, die men in dit geheele 
R ijk  ziet $ leeverende veel koorn, 
wijn, flagt-beeften, grofen kleyn wild

en
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$ B E S C H R Y V I N G  V A N  B R A G A .
en watdesmeerder zy. Menfpind’er 
goed gaaren, weeft *er fijn lijn-waad 
cn verzend het zelve door vecle Ge- 
weften van Europe. Koning Denys 
heeft de inwoonderen van alle tollen

Ten Zünden Guimaraez , leyd 
Amaranto, een vry fchoone ftad, aart 
den boord van den Tdmaga en ten 
Noord-W eiten van de eerfte , ziet 
men hec zeer beroemde

Vert coning van B R A G A ,  Hoofd Bijfcbcppelijke Stad in PO R TU G A t .
1  D e  Hciofd-Kerk, 3 Schools d er  Je fu ’ften,
1  H et H o f  v a n  de  Aards-lÜflchop. 4  D e  Stroom by de òudè g e m im i  A L  E S T  U S.

B R A G A ;

Een Aards-Biflchoppelijke en zeer 
oude ftad 5 welken de Romeynen 

Bracara-Augtifia, in een woord Bra- 
Caraugufla, noemden 3 gelijk nyt het 
voJgende opfchrift te zien is.

ISIDI. AVG. SACRVM 
LVCRETIA. FIDA. 
SACERDOS. PERP.
ROM AE. E T  AVG. 

CONVENT VS. BR AC AR AVG.
V. D.

Dat i s :
Lncfetia , getrouwt Prießerinm van 

het altijd flaande Romen en de 
Raadvan Bracarattgnßajoeeft 

door dit Heyligdom aan Ißs} 
haar belofte voldaan.

Het was een der vier voornaamfte 
fteeden van Spanjen en het hoofd 
van een gebied, daar vier cn twintig 
aanzienelijke fteeden onder ftonden. 
Deeze ftad is door de Bracari'ers, 
die in dien Land-ftreek woonden en 
daar aan hun naam gegeeven hebben, 
gebomvd. Toen de Zueven * uyt 
Dnytfihland in Galicien en Portu
gal , vielen , maakten zy Braga tot 
den zeetel hunnes Rijks , den tijd 
van honderd en zeventigjaarenlangi 
maar toen z y , door de Gottheny ten 
onder wierden gebragt, hidden dee
ze de plaars 00k voor haar hoofd- 
ftad 3 hebbende deeze eer 00k hon
derd en zeeventig jaaren bezeeten. 
Z y  leyd aan den Cavadoyvij f  mijlen 
van Zec. De Aards-BiiTchop van

Bra-



B E S C H R Y V I N G  VA N BRAGA.
B r a g a  y is Heer van de ftad, zoo in 
het geeftelijke , als wcreldlijkc j 
weshalven iijn Eerwaardigheyd een 
kruys in den hand en een deegen op 
den zijde voerd , om alzoo fijn dub- 
bele magt en gezag te toonenj heb
bende veertig duyzend ducaatenjaare- 
lijkie in-komft.Hy betwift den Aards- 
Bift'chop van T o le d o , de eer-naam van 
Opper-hoofd der S p a a n fe  geeftelijk- 
b eyd : om dat Toledo , dar eer-ampt 
door den in-val der M o o ren  , verloo- 
ren hebbende , A lp h o n fits  de I , Ko- 
ning van L e o n  en C a fi i l ie n , toenhy, 
in het jaar zeven honderden veertig, 
de ftad weder van de M o o ren  nam, 
die waardigheyd in fijn kerk , over- 

. gebragt heeft en alle de Biftchoppen 
van S p a n je n , den Aards-Biftchop van 
B r a g a  , toen voor hun Opper-hoofd 
erkend hebben; wanneer nu naidrie 
eeuwen , A lp h o n fu s  de V I I ,  Toledo  
den M o o r e n , in het jaar duyzend ne- 
gen en dertig , ontzette , eyfte de 
Aards-Biftchop fijn waardigheyd we« 
derom; maar die van B r a g a ;  zijnde 
nu zoo lang in het bezit gew eeft, 
wilde daar niet van af-ftaan. Dit ge- 
fchil is dikmaals wederom opgehaald 
en wel voornaamelijk in de vergaa- 
dering der geeftelijke , binnen T re n -  
te n  ; maar de P a u z e n  hebben het zelve 
nooyt willen effenen; zijnde ookals 
nog ongefcheyden. OndemifTen er
kennen de S p a a n fe  Biftchoppen, die 
van Toledo en de P o r tu g e e z e n , die van 
B r a g a , voor hun Opper-hoofd. De 
vrouwen van deeze ftad hebben zig, 
door haar held-haftigheyd, zoo wel, 
als de mannen, vermaard gemaakt. De 
gefchiedeniften melden > dat deeze 
vrouwen in eenveld-zlag, tuften die 
van B r a g a  en P o r to  y zoo wel en 
kloek-moedis;, nevens haare mannen 
itreeden ; dat zy de meefte eere van 
de overwinning behaalden. Om nu 
de gedagtenis van d it, voor haar zoo 
roem-waardig, geval tedoen bewaa- 
ren, leyden de over-winnaarsdie van 
P o r t o , als een voorvvaarde van vree- 
de, op ; dat van dien tijd aan geen 
man eenig ampt zou moogenbeklee- 
den } dan met toe ftand van een 
vrouw van B r a g a . Het land om dee
ze ftad is vol koorn, wijn en vrug-

9
ten, fchaapen en andere eetbarebee
hren.

Het Landfchap tuften den D o tte r a  
en den M in  h o is in vier Regcs-gebie- 
denverdeeld; in dat van P o r to  y G u t-  
m a r a e z  , V ia n a  en P o n te  de L i m a . 
Het is een der befte en ftcrkfte ge- 
weften van het geheele K oningrijk; 
on-toegangelijk en on-aandoenehjk 
voor fijne vyanden , zoo te lande, 
als tc water ; om de hooge bergen, 
waar mede het zelve omzet is. De lugt 
is ’eraltijd  zagt en gem aatigd: men 
heeft’er tarruw op eenige oorden ; 
maar het koorn , dat hier wel meeft 
valt, is rogge en milje. Men vind’er 
wijngaarden, die zoo hoog, als een 
boom, op-loopen , waar aan zy ge
hegt zijn j maar de wijn is de alder- 
lekkerfte niet ;  tog de befte, dien 
P o r tu g a l  geeft. Alle de wateren zijn 
vis-rijk ;  men fcheerd’er de fijnfte 
wol en eet’er het lekkerfte fchaape- 
vlees, dat ooyt eldersgezmaaktmag 
werden ;  de boflen zijn 'er vol wild 
gedierte en yogelen.

H E T  LANDSCAP O V E R  H ET GE-
: BERGTE LF.GGENDE EN MET 

EEN EYGEN NAAM , AL- 
; ZO O  GENOEMD. . :

Deeze naam is naar de waarheyd: 
want ten opzigt van de andere 

Landen deezes R ijk s , legt het in het 
lange over het gebergte ;  van het 
Noorden , naar het Zuyden ; ge- 
buurende aldaar aan het Koningrijk 
Leon en begrijpt, dat gantfehe ge- 
deeltevan Portugaly het welk tuften 
den Dotiera en Galicien is , ten Oo- 
ften van het Landfchap , daar w y 
uytkoomen. N o g  werd daar onder 
een lange , zmalle tonge lands ge- 
fteld, ten Zuyden van den Doueray 
van zeekeren ftreek van Caßanheira, 
aan den oever van deeze ftroom, tot 
het begin van den Coay uyrgeftrekt,* 
hebbende het Landfchap Beira ten 
Weften: het heeft ten Weiten hoog 
gebergte, als z ijn , de Märano, Ju -  
rejfo, CM uro en Soajoy dat alle tak- 
ken van den berg Vindius , o f Vin- 
dmiszijn : deeze aldus in voorigetij- 
den genoemd : want tegen-woordig 
voerd hy geen byzondere naam , is

IV . D eel. b die



HET LANDSCHAP OVER HET GEBERGTE,
die reeks van bergen, die zig  van de 
p y re n e e n  fcheyd , door B ifc a a je n  en 
y i f lu r ie n  loopt en in het begin van 
G a lic ie n  , twee armen , o f  takken 
uytfpreyd , waar van de eene zig  in 
het lange * tot de Kaap F in ifle r r e  
uyt-ftrekt; de andere; loopende naar 
4iec Zuyden, gaat door het land der 
oude B r a c a r ie r s  en deeld dit O v e r - 
b ergs-land  , van het geweft , dat 'er 
ten W eiten op zij legt.

Deeze Land-ftreek heeft eenige 
flroomcn: de Douera vloeyd'er naar 
des zelfs lengte van het Ooften 
naar het Werten door^ deelende de 
zelve aldusin twec, by-naar gelijkke 
rtukken en diend ten Ooften voor 
een fchey-ftreek, van het Noorder- 
lijkfte gedeelte. Tn dit zelve geweft 
ftroomd ook de Tamaga ; waar van 
reeds gefprooken is : voorts vind 
men'er de Pinhaony de Tuelo ;  d ie; 
fpruytende uyt Galicien , door Mi
randa , gaat en de Sabot, die door en 
längs Braganpa vloeyd. Het gedeel
te deezes Landfchaps, dat ten Zuy- 
den van den Douera leyd , krijgd fijn 
water uyt den Coa , die; fprirtgende 
uyt het gebergte, dat aan Portugal en 
het Spaanfe Eßramadoura leyd , gaat 
van het Zuyden, naar het Noorden 
en be ftroomd alzoo de muuren van 
Villa-Major , Caßro-bom en Pinhel; 
vallende daar nai in den Douera, te- 
gen over Torre de Mon-corvo : dee
ze ftroom wierd eertijds Cuda ge- 
noemd en gaf fijn naam aan een ge- 
heel v o lk ;  werdende Tranfcudani 
geheeten. Van Cuda nu is Coay ten 
opzigte van Spanjen, gemaakt. Van 
dit volk heb ik yets omtrent de be- 
fchrijving des brugs van Alcantara , 
aangeteekend.

Dit Over-bergs-land (Tra-los-Mon
tes) is omtrent dertig mijlen langen 
twintig breed ; begrijpende twee ftee- 
den en vier regts-gebieden ; zijnde, 
Miranda > Mon-corvo , Villareal en 
Pinhel. De drie eerfte leggen ren 
Noorden en het laatfte ten Zuyden, 
van den Douera.

S t e e d e n  t e n N o o r d e n  v a n  d e n  

s t r o o m  D o u e r a .

M IR A N D A  DO  D O U E R O ,

I s alzoo , naar de ftroom , die des 
zelfs muuren beipoeld , genaamd, 

om dit van het Miranda te onder- 
feheyden, dat op den oever van den 
Ebro , in Nieuva -Caßilien ley d ; by 
de oude wierd deeze ftad Contiay o i 
C&ntium , genoemd ; zy is aan de 
zaamen-komft van den Douera ende 
Freßia , op een rotz geleegen; heb- 
bende geen fterkte ; dan een muur 
met een half bol-werk en cen hoorn 
tuften de ftroomen , op-gewurpen. 
Deeze plaats is egter van groot be
lang, om dat men van daar met ge
malt, in het Koningrijk Leon vallea 
en roof haalen kan ; als zijnde het 
land aidaar gants open en ongebroo- 
ken. Miranda is een Biflehoplijke 
ftad; hebbende die waardigheyd een 
genot van tien duyzend ducaaten 
jaareüjks.

Wanneermen van Miranda y omte 
Braganya te koomen, Noord-waards 
aan trekt, ziet men ter halver w eg j 
tufTen deeze t\vee fteeden, het kafteel 
van Outeiro ;  leggende op den top 
van een berg , aan wiens voet , de 
kleyne ftroom Sor> o f Sabor vloeyd. 
Z y  is zeeroud en zoo geloofdwerd, 
doordcMooren y geftigt. Alliier leyd 
gewoonelijk een bezetting van v ijf 
en twintig man.

B R A G A N C A ,

Of  Braganza, wel-eer Brigantium 
genaamd , leyd aan den beek 

Fervenga, digt by de Sabor. Deeze 
ftad is in tween gedeeld, dat is in de 
oude vlek-ftad en de nieuw-genoem- 
de. De oude is op een hoogte, ge- 
bouwd en met een dubbelde muur 
om-trokken. Aan de zij naar de nieu- 
we ftad, heeft de zelvevijfbol-wer- 
ken, zonder graft: aan de andere zij- 
de, is'er een fterkte, met den muur 
gemeen, gemaakt. De nieuwe ftad 
leyd in een vlakte, aan den voet van 
den berg en is door een fterkte van 
vier bol-werken, met fteen opgetoo-

. Sen i



BESCHRYVING VAN BRAGANCA. r i
^ en , welbewaard. Hier leggen altijd 
agt benden ( Compagnien) voet-kneg- 
ten in bezetting. Braganga is de 
hoofd-ftad van een beroemd Hertog- 
dom , waar naar zig de oudftc zoo- 
n e n , der Köningen van Portugal 
pleegen-te.doen noemen* hebbende 
meerder; dan vijftig vlekken onder 
iijn gebied. De Hertogen van Bra
ganga zijn van het Koninglijke Por- 
tngeeze bioed en afkomftig van ^Al- 
phonfus van Portugal, eerfte van dien 
naarn, natuurelijke zoon van den Ko- 
ning Jan  de I ,  die de eer-naam van 
Hertog van Braganga en van Gvaaf 
van Barcelos en Gnimaraez, aan-nam $ 
leevende in het eynde van de veer- 
tiende en hetbegin van devijftiende 
eeusv : deeze vorft fturf in het jaar 
duyzend vier honderd een en zei
t ig , niet zonder veel naamsen ftaats- 
kunde naa-gelaaten te hebben. De 
Heeren van dit huys, waarende mag- 
tigfte van geheei Portugal en mif- 
fchien ook van Spanjen * bezittende 
in eygendom, by-naar een derde ge- 
deelte van geheei Portugal. Toen dit 
Koningrijk nog onder datvan Span- 
jen  ftond, hadden deeze Heeren het 
yoor-regt, met uyt-'zluyting van alle 
andere Grooten, van in het openbaar, 
onder het verhemelte van 's Konings 
troon te zitten 5 zy woonden gemee- 
nelijk te Villa Figofa , een fchoone 
ftad, in het Landfchap t_Alentejo, in 
het Zu y den des Koningrijks. D it 
gezlagt bezit nu, zints het jaar duy
zend zes honderd en veertig , den 
troon van Portugal;wanneerdePor- 
tugtezen het ju k  van Philips de I V ,  
van hunnen hals, wierpen en het ge- 
zag en Koninglijke magt van en over 
hun Land, aan Ja n  de I I , Hertog 
van Braganga en vierde Koning van 
Portugal, op-droegen ;  zijode de Va- 
der geweeft van Pieter , die althans 

. de icepter voerd : Braganga leyd 
niet boven twee mijlen van den Spaan- 
fin  bodem en men heeft in des zelfs 
gron d , Zilver-mijnen ontdekt.

T en  Werten van deeze ftad, ont- 
moet men, Vignais, o f Vinhaes, een 
plaatsje aan den Tuelo , dat naar fijn 
wijngaarden genoemd is. Van hier 
Zuyd-\veft-\vaards_ voort-reyzende ,

vind men Montforte, aan het hangen 
van een zeer hoogeri berg , met een 
bemuurd kafteel,van twee halve bol- 
werken en een halve-maan op zij 
gedekt.

Aan de Weft-zijde van Mont forte, 
leyd Chiaves, eertijds Aqua Flavia, 
genoemd , aan den ftrand van den 
Jamagat twee mijlen van Galicien. Dit 
is een fterke plaats, met een dubbelde 
muur omtrokken en daar by drie hee- 
le en twee halve bol-werken en eeni- 
ge hooge katten , onder de befchut- 
ting van een kafteel , dat in de ftad 
leyd en nog door een fterkte van vier 
bol-werkcn, buyten de muur. Alle 
deeze werken zijn met fteen opge- 
haald en een graft van vooren om- 
toogen. Deeze ftad is de voornaam- 
fte van her geheele Landfchap en de 
verblijf-plaats van den Bevel-hebber 
en Schat-meefter; daar leyd altijd eeri 
fterke bezetting. Men heeft binnen 
en omtrent Chiaves, veeleoverblijf- 
zelen der ouden gevondenenbyzon- 
derlijkeen pylaar, metde naamender 
den fteeden van dit gew eft:
i CIVITATE.S. DECEM 
! AQyiFLAVIENSES.AOBRIGENS: 
B1BALI. COELER1NI. ERVAES1LJ 

INTERAMICI. LIMICI. AEBISOC.
; Q y A R Q yE R N . TAM ACANL 

Dat is>
| De tien, Steeden,

der
^Aquiflavienfers. Aobrigenßers 

Bibaliers. Caeleritani'ers. Ervaeßliers 
Interamniers. Limitiers. Aebifociers 

Quarquerniers, Tamacamers.
Gaande van hier Weft-waards aan, 
konu men te tMontalegre, een ka
fteel , met een heel en een half bol- 
werk en eenige opgewurpen fterktens,

Ten Zuyden van deeze plaats, 
vind men de ftad VUla-Re'al , het 
hoofd van een Regts-gebied , een 
Weynig boven den Dottera , tuflen 
de twee kleyne ftroomen , Corgo en 
Ribera. Z y  ko m t, onder den eer- 
naam van een Burg-graaffchap , de 
Graaven van Medellin, toe. Ten 
Noord-ooften van ■ Montalegre , ziet 
men twee kleyne plaatzen , Alfande- 
ga en Mirandela ; leggende het laat- 
fte aan den Tuelo en hebbende eeri 

IV , V eel b 2 kafteeL



STEEDEN T E N  ZUTt
kafteeL W at verder Z u yd -o o ft- 
w a a r d s ,  leyd het fteedetje Vtllaflorcn 
•vyat laager, Torre de Moncorvo, aan een 
bogt, die de Sabor hier maakt, daar 

; hy zig in den Dotüra begeeft.

STEEDEN TEN ZUYDEN VAN DEN 
5TROOM  DOUERA.

De befchrijving van deeze, zal ik 
van het begin der Coa-droom? 

aanvangen cn voortgaande,vervolgen, 
tot daar hy in den Doidera , ftorc. 
By hin begin dan , leyd Alfayates , 
op een hoogte, tuflen hetgebergte; 
hebbende een goed kafteel. Voor- 
waards aan , ziet men op deezen 
Broom Villa-Mayor, Caflro-Mendo en 
Cafiro-Bom ; kleyne vlekken; yeder 
met boven de honderd ingezetenen 
hebbende; het tweede heeft een ka- 
fteeltje.

Ten Noorden van Cafiro-Bom , 
vind men het fteedetje Almeida, daar 
omtrent drie honderd burgers zijn. 
Het heeft zes bol-werken en drie hal- 
ve-maanen , nevens een fterkte van 
vier bol-werken, op een heu v e l : wat 
verder ziet men Pinhel, het hoofd van 
een regts-gebied ;  leggendc aan de 
zaamen-komft van den Coa en de 
Broom Pinhel. Men geloofd $ dat dc 
oude Tur duller s , deeze plaats hebben 
aangelcyd: de Köningen van Portu
gal hebben ’er groote voor-regtenaan 
gefehonkenj

Verlaatende Pinhel en naar den 
D  otter a trekkende , ziet men op de 
regter hand CaftthRodrigo, een oude 
Bad, met den naamvan Burg-graaf- 
fchap j op cert hoogte, tuflen zwaare' 
bergen enmet een zeev fchoon H o f, 
vercierd > op de linker - hand leyd 
Trancofo en Marialva, het eerftedrie 
mijlen van Pinhelj hebbende een ka~ 
fteel , waar door de plaats zoo zeer 
verheerelijkt, als befehermd v/erd. 
Piet tweede is het hoofd van een 
Burg-graaffchap. N og leyd verder 
o p ,d en cbou?ra het vlekj(t Sr Joan de 
Pejquern. Deeze Broom is van ftjn 
mond af, tot hier toe en niet verder 
bevaarbaar;ter oorzaake van een wa
ter-va l , van waar hy met groot ge- 
raas zig nedcr-werpt * behalven dat

D EN  D E N  D O U E R A i 
hy , nog wat hooger, omtrent M i
randa , des Zom ers, tuflen de rotzen 
en in het zand zig zelve verlieft en 
ter lengtc van omtrent duyzend tree** 
den,onder de aarde heen loopt. H et 
vlek, daar ik van fpreek, werd St.Jan 
de Pefquera genoemd, om dat ’er zoo 
een goede viflery is en men aan den 
water-yal veele lampreyen vangt.

Het Over-bergs-Land is niet groot, 
gelijk w y zîèn > maar vrugtbaar in 
w ijn çnolyj mitsgadcrsrijk vankleyn 
vec.

H e t  L a n d s c h a p  B E Ì R A ,

Is groot, weelderig en op een vet- 
ten grond , tuflen twee groote 

ft room en , de Taag en den T) ottera, 
gelcegenj werdende ten W eften, door 
den Oceaan*, ten Zuydcn, door het 
Portugeeze Eftramadoura ;  ten Zuyd- 
ooften, door het Spaanze F^ftrama- 
dour a ; waar van het, ten deele door 
den Taag gefehevden is en ten deele 
door de Elia ;  ten O often, door het 
Over- bergs - Land en ten Noorden ; 
door den Donerà, bepaald. Het ftrekt 
Z ig , in de lengte, van het Noord? 
weiten , naar het Zuyd-ooften 5 van 
Feyra, aan den Oceaan, tot aan Sal- 
vaterra , aan den ftroom Elia  , ter 
maate van omtrent vier en dertig mij
len , uyt } zijnde des zelfs breedtc 
van Redondo , tot Lamego, omtrent 
dertig mijlen. Het heeft zes regts- 
gebieden ; een längs den Douera; 
naamentlijk ,  dat vati Lamego ;  een 
längs den Oceaan 5 zijride dat va* 
¡ylveiro ;  twee in het middert van 
het rijk j als Çoimbre en Vifen ;  een 
Zuyd-waards naar den Taag, genaamd 
Cafiel-branco eneyndelijk ten Ooften, 
omtrent den Coa, dat van Guarda.

Door dit Landfchap loopen veele 
watered, als zijn j aan het eene eyn- 
de , de Douera en in het hert des 
R ijks de Votfga en Mondego , d ie ’er 
naar de breedte dwers door vloeyen: 
behalven deeZe i s ’er nog àcZezera, 
eertijds de Ozecarus genaamd, d ie , 
naa eenigen tijd alhier geloopen te 
hebben, in het Portugeeze Efirama- 
doura, gaat ; de Ponjul, de Aravil 
en Elia , die zig alle in den Taag

wer-



L A M E G O ,  F E Y R A  E N  A V E I R O .1
wcrpen en tyndcfyk&tTavia  , dicns 
water iß den ‘Dotiera, valt. ^

L A M E G O ,  |

I s die oude , Bitte hop pelijke ftad, 
digt aan den Dotiera en dat hoofd 

van een regts gebied , het welk eer- 
tijds , Lama is genoemd geweeft. 
Deeze Biflchop ftaat onder die van 
Braga en heeft agtien duyzend du- 
caaten inkomft. Deeze ftad is in de 
gcfchiedeniflen van Portugal , zeer 
vermaard , door de ftaats-gewij ze ver- 
gaadering, aldaar in het jaar een duy
zend een honderd drie en veertig , 
onder Alphonfus de I , Koning van 
Portugal 5 om de grond-wetten van 
het Koningrijk te ftaaven , gehou- 
den. Hier valt uytneemende goede 
wijn en wel in dien overvloed * dat 
’er ook andere Landfehappen van 
kunnen voorzien werden.
> ' ■ •• > ■ ■' ' 
S t e e d e n  o m t r e n t  d e  K ü s t e n  

E N  L Ä N G S  D E N  O C E A A N .

F eyra, o f A-feyra>is een ftad, w el
ke de meefte van alle # naar het 

Noorden leyd , digt aan den Oceaan, 
naar de kant van het ftroomtje Caßos;  
jdjnde het hoofd vari een Graaffchap* 
dat die van den huyze Pereira , toe- 
komt* deeze H eeren, hebben alhier 
een treffelijke woonitrg en daar by 
een Kafteel. , Als men van daar Zuyd- 
waärds reyfd , gaat men door het 
fteedetje Vouga * leggende aan den 
ftrdom van den zelven naam. W at 
vefder ontmoet men , de ftad

A V E I R O ,

By de Romeynen Lavara genoemd* 
zijnde aanzienelijk en den zeetel 

van een regts-gebied: de plaatz leyd 
een weynig van den boord des Oce- 
aansenaanhet begin van een in-ham, 
die de vloed aan den mond van den 
Vouga > maakt, zeven mijlen van Par- 
to en negen van Coimbre. De Vouga 
heeft ’er een haaventje > daar veele 
droogtens voor leggen * waar in eg- 
ter middel-maatig groote Scheepen en 
die niet boven de ag t, o f negen voet

diep gaan, by volle vloed , kunnen 
binnen geraaken * mits het behulp 
v.an een op dien Kuft bevaarenLootz, 
te hebben. De ftad zelve leyd in een 
w ijd ev lak te , vol watcr-fprongen en 
vrugtbaare akkeren. Alhier werdzoo 
veel zout verzaameld en op~gemaakt, 
dat’er d r ie , o f vier Landichappen 
genoeg aan hebben. Deeze ftad voerd 
den naam van Hertogdom hebben- 
de de ingezetenen dien cer, in het jaar 
duyzend twec honderd v ijf en ze« 
ftigi van «̂ Alphonfus de J l l y Koning 
van Portugal, gekreegep en daarby* 
dat geen vrcmdeling, zonder verlof 
van de regeering , by nagt door de ftad 
mag gaan * zelfs is die perzoonen 
van Koninglijken bloede niet geoor- 
loft. Daar is geen fterkte *, dan een 
nuiur , met eenige wagt-toorens be- 
bouwd * tog des zelfs haaven mag 
wel voor een kloeke fterkte en buy- 
ten-werk gehouden werden. Daar is 
een fchoon vrouwe kloofter, waar in 
geene * dan dogters van eedele en 
oude gezlagten werden aangenoo- 
men * dat is , van oude Chriftenen; 
moecende zoo haar adeldom, als af- 
kom ftbewiizen, eer zy daar in tree- 
den.,

De geheele K u ft , tuften Porto en 
Coimbre is niet boven de drie mijlen 
breed en ten Ooften door veele hoo- 
ge bergen , die van de eene tot de 
andere ftad uytgeftrekt zijn en van 
Coimbre, Zuyd-waardz , tot aan dV 
Pomar, bepaald. De weg van Portoy 
naar LijJabony loopt door deeze lan
ge v lakte ; alhier ziee men een be- 
haagelijke lands-douw , wel be- 
bouwd 5 wel bevolkt. Den reeks der 
gemelde bergen is zeer breed * ftrek- 
kende van des Biftchops Landen van 
Coimbre, tot in die van Vifeu y voort- 
gaande tot die van Lamego , alwaar 
zy zig aan den berg Muro voegd t 
de ouden noemden de zelve, Alcoba 
en die naam heeft z y ,  onder de Por- 
tngeezen> nog behouden. Daar zijn. 
veele water-fprongen en kreeken in 
dit gebergte , waar van zommige in 
den Dotiera, andere in den Vouga en 
eenige in den Mondego, vallen.

fj j  C O I M -/' *
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C O I M B R E ,

Of  Conimbre , Conimbra is een 
fchoone, groote ßad ; leggende 

zes, o f zeven mijlen van Z ee, aan het 
eynde van een vlakte, op een hoog- 
t c  , Wiens hangen tot aan den Mon- 
dego, af-loopt : zy voerd den naam 
van Stad en Hertogdom ;  hebbende 
een Biflfchop, die onder die van Bra*- 
ga ftaat, een Regt-bank der Inquifi* 
tie (geloofs-dwang) eneenberoem- 
de Hooge-fchool. De Biflchop, een 
der rijkfte van het geheele R ijk , 
heeft veertig duyzend ducaaten 
3sjaars: daarzijnveelekerken, kloo- 
fters en andere koßelijke gebouwen 
in deeze ftad ; waar van de voor- 
naamfte zijn *, de Hoofd-kcrk , het 
Geloof, toe-gewijdj de kerk van het 
Heylige Kruys > aUvaar de twee eerfte 
Köningen van Portugal, Alphonfus 
en Sanche , in heereüjke graaven , 
door Koning Emaniicl opgebouwd,

rußen > twee trefFelijke kloofteren J 
een voor de Francifcaanen en het an* 
derc voor de Nonnen van S*. Clara;  
ßaande vijftig treeden van elkander; 
de H ooge-fchool, wel-eer het H o f 
der oude Köningen en de brug over 
den Mondego * zijnde een gantfeh hee- 
relijk ftuk werks j rußende op twee 
reyen boogen> de eene boven de an
deren, zulks men längs deezen brug, 
onder een bedekzel gaat. H et kloo- 
ßer van S*. Clara, is door Koningin 
Elifabeth, w elke’er 00k in een ßee- 
ne g r a f , vol beeld-werk en daar op 
haar beeldenis, m eteenkroonop het 
hoofd , voorts met een zilvere hek- 
king omtrokken , leyd , gebouwd. 
De Hooge-fchool is ’er in het jaar 
duyzend twee honderd en negentig 
opgerigt, door Koning Denys de I ;  
maar naderhand , binnen Lijfabon, 
over-gevoerd. Koning Ja n  de I I I ,  
gaf de zelve wederom aan Coimbret 
in het jaar duyzend vijf honderd en

drie



B E S C H R Y V I N G  
drie en v ijft ig } weshalven die Vorft 
ook ,  als den grond-legger daar van, 
werd aangezien. Toen nu Philips de 
I I ,  zigmeefter van Portugalgemaakt 
had , wierd iijn Majefteyt van zom- 
mige Heeren geraaden, deeze Hoo- 
ge-fchool den bodem in re zlaan* 
om alzoo de Portugeeze jeugd te 
noodzaaken , in de Hooge-fchoolen 
van Spanjen , hunne oeffeningen te 
koomen neemen en met'er rijd aan 
die Heerfchappy gewend te werden> 
maar dat raad-zlot had geen klem en 
miflchien, om de Portugeezen niet 
meerdcr te ontruften , o f op nieuw 
gaandc te maakenj hebbende Philips 
Il> maar al te laat geleerd:

V i o l e n  t a  i m p e r i a ,  n e m o

R E T 1 N Ü I T  Ö l U .

Dat is *
Een Heerfchappy by dwang,
Stond nimmermeer heel lang.

H et Landfchap rond-om de ftad, 
lagt den wandelaar toe , drukt hem 
druyf en o lijf in den mond , den 
zang der vogelen in de ooren en den 
reuk van blom en bloeyzel in den 
neus. Deeze ftad heeft groote voor- 
regten van hunne Köningen , wier 
zeven aldaar gebooren zijn , ontfan- 
gen. Meeft alle Schrijvers ftellen vaft> 
dat dit het oitde Conimbrica i s ; maar 
zeeker gaauw Portugeez, heeft doen 
zien ; dat , volgens de oude Land
en Reys-befchrijvingen, deezen naam 
geen plaatz ; dan Condeja-aVelha, 
toe-kom t, dat wat Zuydelijker , als 
wel Coimbre, o f Coimbra, leyd : tog 
h etzy  hier mede, zoo het w il: Coim
bre heeft ten minften deezen naam 
en prägt van de oudheyd ge-erfd en 
bekoomen 5 rijzende uyt des zelfs 
puyn-en as-hoopen, op. De Jefuiten 
hebben alhier een fchoone wooning; 
jaa miflchien de koftelijkfte van alle, 
die zy bezitten; beftaande uyt zeftien 
bouw-ftukken en daar in vier opene 
plaatzen, behalven de fchoolenvoor 
hunne leerelingen, die een byzonder 
gebouw uyt-maaken : hun kerk is 
groot en fchoon en hun zlaap-zaal 
zoo wijd en lang , dat’er drie hon- 
derd van deeze Vaders op hun ge- 
mak in fpijzen kunnen. Z y  hebben 
tot dit gebouw de ftraat van Calza»

V A N  C O I M B R E ;
da , dat eene der fchoonfte en efFen- 
fte van de geheele ftad is * zijnde 
wijders; als leggende op een heuvel, 
zeer ongetijk , uyt-gekoozen. De 
K erk van het Heylige Krays, ftaatin 
het Kloofter van Seeftelijkcn , die 
nooyt in de ftad koomen. Hun hoofd 
is bewinds-man over alle, dievanhun 
in-zetting zijn. Z y  hebbentwee trcf- 
felijkeKloofters, vol fchoone kiften . 
en potten met oranje-boomen , een 
aangenaame vcrwulfde zlaap-zaal 5 
loopende op honderd en tvvintig ka- 
mers aan cn cen in-koomen van der- 
tig duyzend ducaaten : nog is hier 
een water-leyding door Koning Ba- 

,ftiaan> gebouwd ; brengende het wa
ter , agter de Hooge-ichool in een 
marraoren bak, van waar het wijders 
in de ftad verdeeld werd.

Ten Wellen van Coimbre leggen 
drie, o f vier aanzienelijke plaatzen * 
Monte mor-o-velho, Tentugal> Buar- 
tos en Cadima. Van Coimbre , gaat 
men op Tentugal en van daar op Ca- 
dima , wel-eer Carinna , oCCatina 
genoemd j leggende beyde ten N oor
den van den Mondego. Omtrent de 
laatfteplaatzen zulks agt mijlen van 
Coimbre, ziet men de wonder-daadi- 
ge water-fprong Fervenpas ( Ferren- 
tia) die , fchoon geen voet diep, 
alles in-zlokt, dat men 'er in werpt * 
boom, beeft, fteen en met een woord 
alles, naar zig neemt; men heeft op 
verfcheyde tijden van die wonder- 
werk proeven genoomen en altijd 
waar bevonden. In de zeftiende eeuw, 
deed Koning Jan  de I I /, daar een 
paard in werpen , dat allengs in het 
water weg zonk en waar aan men 
veel werks vond , om het ’er weder- 
om uyt te haalen. Veele jaaren daar 
nad , deed de Kardinaal Henrik een 
af-gehouwe boom , daar in zmijten, 
welke geheel wierd weg genoomen 
en nooyt wederom is te voorfchijn 
gekoomen: deeze twee ervaarendhee- 
den zijn my door geloof-waarde per- 
zoonen verhaald ; hebbende de zel- 
ve  gezien: nog is aanmerkelijk* dat 
deeze welle, ook aan de ouden al is 
bekend geweeft en niemand yets te- 
gen deeze waarheyd gerept heeft.

Mottte-mor^o-Velho , is een kleyri
ftee-
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ilecdctje , op een hoogtc , in het 
middcn van een groote vbkrc cndie 
wel v ijf mijlen lang is. Hec Land is ’er 
laag cn mocras agtig , w ijl’cr het wa
ter van den Mondego , d damals op
en ovcr-vloeyd j zullcs ’er ook nicts j 
dan wat Turks koorn, groeyd. Daar 
leyd , tot befcherming van de Ilad, 
een flerk Kafteel: de Mondego; loo- 
pende door deeze luagte , leeverd 
hier goed koop , koilelijke vifch cn 
het veld , wild.

Weft-waards aan leggen , Bnarcos 
cn Redondo , beyde aan den mond 
van den Mondego , her eene aan de 
regier en hec ander aan den linker 
zy 5 zy zijn beyde vol menfehen en 
met cen muiir van drie bol-wcrken , 
om-heyningd. D eZ eem aak t, om- 
trent Bnarcos een goede anker-reede, 
waar omtrent men eenige Eylandet- 
jens zietj

Maar ik kom wederom te Coiw- 
bre : digt by de ilad fchijnd zig de 
reeks bergen , waar van ik gefproo- 
ken heb , in tween te verdeelen ; 
waar van de eene arm, regt Zuyd- 
waards van Coimbre, tot Tomar toe , 
tcrlengte van twaalf mijlen ende an
dere naar het Ooften, tuflen de ftroo- 
men cjMondego en Zezera , tot aan 
Iiet begin van den lantflcn, uytilrckr. 
Het eerfte gebergte noemden de ou- 
den , Tapi<ens tmns ;  maar tegen- 
woordig heeft het den naam van An- 
ßdianus , o f Sera d'^Ancaon , naar 
een vlek , dat daar omtrent leyd. In 
dit gebergte is de weg vol ileen- 
brokken en ongemaklcelijk: naa vier 
mijlen reyzens, ontmoet men het vlek 
Rabagal ( Rapaäala ) en hier boven 
het hoogfte van dit gebergte ; wer
dende tegenwoordig, gelijkeer-tijds, 
PortoTapiao, genoetnd. Vier mijlen 
verder leyd Ahiafera , de laatile 
plaatz van dir Landfchap > aan dien 
kant. Op deezen weg ziet men een 
rotz , waar uyt een zoo groote wa
ter-fprong rijitj d at’er geen beek in 
overvloed van water by te gelijken 
is .* men noemd die oord Alcabequa. 
Om van Coimbre , naar Rabapal te 
gaan, laar men Condeja-a-Velha , op 
den regter band, een kleyn plaatsje, 
daar men niets> dan ileemen as-hoo-

V A N  C O I M B R E .  
pen , droevige overblijfzclcn , van 
het hecrclijke en over-oude Cmüm- 
brica , zier. ‘ fi: ;

De andere berg-ftreck : waar van 
ik gewag gemaakt heb, werd fegen- 
woordig Mont - Stella genoemd * tog 
by de onden droeg zy den naam van 
Hermenus , o f Her min ins , onder- 
feheyden van een berg van den zel- 
ven naam , in het Landfchap Ahn
te] o. De berg Hermenus, daar ik nu 
van fpreek, ilrekt zig in de lengte, 
van het W eilen , naar het O olten, 
tot omtrent Covilhana, uyt. Op dit 
gebergte vind men een wonder-baar- 
lijk meyr , dat , fchoon wel twaalf 
mijlen van Zec enop de topvan een 
zeer hooge berg gelegen , dikmaals 
llukken en brokken van Scheepen, 
op-\verpt cndeluyden*, daar omtrent 
woonende, verklaaren * dat , zoo dik
maals, als het on-weer in Zee is, dit 
meyr ook oniluymig woeld: eendier- 
gelijk, zegtm enook, omtrent Chia- 
ves tc leggen.

Ten Ooilen van Coimbre , leyd 
Gois , o f GoeSy een middcl-maatige 
klocke ilad , aan den vloed Seira, 
certijds Seilia, in een diep dal, tuf- 
fen het gebergte , die de zelve ook 
zoodanig bedekken> dat men’er des 
winters naauwelijks ooyt de Zon ziet. 
De gemelde ftroom is van geen vifch 
verftooken , als triuten, lampreyen 
en dicrgelijke.

V ; I S  E U ,

D at ook Vifeo, gernamd werd, is 
een Bififchoppclijke ilad en ten 

naaften-by in het midden van het 
Land, naar des zelfs breedte, eeni
ge mijlen ten Noorden van den Mon
dego , in een aangenaame vlakte, vol 
tuynen , vrugt-boomen en andere 
veld-gewaffen, geleegen : des zelfs 
BiiTchop heeft zeilien duyzend du- 
caaten jaarelijks. Z y  is het hoofd van 
een Regts gebied en cen Hertog- 
dom , eenige maalcn door Heeren 
van Koninglijken bloede bezeeten.

W at meerder naar het O oilen, 
vind men Selorico, o f Celonco ;  leg
ge nde in het gebergte van Hcrmi- 
niusy in het Regts-gebied van Gttar-

dat



ila. Die is een zoet fteedetje , digt 
aan de Mondego en de vermaak-plaats 
Van veele Edellieden i daariseen goe- 
de fterkte en hcc gebergte daar om- 
trent zeer mild in wijn-gaard, vrug- 
ren 5 genees-kruyd en wild voort re 
brengen eil te voeden. Ten Wellen 
van deeze (lad, leyd Linkaresophet 
zclve gebergte ; zijnde het hoofd 
van een Graaffchap, dar die van den 
gezlagte Norogna*, toe-komt. Ten 
Weilen van Liuhares , ziet men twee 
fteederjens Gouvea en Seya , o f Sea 
( in  her Latijn Sena)  aan den voet I 
van den voor-gemclden berg , niec 
wijd van den Mondego. De toppen 
Van het gebergte hier omtrent z ijn , 
zelfsinden zomer, m etznceuw3 be- 
dekt.

G U A R D A

Is een nieinve ftad, in het jaar duy- 
zend een honderd negen en ne- 

gentig , door Sanehe de I. Koning 
van Portugal, gebouwd, om als een 
fcherm-fchild tegen die van Leon te 
dienen : zy  is zeer flerk $ leggende 
in een on-toegangelijk oord , van 
goede wallen om-ringd en door een 
Kafteel gedekt. De voor-genöemde 
Koning bragr een Bisdom derwaardz, 
do.tte Idanha was en ftelde het zelve 
ender de gehoorzaamheyd van den 
Aards-BiiTchop van Braga en hier 
door voerd die Heer den naam ook 
van BilTchop van Idanha ; naä ver- 
loop van jaaren > is het zelve onder 
dat van Lijfabon gebragt. De Biflchop 
heeft ’er twee en twintig duyzend 
ducaaten jaatelijks van.

Ten Zuyden van Guarda > vind 
men Sabugal, Sabugalla, een ileedet- 
je 5 dat een Kaileel heeft: Philips de 
1I, m aakte 'er een Graaficliap van , ter 
gunite van den Burg-graaf van Ca~ 

Jtcl-bfanco, d ie ’er Heer van was. Als 
men van hier regt Zuydelijk aan 
gaat 3 ontmoet men Pegna-macor 3 
een plaatsje met een Kaileel. D eilad 
zelve heeft niet , dan een muur; 
meerder tot welftand *, dan befcher- 
mingi  maarhet Kaileel is zeerfterk* 
leigende op een iley lte , die over al 
den om-lcggcnden grotid het oog en

BESCHRYVING VAN
gebied heeft * men kan 'er niet heen 
koomen ; dan van den kant der ftad 
en voorts is 'er nicts rondom * dan 
ruuwerotzen-, boven dien heeft men 
alles en wel byzonder de ftad , met 
cenige veiling-werken beginnen te 
verfterken. T en  Ooften van deeze 
ftad leyd Covilhana , de geboorte- 
plaatz van de Princefle Florinda 3 de 
Mooren noemden de zelve C ava ;  
zijndedogter van Graaf Juliaan, wel
ke gefchonden 5 door Koning Rode~ 
rik 3 oorzaak van den onder-gang van 
geheel Sßanjen 3 is geweeft. Deeze 
ftad draagd nog den naam > hoewel 
een weynig veranderd , van deeze 
V orilin : want Covilhanaiszoo veel, 
als Cava Juliani. De plaatz leyd aan 
de Zezera en heeft ongemeene vry- 
dommen , onder andere deeze j dat 
een zlaaf, die daar een jaar gewoond 
heeft y daar door üjn vrydom be- 
komt en Hjne kinderen 3 in alle amp- 
ten kunnen en moogen koomen en 
de zelve in perzoon y bekleeden. 
T en  Zuyden van Pegna-macor > leg- 
gen twee fteeden , van een naara$ 
zijnde

I D A N H A ,

Beyde op den fttoomPonßd: men 
oriderfcheyd de zelve in het Onde 
en Nieuwe Idanha ;  het Oiide leyd 

meeft Ooft-waards op en wierd voot 
deezen 3 Igaditania genoemd * door 
de oude lgeditanürs3 gebouwd*, dit 
was een magtig v o lk : de vermaarde 
Koning Bamba , is aihier gebooren. 
Tegen -w oord ig  is het een zlegt 
plaatsje en daar in naauwelijks zes 
honderd burgers. Ja n  de I I I ,  vereer- 
dc het in de zeftiende eeuw > met den 
naam van Stad. ;

Het andere Idanha y by-genaamd 
het Nienwt , leyd ten W eilen van 
het Onde ? aan den zelven ftroom.

W at laager naar het Zuyden en 
tegen over het Onde Idanha , ziet 
men Segura > aan het hangen van een 
berg j aan wiens voet de Elia vloeyd.
Het heeft drie bol-werken en een hal
v e , met ftecn opgehaald en door een 
kafteel befchermd, dat boven de (lad 
op cen hooge berg leyd * zijnde door

IV . Veeh c . eerj
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een tuibbele , van binnen gevulde > 
iriuur, omtrokken.

TenO often van hier ontmoet men 
SalvatictTäy oiSalvaterra, ook aan de 
Elia en den voet van her gebergte ge
kegen : hier is een fterkte van v ijf bol- 
werkenvoorwelker een* een hoorn
werk is op gewurpen.Ten Welten van 
Idanba leyd Caßel-branco een middel- 
maacig groote itad , op den kleynen 
ftroom Crajb; zijndehoofd plaatz van 
een rijk cn weelderig Burg-graaffchap.

Het geheele Land van Beira , is 
rangenaam en vrugtbaar> brengende 
de vrugten, die deeze landen geeven, 
hier wat rijkelijker , daar wat fpaar- 
zaamer v o o rt ; tog van alle vrügten 
zijn de appelen, die de Portugeezen 
Verdeais , noemen , om dat zy het 
gantfe jaar goed blijven en haar fris- 
heyd houden , de beite en over-al 
te bekoomen. De arme menfehen 
inaaken ’er van Caßanien een zoort 
van brood : want het koorn is ’er 
fehraalenfehaars. U yt denbergHiT- 
menus koomen veele vloeden, ftroo- 
men en beeken, die het veld vrugt- 
baar maaken * op het gebergte wer
den een meenigte fchaapen geweyd.

E S T R A M A D O U R A ,

Maakt in Portugal een vierde ge- 
deelte des Koninkrijks * leggen- 

de in de lengte , van het Noorden , 
naar het Zuyden , ter weder-zijden 
van den Taag, die het zelve in twee 
ongelijke deelen door-znijd , het 
werd ten Noorden , door het Land- 
fehap Beira ;  ten Noord-Ooften , 
door het zelve •, ten Ooften , door 
t^/ilentejo ;  ten Zuyden , wederom 
daar door en ook ten Weilen , door 
den Oceaan , bepaald j zijndeomtrent 
v ijf en dertig mijlen lang en agtien, 
breed. Het zal niet ondienftig zijn , 
des zelfs ftrooraen eens aan te wijzen : 
behalven de Taag , waar van ik nu 
dikmaals gehandeld heb , loopt ten 
Noorden van deezen ftroom de Ze- 
zera ( Ozecarns 3) die* koomende u yt 
Beira , door Pedragan , zig in den 
‘Taag, by Punheta , werpt ; ontlaf- 
tende zig  met zoodanig eengeweld; 
dat hy den ftroom der eerfte klieft

en tot aan des zelfs over-zij en de 
lengte van wel duyzend treeden voort- 
r u k t , zonder fijne wateren te ver
mengen, gelijk men aan iijn bruyne, 
groene golven zien kan , daar het 
water van den Taag wit-agtig is. 
N og ziet men de Nabacn , o f Na- 
ban , die door Tomar gaat en zig in 
de Zezera begeeíf* alsmedede Sou- 
ra , o f ^Ancns, die ¡ koomende van 
den berg Tapaus, o f Sera de A n
ca on , door Sonra ;  loopt en in den 
Mondego uyt-wate ring heeft. T en  
Zuyden van den Taag vind men de 
Soro ( Subur) die 'er van het O o
ften , naar het W eilen dwers door- 
vloeyd, eenige mindere en meerdere 
wateren in-neemt, Eßramadoura van 
Aléntejo fcheyd en daar naa in den 
Taag tullen Benavente en Salvaterra 
vale. De Zadaon ( Sadanus, o f Cal- 
lipus ) fpruytendeuyt Alentejo, loopt 
van her Zuyden, naar het Noorden 
en wendende zig ten Weilen , in E -  
ßramadonra;  dienende tot een fchey- 
ding van deeze Landfehappen en 
vloeyd alzoo , by Setubal , ter Zee 
in.

ln Eßramadoura zijn zes Geregts- 
gebieden: dat van Leiria , Lijßabon, 
Tomar' , Santaren en Alanqtter , ten 
Noorden van den Taag en Setubal 
ten Zuyden van den zelven ftroom.

S t e e d e n  t e n  N o o r d e n  v a n  
d e n  T A A G .

Längs den grooten heyrbaan van 
Coimbre , naar Lißdbon , reyfd 

men twaalf mijlen in het gebergte en 
naa dat men daar door en over i s , 
daald men in een vermakelijke vlak- 
te , waar in men het fchoone vlek

T O M A R

Ontmoet, leggende aan den voet 
van dir gebergte op den Nabaon% 

in het midden van een olijf-boom - 
bos. Boven deeze plaatz leyd een 
K aíleel op het geborgte* dat wel-eer 
de Temperieren toe-quam * maar nu 
aan de Ridders van de inzetting van 
C h r i s t u s  gegeeven is ; de K o - 
n ingzelf is Groot-mcefter van deeze

order



BESCHRYVTNG VAN PEDRAGAN EN LEiRiA; Y<!
ordcr en den Onder-Groot-Meefter 
is gemeenelijk de eerfte van hethuys 
Tomar ¡die een viercn-deel van alle dee
ze Ridder-ampten trekr. Die is een 
der grootfte en rijkfte huyzen, die 
men vind, daar zijn twäalfkloofters, 
waar van het voornaamfteuyc gehou- 
we fteen gemaakt is , fchoonvantee- 
kening en met een deftige boekery 
vereerd. H et K oor van de Kerk 
ruft op agt vergulde , befchilderde 
pylaaren , die tot het gewelf toe, 
op-rijzeri.

Ten Noorden van Tomar y leydin 
het gebergte , Figueiro dos Vinhos, 
digt aan den Zezera ;  alhier zijn 
fchoone wijngaarden j de plaats, dat 
een Graaffchap is , komt die van den 
huyze Fdfconcelios, toe. W at mecr- 
der ten Noord-ooften, ziet men

P E D R A G A N ,

Dat ook Pedragaon genoemd werft, 
aan de zaamen-komft van den 
Zezera en het ftroomtje Pera. A l

hier kan geert menfeh van gebrek 
klagen: want het aardrijk is’ermild- 
daadig en aangenaam , de lugt zuy- 
ver en de water-fprongen over-al. D e 
Köningen van Portugal, pleegen zig 
hier te gaan verluftigen, toen zy nog 
te Coimbre H o f hielden. De plaatz 
is. als in tween verdeeld, dat is in een 
kleyn en in een groot Pedragam ;  
leggendeter weder-zijden van de Ze
zera » waar over een brug gezlagen 
is. ;

Ten  Zuyden van hier vind men 
Sartan, Sartanä, digt aan de Zeze
ra . Men z e g t; dat deeze ftad door 
Sertorius geftigt is. W at verder ziet 
inen Punheta op den zaamen-lpop 
van den Zezera en den Taag , daar 
een Kafteel leyd. T en  Ooften van 
deeze plaatz leyd Afrrantes, op den 
laag , op een grond, die meloenen 
en diergelijke gewaflen uyt-leeverd* 
welke in m eenigtenaarLi^fow , ver- 
zonden werden. Philipsde IV , ver. 
hief dit oord , tot een Hertogdom, 
ter ge noegen van Alphon fus d'Alen- 
Caßro, Burg-graaf van Porto Seguro 
en zoon van den Hertog van Avei- 
ro. A l meerder Ooft-waardz* komt

men aan den Crafo , die zig  in dert 
Taag werpt. Maar deezen ftroont 
wederom naar des zelfs begin op- 
loopende , vind men Sarcedas , o f 
Zarzedas, tegen over Caflel-branco; 
hier is ook een fterk kafteel. Philips 
de I V , maakte ’er eön Graaffchap van, 
ter bede van Rodrigo Lopez da SyL 
veira. Al dit Land hoord onder het 
gebied van Tomar. De drie volgende 
plaatzen zijn Torres Noves, Atalaya 
en Orem:

Deeze laatfte plaatz leyd ten W e
llen van Tomar, ten halver weg tuf- 
fen die vlek en Leiria , op een on- 
toegangelijke hoogte *, koomende met 
den naam van 'Graaffchap de Herto
gen van Bragan$a, toe. T en  Z u y
den van Tomar en wat Wcft-waards 
aan ziet men ^Atalaya, op een heu- 
v e l , in een goed Land en van eeri 
fterkee voorzien. W at verder leyd 
Torres N oves , eeii uurtje van dert 
Taag en v ijf van Santaren , in eeri 
gezeegend oord * daar de kleync 
vloed ijilmonda , door-fpoeld : de 
plaatz heeft een zwaare muure* dee
ze negen fchiet-toorens. H et gebied 
van

L E I R I Ai

W erd naar des zelfs Hoofd-ftad ge
noemd ; welke .ten Weiten vaii 

Tomar leyd, T e r  halver baari, tufted 
Coimbre eri Santaren en tuften twee 
ftroomtjens, de Lis en de Lena, A l
hier is eeri Biflchoppelijke zetel in het 
jaar duyzend v ijf honderd v ijf  en veer- 
tig , door Koning Ja n  de I I I ,  met 
toeftand van Paus Paulus d e III ,o p -  
geregt: deeze Biflchop * ftaande on
der die van Lijfabon,, heeft agtieri 
duyzend ducaaten in-koomende ren- 
ten j weshalven dit ook de eenige 
ftad is, welke deezen naam, naäLif- 

fabon voet;d * daar is hier een goed 
kafteel * digt hier by leyd een groot 
pijn boom-bos, wel zes mijien lang* 
daar veel fcheeps - timmer-hout uyt- 
gehaald werft.

T en  Zuyden van Leiria, vind men 
het fteedetje Batalha , dat haar op- 
komft aan het Koninglijke kioofter 
der Dominicaner‘ Monniken fchuldig;

IV . Beel c a  is1



20 ' b e s c h r y v i n g  v a n  a l c o b a g a  e n  p e n ic h a ;
is : want Koning Jan  de I , bouwde 
het zelve aldaar in het jaar duyzend 
drie hondcrd zes en tagtig , ter 
gedagtenifle van een groote veld- 
xlag , die hy des jaars te vooren > 
het eerfte van fijn rijk , tegen dcCa- 
ßilidaneny in de vlakte van o Aljuba- 
rota , gewonnen had. In dit kloo
fter iscen graf-ftcede, waar in eenige 
Köningen en byzonderlijk de ftig- 
ter van het zelve, begraavenleggen- 
Ten Zuyden van Batalhay ziet men 
Porto de Moos, nevens een kafteel en 
voor-waardz uyt ten W eiten, in een 
aangenaame Jaagte,

. A L C O B A G A ,

Een maatelijk groote ftad , tuf- 
fchen de tsvee kleyne (troomen 

Alcoa en Ba$a; waar riaär de plaatz 
ook den naam voerd. In deeze ftad 
is een zeer rijk kloofter van Bernar- 
dijneny in het jaar duyzend een hon- 
derd zeven en veertig , door K o 
ning A lf konfus de I, geftigt. De Abt 
van het zelve gaat als een BifTchop 
gekleed en is Heer zoooverhetGee- 
itelijke, als Wereldlijkc van de ftad. 
Des zelfs waardigheyd is zeer aan- 
zienelijk en dikmaals doör Heeren 
van de alder-hoogfte geboorte bekleed 
geworden > geevende w eitw aalfduy
zend ducaaten jaarelijksj in de kerk 
van dit kloofter ziet men degraaven 
Van veele Köningen van Portugal en 
onder deeze dat van Koningin Agnes 
de Caflro , welks lijk haar Gemaal 
Pieter de I* in het jaar duyzend drie 
honderd een en zeitig , uyt het 
graf te Coinibre deed neemen , daar 
het zes jaar te vooren was in geleyd> 
om het zelve, m etKoninglijkeprägt 
in dit graf over.te brengen, H et graf 
van deeze Vorftin is van marmor en 
zy daar o p , geknield en als een K o 
ningin betaamd, gekleed, uytgehou- 
wen,

Ten Zuyden van Alcobaga is een 
plaatz , die men As Caldas noemd, al- 
waarzeergezonde warme baden zijn* 
vorder ren Zuyden en drie mijlen van 
d a a r z i e t  men Obedos, opeenhoog- 
te , met een fterk kaftcel, op een rotz 
gcleegen. De aarde is hier bequaam

om w ijn , koorn en vrugten te quee- 
ken cn voort te brengen. De Zeeen  
een meyrtje , dat de zelve hier digt 
by maakt, geeven goede vis. Z u y a- 
weftelijk van hier ontmoet men A -  
touguia'y een fteedetje op den boord 
van den Oceaan, nevens een iterkte, 
door Louys 'Van Atayda , gebouw d: 
wat ten Weiten van hier , leyd de 
vafte ftad

P E N I C H A ,

Aan de Zee kant, tw aalf, ofveer- 
tien mijlen van Liffabony op een 

rotz-agtig ftuk lands, by-naar een E y- 
land j maakende een kaap , die den 
zelvennaam heeft. Deezenüyt-hoek 
is , door een geu l, v ijf  honderd fchree- 
den v/ijdendie by ebbe droogloopt, 
van het vafte land gefcheyden : by 
hoog w ater, is deeze ileu f, o f geul 
zoo diep en v o l, dat zy  Penicha tot 
eeh Eyland maakt , daar men niet$ 
dan te fcheep, aan-koomen kan. De 
Roomfe gefcliiedeniflen doen ons zien; 
dat die oord , ten tijde van Julius 
Ctefar y een volkoomen eyland is ge- 
weeft: alhier is een wenfehelijke haa-* 
ven en de ftad zelve met een muur 
en vier af-znijdingen, gefterkt. Aan 
de Haaven leyd een werk van zes 
veel-hoekige toorens, waar aan men 
drie heele en twee halve bol-werken 
gebragt heeft. Behalven alle deeze 
fterktens, is zoo de ftad, als de haa- 
ven door een kloek kafteel en een 
vierkant w erk, dat Philips de II , al
hier, naä dat hy Portugal had gewon
nen , deed opwerpen, bewaard. In 
deeze plaatz leyd een Bevel-hebber, 
met een bezetting van drie honderd 
man.

D e E y l a n d e n  w e l k e  m e n  de  
B E R L IN G U E S  n o e m *.

T wee mijlen van de kuft , ziet 
men vier eylandtjens in Z e e , de 

Bevlingues, genoemd. Het grootfte 
van de zelve , het welk de ouden 
Londobris en Erythia genoemd heb- 
ben en dat ook den naam aan de an
dere gegeeven heeft, is met een aar- 

I de-werk, daar eenig gefchut op leyd,



EESCHRYVING VAN SANTAREN EN LISSABON. -¿i
Verfterkt, in het zelve is cen bezet- 
ting, om ’er de roovers vanafte hou- 
den'.

Ten Znyden van Penicha leyd 
Torres-Vedras, digt aan den Qceaan, 
zcven mijlen van LiJJdbon> alliier i§ 
snede een vefting-werk , dat al vry 
fterk is. Deeze plaatz was eertijds 
een huuwelijks giftder Koninginncn: 
Philips de I V , gaf de zelve , onder 
d%n eer-naam van een Gra^ffchap, 
aan Ja n  Suarez de Alarcon, totver- 
gelding van fijne getrouwe dienften 
en yver jegens fijne Majeftcyt.

Maar ik begeef my wederom op 
den heyr-baan van Tomar naar Lijfa- 
bon> men vind onder-wegs

S A N T A R E N ,

Agt mijlen vAn de eerfte en twaalf 
van de laatfte ftad. Die is een 
ftad , welken de oude Scalabis en 

Pr*efidium Julium  , noemden > leg- 
gende op eenhoogte, aan den Zoom 
van den Taag , in een vermaakelijke 
ylakte ; geevende, o f Hortende s als 
tiyt eenen vollen fchoot, alles, wat 
hert, o f hand begeeren, o f  verzaa- 
melen w il en alles zoo vaardig ; dat 
jnen ’errijp  koorn zn ijd , naadeaar- 
de zlegts twee maanden, den woeker 
aan-bevoolen te. hebben*
« Gaande van Santaren op Liffabon, 
ontmoet men v ier, o f  vijt plaatsjens 
längs den Taag ;  Zambuja , Cafiin- 
hera , Povos , Villa-Franca en AU 
handra ;  leggende de eerfte plaatz 
v i j f  mijlen van Santaren.Voortz Zuyd 
aan längs dien ftroom voort-gaande* 
laat men o.p de regter hand , Alan- 
quera , zeven mijlen van Lijjabm  in 
een laagtejVol wijn-gaarden.Degrond 
omtrent Ppvos , geeft zeer fchoone 
oranje-boomen en der zelver vrugten 
werden by ktften v o l, naar het Noor- 
der-gedeelte van Eurepe, gezonden* 
kunnende lang goed gehouden wer
den. Omtrent Villa- Franca , zijn 
veele weyen en by gevolg veelefchaa- 
pen. Alhandra leyd vier mijlen be- 
neden Zambuja, aan een plaatz daar 
de Taag zeer wijd werd. O pdehoog- 
te van Villa-Franca , Weft*waardz 
aan , by het vlek Arruda , is een 
plaatz , die de ingeZetene Antas , 
noemen , alwaar veel vuur-fteen ge-

vonden werd * te weeteti een vuur- 
fteen van de volgende eygenfehap: 
alle de ovens, die daar van gemaakt 
werden* zijnde eens heet geworden, 
behouden dien zelven wärmte twee 
dagen lang en zoo fterk ; dat men’er 
brood in bakken kan ; rnaar als men 
deeze fteenen naar elders brengt en Jer 
ovens van maakt , hebben zy dien 
deimd nict. V an Alhandra y reekend 
men v ijf mijlen w egs, tot aan

L I S S A B O N }
cn Stad, zoo om haar oudheyd, 

^groote , fchoone gebouwen, goe- 
de haaven, rijkdom , als om dat zy 
het hoofd des Koningrijks en de ge- 
woone verblijf-plaatz der Köningen 
van Portugal en de ftoel eenes Aards- 
Biilchops is , zeer aanzienclijk :
( Zie des zdfs A f  - beelding op de vol- 
gendeBlad-zijde) de zelve is een van 
de alder-oudfte deezes Koningrijks 
en onbekend door wien aan-geleyd. 
Het is belaggelijk * dat ze lf eenige 
Schrijvers van jonger rijd,op het voor- 
becld der oude beuzelaars, geloofd 
hebben , dat Ulyjfes daar grond-leg^ 
ger van is geweeft * maar ik vertrouw* 
dat de gelijk-luydenheyd des naams 
hen mis-leyd heeft : want Lijfaboni 
wierd eertijds Ulyffibona , o f  Olyfßpo 
genoemd * tog die vertellingtje is 
zoo kinderagtig * dat het gecn aan- 
hoorens waardigis; jaa zelfs die zoo 
genaamde gelijk-vormigheyd van den 
naam is ook zlegts een loutcr ver- 
d igtzel; zijnde de waare, oude naam 
van deeze ftad geweeft , Olißpo ert 
niet Olyffipo en dit kan men uyt het 
volgende opfchrift , dat aldaar ge- 
vonden i s , zien : !

IMP. CAES. M. IVLTO 
PHILIPPO. FE L , AVG. 

PO NTIF. MAX.
TR IB . POT. II.
P. P. CONS. irr.

F E L . IV L. O LISI PO,
Dat is *

Ter eere van
Keyzer M. Julius Philippus 

den gelukkigen,grooten, Opper-Priefler3 
twee-maal Volk* befc her wer y 

drie-maal Bürgemecßer,
Vader des Vadetiands,

. gemaakt door
de Stad Felicitas Ju lia , of Olißpo.. - 
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i  Met K aftccl. x  D e  H oofci-K crk . j  Wet K on in glijke  H of. 4 D e g ro o te  W andel-plaatz?

jDeeze woorden beveftigen, hec geen 
. zeckerSchrijver zegt $ te weeten, dat 
Lijfaboti >• hebbende een voik-plan
ting der Rorneynen bekoomen , den 
ruain van Felicitas Julia  , heefc aan- 
genoomen ■, maar dc ftad was toen 
zoo groot, als tegenwoordig, niet} 
bezlaande maar een heuvel, die tot 
aan den Taag af-liep j maar zy is , 
met’er tijd zoodanig aangegroeyd, 
dat zy zints twee honderd jaar, v ijf 
hoogtens heeft bezet en twintig duy
zend huyzen in haar omtrck zietj 
maar nu z ijn ’er zeeven heuvelen be- 
bouwd, met omtrentdertigduyzend 
wooningen , veertig buurt - kerken, 
zonder daar onder, die der kloofters 
te reckenen , zes en twintig poorten 
aan den Taag cn zeventien aan de 
Land-zij. De (tad leyd langs den Taag 
cn heeft eeniger maate de gedaante 
van een Stcr: 111 Hen deeze en Stvilien%

• reekend men zeftig roijleii , vier en 
twintig tuften Coimbre , vijf tuften 
Iiaar en den Oceaan; maar om wel van

dc grootheyd deezes ftads te oordeeJ 
len , heefc men alleenlijk te weeten* 
dat’er twintig kloofters zijn en daar 
invijftien honderd Geeftelijken, die 
den kap hebben aangenoomen cn ag- 
ti#n diergelijke van vrouwen , waar 
in *er wel twee duyzend woonen. De 
tol , die van het zlagten getrokken 
werd , brengt jaarlijks v ijf en twin
tig duyzend ducaaten o p : wantmen 
dood’er jaar voor jaar, e lf duyzend 
often, honderd duyzend fchaapenen 
vijftien duyzend zoo boklcen , als 
geyren. Men ziet *er honderd en der- 
tig broederfehappen , die geld eri 
onderhoud voor den armen op-haa- 
len. Ten dage van feeften en vfeug- 
de kan men uyt de ftad wel dertig 
benden zangers en fpeel-luyden naar 
de dorpen zenden , zonder dat’er de 
kerken , o f de ftad zelve , gebrek 
aan lijden. Daar gaat zoo groot een 
handel om en daar is altijd zoodaa- 
nigeenaan val en toe-vjoed vanmen- 
fchen j dat lieden van op*merkin£,

geteld



geteld hebben,dat ’ er alle dagen , door 
een poort, genaamd die van S k Anto
ny , ten minften vijftienhonderd bee
ilen (  ezels, o f paarden )  mec meel 
en vrugten belaaden > meerder dan 
duyzend , door die van SK Pincent; 
wel twaalf honderd, door die van de 
Hoop en omtrent negen honderd, 
door die van het Heylige Km ys, in 
de ftad koomen en hier u y t , meen ik, 
kan men wel bezlnyten> dat de ftad 
groot en vol volk moet\veezen> be
langende des zelfs fchoonheyd* men

B E S  C H R Y  V I N G V A N  L I S S A B O N .  
ziet'er een meenigte koftclijke en 
voor-treffelijke gebouwen en veelc 
fchoone markt-en andere openeplaat- : 
zen : maar de gelegendheyd is niet 
zeer gemakkelijk* ter oorzaake van 
de hoogtens en laagtens , waar op 
en in de wooningen gebouwd zijnj 
moetendc de menfehen geftaadig 
klimmen en dalen j ook z ijn ’erd e  
ftraaten, in het algemeen gefprooken, 
naauw. De fchoonfte plaatz van de 
ftad is > die men O Terreiro do Paco, 
(de Hof~plaatzj noemd, om dat het

Afbeeldwg van de OP E N E  P L A  A l  Z da Hofs tot L IS  S ABO N.

H o f des Konings aan de eene zijde 
van de zelve leyd. H y isaandekant 
van den Taag , zeer lang en breed 
uyt-geftrekten ter halver lengte van 
een menfeh, met een muur bezet en 
zindelijk met zand beftrooyd.

Dit is een zeer aangenaame plaatz: 
want men z ie t ’er alle de Scheepen, 
die langs den ftroom en in de Haa- 
ven ten anker leggen; voorts aan de 
eene zij het Koninglijke H o f en een 
^ander daar tegen over ; zijnde dat 
van den Graaf van Avero ahvaar Ka-

rel de I I I ,  is gehuys-veft geweeft. 
( Ziet des zelfs Af-beeldjel op de vol- 
gende Blad-zij de) en ten eynde van 
het vierkant zeer veel fchoone huy- 
zen.Deeze ecrfte plaatz is het Toneel, 
o f Schon w-bürg, daar de Inquißtie en 
des zelfs beveelen uyt-gevoerd ende 
Stiere - gevegten gehouden werden} 
kunnende de Koning en fijn Hof- 
ftoetheteen en het ander zien , zon- 
der uyt fijn H o f te treeden, Digt by 
deeze Koninglijke plaatz , leyd een 
andere, mede aan den Zoom van den

Taag,
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Taag , daar de groote markt gchou- 
den en alderlcy kraamery geveyld 
werd } boven deez.e z ijn ’er in vcr- 
fcheyde oorden van de itad, nog an
dere , die mede ruym en rond-om 
met fraaye gebouwen omtrokken zijn: 
daar is 'er een, men noemd den zel- 
ven Rucio ; hebbende de gedaante 

-  van een Schouw-burg , ter gelegen- 
heyd van de heuvelen , die ’er om 
heen leggen > waar op eenige zeer 
heerelijke en Vorftelijke wooningen 
gebouwd zijn eri alle weeken eens 
markt gehouden werd.

Om nu van de gebouwen , waar 
mede deeze ftad vercierdis, tefpree- 
ken, zal ik van het Koninglijk H of 
eerll handelen als vertoonendc zig 
het eerfte en heerelijkite,wanncer men 
te water tot Lijfabon komt. ( Ziet des 
zelfs y lf  beeldfel op de neven -ßaande 
Blad-zijde.')

Het H o f des Konings leyd aan 
den Tang , op het uyr-eyndc van de 

* Koninglijke plaatz , waar van Zoo

even gefprooken i s , zulks fijn Ma- 
jeftcyt over den ftroom, z e lf infijri 
geheym vertrek zien kan. H et ge
bouw is grooc, naar de kunftenhee- 
relijk ; de kamers zeer wel gevoegd * 
en des winters vol koftelijk huys- 
raad> maar des zoomcrs w erd, alles, 
wat tegen geen groote hitte, o f H o f 
niet ontbeeren mag , tot de behang- 
zelentoe, weg-cn af-genoomen. H et 
gebouw is vier-kant j hebbende vier 
toorens, twee verdiepingen, daar kijk- 
ftoepen voor de venders zijn ; twee 
km ys-gewijze gaanderyen, vanhon- 
derd treeden lang, twee verdiepingen 
hoog en mede tralie-werken voor de 
venders. Dit H o f is van den begin
ne en aan-leg zoodanig niet geweeft, 
als men her heedenziet: drie, o f vier 
Köningenhebben’er de hand aan ge
zogen en verbeeterd en Philips de II, 
in het byzonder op dit gebouw ge- 
ffcid , deed’er aan het eene eynd, 
naar de Koninglijke plaatz gelecgen, 
een grooten H o f - o f wooning-tooren

aaft
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aan botnven« Men ziet in dit H o f 
veele trotze kamers en zäalen, als die 
der L ijf-w agt, waar iri de Staaten des 
Lands vergaaderen i die des Krijgs- 
raads « i  andere, daar Keglers eii 
Scheyds - luyden in te zaamen koo- 
men. De Hof-kerk ftaat aan een der 
zijden } blinkende van goud, azuur 
en andere koftelijkheeden. Op de der- 
de verdieping is des Konings boek- 
kamer * ftaande aldaär een meenigte 
boeken en gefchriftenin noote-boom 
lioüte kaiTen. De zelve i s , in de vijf- 
tiende eeuw, döor Koning kon

fus de V , begonnen aan-geleyd te 
werden. Z oo  draa men in het H o f 
kom t, vind men een vier-kante ope- 
rie plaatz, met poort-gewelven om- 
zet , daar alderley Indiaans werk 
en diergelijke waaren in te koop 
ftaan.

De Kerken zijn alle fchoon en hee- 
relijk gebouwdj cog de Hoofd-kerk 
Ceu srenaamd, die der Dominikäanen;
■van onze hieve Vromv van Loretto >■ 
der bermhertigheyd j  S(. Paulus> S*,

Vincent en S*. Rochus ;  zijn de voor- 
naamfte. De eerfte leyd op een ver- 
heevene plaatz $ zijnde een oud en 
dityfteragtig gebouvv maar groots 
vanaan-leg en S*. Vincent > Wiens lijk 
by het H oog-A ltaar, iri eenkoftelij- 
ke kift ruft, toe-gewijd., Daar is een 
künftige Altaar-kas * een fchoon ver- 
gulde binne-kerk en ter weder-zyen 
van den ingang een groote tooren: 
men verhaald * dat SK Vincent, om- 
trent dien heyligen Kaap ter dood 
gebragt 5 fijri lijk door de Hey denen 
den vogelen teil roof gegeeven zijnr 
de; mer uytdrukkelijk bevel, van bet 
zelve nooyt te begraaven ,* eenige 
raavens het hebberi koonien bewaa- 
ken eh bewaaren tot dat 'er ee
nige - vroonie , menfehen het zel
ve weg haalden en op zeekere af- 
geleegene plaatz begroeven , al- 
waar het gebeente tot het midden 
van de twaalfde eeitw verborgen 
bleef, jÜphönftis de I, Koning van 
Portugals hebbende in het jaar duy- 
zend een honderd zeven en veertig,

IV . Veel d den



d en cMooren > Ly/^^af-genoom en, 
groef men hetover-fchotdeslijks van 
St. Vincent, op, bragt het metgroo- 
te plegtigheyd van Kaap Sk Vincent, 
in de Hoofd-kerk van gemclde ftad, 
Om nu de gedagtenis van deeze goe- 
de raavens te ver-eeuwigen, werden’er 
twee van dir gezlagt altijd, in den om- 
megang van deeze kerk onder-hou- 
den , ahvaar men de zelve ziet her- 
om v liegen, zonder daar uyttekoo- 
men en daar zijn buiTen geftcld, om 
arme-giften , tot onderhoud yan de 
zelve te verzaamelen,

Men houd de kerk der Domini- 
kaanerfvoor de heerelijkfte. In de 
zelve zijn drie binne-kerken ( C a 
pellen) alle van den grond tot in 
den ge weif-top, van verguldery blin
kende en blaakende. In eene der zel
ve , ziet men het gezlagt van J :  
C h r i s t u s  , half uyt den grond 
gehouwen en in een andere, dat van 
S*. Dominicas. Indemiddenfte hangt 
een Gekruyße C h r i s t u s ,  in 
het bezlot van een zilver-hek % de 
wonde in den zij , is open en het 
hoog-waardige ( Sacrament)  daar 
altijd in ten toon geftcld. In deeze 
binne - kerk branden altijd zes witte 
waffe toortzen en een groot getal 
zilvere lampen. Boven den in-gang 
ziet men de hoofden der menfehen, 
door de lnquifitie , verbrand. Het 
kloofter komc met de grootsheyd 
des kerks volkoomen over-eenj zijn- 
de de Gceftelijkheyd daar in zeer 
gemakkelijk gehuyft. D igt hier by 
is het H o f van den gemelden Regts- 
bank 5 het welk de Portugeezen, het 
Heylig Huys, noemen > alhier vergaa- 
deren de Heeren leeden van dat Hey- 
lige  ampt > alhier woond 00k hun 
Opper-hoofd , de Inquifiteur Gene- 
raal en heeft zeer heereüjke ver- 
trekken in het zelve gebouw. Deeze 
Raad is Opper-magtig en alle de an
dere Regrs-banken der lnquifitie , 
z o o , die in Portugal, als in de ln - 
dies zijn, zijn verpligt, zomtijds aan 
deezen reekenfehap van hun doen 
en laaten te geeven)  niettegen-ftaan- 
de zy in zig 00k opperm agtig zijn. 
V oor den in-gang van dit gebouw,

äS ~  BES C H R Y  V I N G  1
fpringt een bron-ader, boven met . 
verfcheyde beeiden , die het water 
aan alle kanten uyt-werpen , op-ge- 
pronkt.

Tegen over het H o f ziet men het 
Tol-huys j zijnde een groot geftel, 
op den oever van de Zee$ beftaande 
uytveelevenvttlfdevertrekken, waair 
in men gehouden i s , alle Koopman- 
fchappen , die uyt-gaan, o f in-koo- 
men, te breiigen, om geloodtewer
den *, waar voor eenig regt-geld be- 
taald werd. De pagt van deezen toi, 
is een der grootftcin-komften van den 
Koning. Alles dat vcrguld is , o f 
daar goud - o f zilver-draad in kom t, 
werd aldaar aan-gehaalden verbcurd; 
als, zijnde verbooden waarjgehoudenj 
00k werden alle gefchreevenc boc
ken , in wat taal de zelve weezen, 
o f waar van zy 00k handelen moo- 
gen , (Iraks naar de lnquifitie , ge
bragt, om aldaar naar-gezien te wer
den en ongelukkig hy, d ie ’er een ge
bragt heeft, dat die Heeren niet be- 
haagd. Behalven dit Tol-huys is ’er 
nog een, dat der Zlaaven, genoemd» 
waar in van twintig zlaaven, die men 
uyt Zfrica brengt, vier, voor het regt 
des Konings blijven moeten. Digt hier 
by leyd het krijgs-tuyg-huys , van 
alles, dat ten oorlog noodig is , vry  
wel voorzien. B y  het H o f des K o 
nings is een diergelijkgebouw, waar 
in men alles vind, dat tot uyt-rufting 
van Scheepen dienen kan.

Van de zeeven heuvelen, daar de 
(fad op - en aan -gebouwd is , zijn die 
van S k Joris en Sk Catharina , de 
voornaamfte: de eerfte, is de hoog- 
fte en op de zelve leyd het kafteel, 
om-trokken met een muur , die het 
zelve van de ftad znijd en a lzo o , 
gelijk een ftad op zig zelve niaakt; 
men vind ’er ftraaten, kerken, fchoo- 
ne huyzen, tuynen, waapen-plaatzen 
en vefting-werken. D it kafteel is 
meefter over de ftad j zijnde van die 
hoogte de zelve geduurig onder des 
zelfs bliitem en aldus tegen en voor 
alle opftand gebreydeld. De Burg- 
Graaf van Cafcais is*er gebiedervan* 
zijnde dit ampt erifelijk aan die van 
fijn gezlagt : agter het kafteel ftaat

de
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de kerk der Augußijnen , genaamd, 
Onzt L . Vrouw van Genade;  in de 
zelve is een koftelijk goud kruys, 
bezet met gefteente * werdende te

2 7
zaatnen honderd duyzend rijks-daal- 
ders waardig gefchat > het zelve werd 
op feeft-daagen vertoond en om-ge* 
dragen,

'A/mhmng van bet H Ö F ,  dat de Konhtg van PO R TU G A L  gekoft heeft.

D e tegenwoordige Koning houd 
fijn verblijf in een byzonder H o f, 
het welk fijn M ajefteyt, toenhynog 
een kind w as, dat is , ten tijde van fijn 
broeder, Koning Alphonfus, gekoft 
heeft. Her zelve leyd aan den Taag- 
ftroom en beftaat uyt vier fchoone 
bouw-ftukken , waar aan vier woo- 
ning-toorens met twee zolderingen 
Verbünden zijn ; 00k z ijn ’er gaande- 
ryen op de kant van hec water. Dit 
gebouw was van denBurg-Graaf van 
Caßel-Rodr'tgo y verbeurd verklaard, 
om dat hy zig in het belang van 
Spanjen had begeeven , toen Portu
gal daar tegen op-ftond: welis waar* 
dat by de vreede-handeling tuflen 
deeze twee kroonen , bezlooten en 
voor hem bedongen i s , aan den Burg- 

- Graaf voornoemd , alle fijne goede- 
ren wederom te geeven * maar hy 
heeft dit H o f nooyt kunnen weder

om inagtig werden} men noemdhec 
zelve Corpo Santo (  het Heylige Lic- 
chaam) naar een binne-kerkje , dat 
in het zelve is.

Aan de eene der zijden van de Ko* 
ninglijkeplaatz, ftaathet Stad-huys, 
daar de Heeren vergaaderen, die over 
de burgerlijke zaaken gezag hebben. 
Aldaar werd al het koorn uytgedeeld, 
dat binnen deeze ftad verteerd werd 
en zoo draa ’er fchaarsheyd kom t, 
moet ’er wel op de gelijk-formige 
uyt-deelinggepaft werden , om geen 
oorzaak van oproer des-weegen te 
verwekken.

Het is wel aanteekenens w aardig; 
dat ’er in deeze ftad een zeer aan- 
zienelijk broederfchap , genaamd , 
dat van de Bermherttgheyd, is , be- 
ftaande uyt veele eerlijke en aanziene- 
lijke lieden , zelfs de Koning, nog 
de Princen van den bloede, maaken

IV . Deel. d 2 zwaa-



■ zwaarigheyd, zig in het zelve tcbc- 
geevcn. Her zelve heefc een hoofd, 
wiens ampt, in hoogeagtingis, fchoon 
ook laftig 5 her zelve werd alle jaa- 
ren veranderd en op een ander per- 
zoon over-gebragt 5 d ie ’er af-gaat, 
laat ’er, ten minften , honderd du y- 
zend guldens van rtjn eygen midde- 
len j aan-klceven , Indien hy bet zelve, 
m er eere heefc waar-genoomen. Dir 
G od-vrugtige broederfchap maakt 
werk en leyd toe, om de arme men- 
fehen by-ftand te bieden *, hclpende 
yeder, die in nood is , om en uyt war 
rceden , dir mag veroorzaakt zijn> 
voornaamentiijk menfehen, Wien de 
fchaamte bslcr te becdelen , voorts 
weduwen en weezen * draagende 
zo rg , dar hen geen ongelijk gedaan 
werde : deeze broederfchap onder- 
houd veele arme dogrers en trouwd 
de zelve uyt , a ls ’er gelegendheyd 
toe voor-valt j om kort re gaan,duar 
Word zorg gedragen, dat zy van al
les voorzien werden j mirs haar eer- 
lijk houdende. De gevangene vinden 
’ er heul by ; werdende altijd , om 
hun vryheyd aangehpuden en wan- 
neer’er yemand, ter dood verweezen 
is ,  gaatyemanduyt het broederfchap 
den zelven verzellen en trooften. Dir 
Doorlugtige en God-vrugtige broe
derfchap , dat geen menfeh genoeg 
prijzen kan, draagd niet alleen zorg 
voor de Jeevendej maar ook voorde 
dooden. Het heefc een voortreifelij- 
ko kcrlc, waar in, op kofren van dit 
broederfchap, wel tien duyzendmif- 
fen gedaan werden , voor de broe
derfchap en alle menfehen, die daar 
yets goeds van genooten hebben, 
genieren , o f zullen genieren : dit 
broederfchap vind rnen niet alleen in 
Lijfabon ; maar door geheel Portu
gal en de Landen , die daar onder 
hooren.

Om my niet langer meide befchrij- 
vingder kerken en andere Geeftelijke 
gebomve» op te houden , zal i k ’er 
alleen by voegen, dat’er eeneis, ge
il aamd , de tJMoeder Gods , waar in 
men de Heylige zwect-doek bewaard 
cn alle wirre donder-dagen aan het 
V olk  vertoond. De overledcne Ko- 
ningin, Moeder van dentegenwoor-

¿8 B E S C H  R Y V I N G
digen K on ing, heeft een kerkje ge
fü g t, dat van den grond, tot aan het 
gew elf, met ebben hont bckleed i s > 
ruftende op pylaaren van het zelve 
hout en al-om op en met znij-w erk, 
vcrguld en vercierd. Deeze Vorhin 
wilde alhier begraaven zijn , zulks 
men ook aldaar haar grafdteede zier. 
Als men uyt de H oofd- kerk kom t, 
vind men die van St. ^Antonius van 
Padua, ter ccrc van deezen H cylig , 
tcr pluatze, daar hy gewoond heefr, 
geben wd,

Behalven het voor gemclde broe
derfchap , i s ’er te Lijfabon nog een 
Iuiys , van Bermhertigheyd , naa- 
mentlijk cen groot Gall-huys , hec 
fchoonile, dat in geheel Spanjen ge- 
vonden werd , waar in alle zicke, 
arme menfehen gcrak cn gemak 
genieren , tot z y , op de eene , o f 
andere wijze , van hun krankheyd 
verlort: werden. Z oo draa yemand 
geneezen is , werd hem eenig geld 
gegeeven, om eenigedagen, met ge
mak , te kunnen leeven en alzoo tot 
fijnevoorige kragten te koomen. Die 
Gaft-hujs werd dat van alle de Hey- 
ligen> genoemd. De Jefiiiten hebben 
vier kloofters in deeze ftad i zijnde 
die Heeren in Portugal Zeer hoog 
geagtj werdende Apofiäcn genoemd. 
Het voornaamftc hunner gebonwen 

| isvan gehomvc llccn cn met gaandc- 
ryen omrrokkcn,dic op hunne kaamers 
loopen: hun kerk is (*gelijk door al 
de Chriften W ercld) groot en zecr 
rijkelijk op - gccierd. Men ziet daar 
in een meenigre groote fehildcrycn; 
vcrbeeldende het leeven viin^.7^«^- 
tius de Loyola , de grond-lcgger van 

..hun inzetting. De Altaar-kas blinkt 
van Heemel * blaauwe en goude ver- 
wen en is konftiglijk befchilderd.

Het klooftcr van S*. Franc!feas is 
een groot gebouw ; als waar in wel 
twee honderd en vijftig Munniken 
woonen ■, des zclfs kerk gceft het 
klooiler, in prägt, niets toe; zijnde 
zoo het gew elf, als de pylaaren, met 
goude bladeren , op een Hecmcls- 
blaauwe grond befchilderd. B y  de 
Altaar-kas is een marmore binne- 
kerkj dienende voor een graf-fteede, 
der Aards-Biilchoppcn van deeze

had.
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B E S C H  R Y V I N G  
ftad. De Munniken van S*. Benedi- 

hebbcn hun kloofteraan heteynd 
van de ftad > dat ten Noord-ooften 
leyd 5 zijnde ook een klock timmer- 
werk,  waar van een der zijden , hon- 
derd cn vijftig treeden lang is : de 
Carmditen hcbben in hun klooftcr 
cen put > met een jafpis-fteen , uyt 
een ftuk, gedckt.

Wanneer men de (lad van de Zuyd- 
oever van den Taag aan-lchouwd, 
vertoond de zelve zig zeer fchoon 
en leggende halve-maans, ofSchouw- 
burgs gew ijze, ziet men meceenoog 
alle des zelfs gebouwcn, die het eene 
boven het ander fchijnen geftaapeld 
reftaan; wanneer men mi uyt de ftad 
veld-waardz in zict ontdckt men 
ook , het aangenaamfte Landichap, 
datzigooyt fchildcr verbeelden kon. 
D e ftroom is hier een mijl breed en 
op zommigeplaatzen w ijdcr, vooren 
omrrent de ftad leyd een bosvan mal
ten, niet van boomen, maar van Schee- 
pen j over de ftroom een fchoone 
Lands - douw en daar over ziet men 
den Oceaan. Daar is hier zoo vcel 
handel als elders in de W ereld *, 
zu lk s ’er ook menfehen, uyt alle oor- 
den des Werelds gevonden werden; 
onder deeze zijn veele Holiandfe, En - 
gelfe * en Franfe Koopluyden , zoo 
Booms-gezinde, a ls, die zig van de 
religie (" hervormde Gods dien ft )  
noemen, De ftad heeft ook geen 
klcyn voordecl van het H o f , dat 
daar gewoonelijk is ; trekkende 
den adel derwaards*, d ie , yeder naar 
fijn vermoogen , aldaar wooningen 
timmerd. Men kan in deeze ftad by 
nagt en dag , zonder fchroom van 
aangeranft te werden , wandelen en 
rijen. Daar gaat gcen nagt voor-by, 
in welken men hier en daar geen 
avond-gezang,ofeemge fpeeMuyden, 
voor het huys van een aan-gebede- 
ne fchoonheyd, hoord; loopende en 
danzende, tot drie , o f vier uuren in 
den morgen ftond, al-om menfehen, 
die onder de klank van hun luyt,  
hun niet on-aangenaame keel laaren 
hooren.

De Haavcn van Idffabon is w c lv ijf 
mijlen lang, te reekenen van S*. Be- 
nediefus , tor aan Ca frais, de zelve

is niet gemakkelijk om aan tc.docn > 
maar veylig : de fehecpen koomen 
voor de ftad ten anker en daar bene- 
den , tot aan het kaftecl van Alma~ 
da , op een goeden grond en agtien 
vadem waters ;  aan de eene zij is de 
haaven door de naaft by-geleegene 
heuvelen , waar op ook de ftad zelf 
leyd en aan de andere, doordehoog- 
te der ftranden van den Taag, regen 
den aan-val der winden befchcnnd. 
Zoo Jraa de fcheepen ter haaven 
binnen gekoomen zijn , moeten z y , 
met cen fcheut uyt het gcfchut , de 
fterkte Bellern; leggende twee mijlen 
boven de ftad , begroctcn ; maar 
moogen , voor de zclve gezeyld, 
niet een fchctit doen , onder wat 
voor-wendzcl het ook zou moogen 
ondernoomen werden. Men leefd te 
Lijjdbon luftig en lekker, men heeft 
’er gevogelte van Alentejo , haazen 
cn patrijzen van Setubal, hammenen 
verkensvlees van Lamego, fchaapen, 
ollen cn diergelijke vee vanAlgarva% 
dat alles in ftjn zoort, uytfteekende 
goed is.

De Lugt is ’er aangenaam en den 
Heemel helder cn her water boven 
alle andere, ligt cn lekker; zulksde 
menfehen hier ook lang leeven en 
zelfs in hun ouderdom vol kragten 
en geeft zijn ;  hebbende zelden de 
quaalen , die andere Geweden on- 
derwurpen zijn. Des Winters is het 
’er zoo zagt weder ; dat men de 
lcouw naauwelijks ge waar word. Men 
bediend zig  in deeze ftad van de 
zlaaven , die uyt Africa werden ge
bragt en verkoopc deeze elendige 
fchepzels op openbaare markten , 
gelijk beeften : zy moeten dag voor 
dag twee Realen, aan hun meefterop- 
brengen en daar boven hen zdven 
onderhouden. De groote yerfchey- 
dendheyd der verwen , die men at- 
hier op de aangezigten ziet j zijnde 
de een wie, de ander zwart , deeze 
taan-geel, geene olijf-vervvig en zoo 
voorts, doed de inwoonders, als zy 
zeggen w illen, ik ben een eerlijk man> 
of een eerlijke vrouw, alleen roepen, 
ik ben w it , o f een witte;  r * 

Maar hiffdbon is geen fterke ftad, 
men heeft wel begonnen de zelve

d 3 te

VA N L I S S A B ON,  29



rc verfterken , toen men den in-val  
der Spanjaaren vreefde , wiens juk 
men van den hals gewurpen hadj 
tog de vreede met hcn gezlooten zijn- 
d c 5 is dat begönne werkblijven ftce- 
ken. Daar is dan geen fterkte* dan 
het kafteel, waar vanrcedzeen fchets 
gegceven is 5 zijnde alle de andere hcu- 
velen zlcgts van een oude muurom- 
trokken , waar op zeventig fchiet- 
toorcns ftaan en een werk-ftuk der 
Mooren is. De zeven heuvelcn , daar 
Liffabon op en aan leyd , zijn ; S*. 
Andries, S*. Vincent, S*. Jo r is , Sl. 
Anna , Sf. Rochus , Sf. Catharina en 
die der vconden van den Zaafogmaa- 
ker: die van S*. Vincent leydtenOo- 
ftcn> maar ten tijde der Mooren 3 was 
de zelve buyten de ftad; die van 
Catharina , is Weftelijk aan j leg- 
gende deeze wel twee mijlen vän el
kander : want dir reekend men de 
lengce van de ftad, welke zeven mij
len in den omtrek groot , gemeeten 
werd.

De Hoofddcerk had wel-eer maar 
een Biflchop ; dan in her jaar duy- 
zend drie honderd en negentig, 
heeft 5er Paus, Bonifactus de I X , ter 
beede van Koning , Jan  de I , een 
Aards Biflchop van gemaakt. Deeze 
kerk-voogd heefc onder zig de Bif- 
fchoppen van Coimbra , Leiria en 
Port-alegro en daar boven en by nog 
zeven andere in Africa en America ;  
fijn Eerwaardigheyd trekt een in- 
komft van veertig duyzend ducaaten 
’sjaars.

Binnen den omtrek van v ijf  mij
len buyten de flad , daar hec Land 
aLom vrugtbaar i s , teld men negen 
buurr-kerken ; derrig duyzend , vijf* 
honderd wooningen en by de vijftig 
duyzend zielen. Längs den Taagy 
leggen negen en twintig vlekkcn , o f 
dorpen en in de zelve kerken *, be- 
grijpende omerenr agt duyzend huy- 
zen en zes en twintig duyzend inge- 
zeetene* maar (befcheyde Leezer) 
het werd tijd 5 dat wy van Liffabon 
vertrekken.

Tuffen deeze (lad en den Oceaan; 
volgende den oever van den Taag> 
ziet men zes , o f zeven plaatzen, 
die beziens waardig zijn-, Alcantara>

30 b e s c h r y v i n g
Bellern, S*. Juliaan , Cabefa 3 Secca > 
$*. i_ A n to n y  en C afca is. Het ecrfte is 
een kleyn vlek een vieren-deel mijis , 
van L i f fa b o n , alwaar een Koninglijk 
en zeer kloek, vermaakelijk H o f is, 
op den boord van den Taag ;  00k 
zijn ’er fchoone tuynen; volzeldzaa- 
me bloemen, lekkere vrugten , wa- 
ter-vallen, kunft-hoolen en fpringen- 
de wateren.

B E  L  L  E  M ,

Of  B e t h l e e m  , is de naam van 
een vlek , kloofter en fterkte. 

( Z i e  de eerfle F ig n n r  op de n e v e n ß a a n -  
de B l a d z i j d e ) Het kloofter isalhier 
eerft geftigten heeft den zclvcnnaam 
aan de andere gegeeven. Koning Em
m a n u e l  ley ’er den grond-zlag, in hec 
begin van de zeftiende eeusv van ; 
wijende het zelve de H e y lig e  Maget 
to e , onder den naam van g eb o o rte  
O n z e s  Z a a l i g m a a k e r S) wes- 
halven men de plaatz B e th le e m , dat 
is in het P o r tu g e e z , B e lle rn ,  B e le m  ,  
o f B e l m , noemdc.

Het kloofter en de kerk zijn in der 
daad Koninglijke gebouwen, ( Z i e  d e  
pw eede F ig n n r  op de m v e n ß a a n d e B la d -  
z i j d e )  beyde van nette gehouwe fteen. 
De kerk is zeer groot en het gew elf 
ftout gezlagen » agt en veertig tree- 
den lang en agt en twintig breed, 
waar boven den buyk des kerks en 
het koor nog hun buyten-werk heb- 
ben, van het H oog-Ältaarafgem ee
ten zijnde. De binne-kerk van dit 
hoog Altaar j is van de D o r ife  bouw- 
kunde , met negen voor-vlaktcns. 
De vier , welke het verdfte van het 
Altaar z ijn , werden van een gelchey- 
den, doortwee zwaare,wit marmore 
pylaaren, van de zelve bouw-order; 
de v ijf  andere; maakende het rond, 
zijn alleen door een enkcle pylaar 
onderfcheyden. Boven dit eerfte ge- 
ftel , is een andere bouw - Order en 
daar boven een derde; tog kleynder 
van begrijp ; loopende tot het lan- 
taarn*dak, op. Deeze kerk heeft de 
gedaante van een kruys; het gewelf, 
de wanden en de vloer , zijn al-om 
metjafpis, wit en zwart marmor-fteen 
beleyd ;  de in-gang is vol fchoonc

mar-
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marmore beeiden en op de pylaaren 
alderley wan-orderige gedagten des 
beeld-houwers uyt-gedrukt. In een 
N is , byhetH oog-A ltaar, ziet men', 
een SKjeronymus , zeer konftig uyt 
fteen gehornven* hebbendeeenkruys 
in de eene hand en met de andere op 
fijnborftzlaande, alhier hangen twee 
groore zilvere lampen. Koning E- 

[ Manuel, fchikte deeze kerk tot een 
begraaf-plaats der Köningen en hun 

' gezlagt. Daar zijn zeer veele graf- 
fteeden in , zoo van Köningen , als 

, Koninginnen, Prinzen, als Prin9ef- 
fen $ tog de eerfte van de tweedeon- 
derfeheyden ; werdende de eerfte van 
Oliphanten gedragen en met Scep
ters en kroonen op gecierd; daar de 
andere nietsdiergelijks hebben * maar 
yeder is in zig den perzoon wei waar- 
d ig , diens li jk ’er in ruft* zijnde uyt 
w it, fw art, rood en diergelijk mar- 
mor-fteen gebouwd en met fluweele, 
o fz ijd e , roode koftelijke kleeden en 
gordijnen bedekr. Koning Emanuel 
is alhier in een der vier eerfte verdee- 
Iingen van de grootc binne-kerk, 
nevens fijne Gemalinne j Koningin 
Maria , by eìkander , begraaven i 
men leeft aldaar het volgende Graf- 
jfehrift:

LITTORE AB OCCIDVO , QVI 
PRIMUM AD LITTOR A SOLIS 

EXTENDIT CVLTVM NOTI- 
TIAMQVE DEI,

T O T  R E G E S  DOMITI, C V I 
SVBMISERE THIARAS,

CON DITV R HOC TVMVLO, 
MAXIMVS EMANVEL.

, Dat is :
H y , die van daar de Zon uyt V O0- 

ften gaat in *t fVefien,
Het eerfl de Gods - dienfi en Gods 

k ennis heeft geflaafd,
Hie zoo veci Köningen heeft in fijn  

jukgezlaafd ,
De grootfte Emanuel ruft in dit 

graft ten leften.

Hier tegen over ziet men het graf 
Van Koning Ja n  de I I I ,  zoon van 
Emanuel, nevens dat van Koningin 
Catharina fijne Gemalinne , Zufter 
van Karel de V . Het Graf-fchrift 
van Koning Jan  luyd aldus:

g? B E S C H R Y V I N G
PACE, DOMI b e l l o q v e ; FO- 

RIS MODERAMINE MIRO, 
A V X I T  JOANNES TERTIVS 

IMPERIVM.
DIV1NA EXCOLVIT, R E G N O  

IMPORTAVIT ATHENAS, 
HIC TANDEM SITVSESTREX  

PATRIAEQVE PARENS.
Dat is :

Joan de derde heeftthet Rtjksgebied 
vergroot,

Te buys en buyten ys Lands in Free- 
de en Oorlogs-nood ;

Hy eerde Gods-dtctft en gaft wijs* 
heyd aan den handy

Hier ruft die Koning , Fader van 
' fijn Fader land.

De andere graaven zijn , ter zijden 
van de kerk in een zoort vanNifTen 
geplaatft , welke uyt en in den dik- 
ken rnuur gemaakt zijn. Dit kloo- 
fter werd door Hieronomyttn , be- 
woondj zijnde zeer groot, uyt een 
rijken beurs geftigt en bequaam, om 
twee honderd Munniken huys-vef- 
tingtegeeven. D ez laap -o f eet-zaal* 
want zy  werd twee - zints gebruykt, 
is drie honderd treeden in den om- 
trek groot ; geevendc op twee en 
zeeventig vertrekken toe-gang * waar 
van zommige op den ftroom, ande
re op fchoone orarije-citroen-enan
dere planteryen uyt-zigt hebben, in 
welker midden kleyne, tog vermaa- 
kelijke wateren zijn. De vertrekken 
der Munniken zijn groot en wel ge- 
fchikt en alles i s ’er* Koninglijktoe- 
gefteld. Deeze Heeren hebben om- 
trent agt duyzend ducaaten, in-koo- 
men , tuynen vol bloemen en vrug- 
ten, 00k een dieir-gaarde en wandel- 
plaats , met een muur om-trokken > 
zoo groot en vrugtbäar , dat z y ’er 
koorn en wijn uythaalen en meerder 
fchaapen in weyen ; dan zy wel van 
nooden hebben. Koning Emanuel y 
dieditgebouw hadaan-geleyd, bragt 
het, ten naaften-by, tot fijn volkoo- 
menheyd * maar werdende daar in , 
door de dood verhinderd, wierd hy 
genoodzaakt, den verderen op-bouw 
aan fijn zoon , Ja n  de I I I ,  te bevee- 
len: weshalven men, op een derge- 
welven van het kloofter, het volgen
de gefteld vind.

V A S T A
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B E S C H R Y V I N G  VAN B E L L E M .  «
VASTA MOLE SACRVM , DIVI- 

NAE IN LITTORE MATRI, 
REX POSVIT REGVM MAXI- 

MVS EMANVEL.
AVXIT OPVS HAERES REGNI 

ET PIETATIS, VTERQVE 
S T R V C T V R A  T E N T A N T , 

RELIGIONE PARES.
Dat  is :

Emanuel,
T)e grootße Koning van de Könin

gen verpligt
tylanjefus Moederyheeft op fir  and 

dees Kerk geßigt :
Zijn z&on ’tgefiel

Vergroot, als Erfgenaam van 's Ka
ders deugd en R ijk ,

Elkaar in bouw - kunde en Gods~ 
dienftigheyd gelijk.

Men ziet ter zelver plaatze een

Koninglijk huys, ten onderhoud van 
arme Edellieden gefligt *, werdende 
daar in ycder ontfangen , die iijn 
jeugd aan den dienft des Konings 
befteed heeft en niets , om in den 
ouden dag,\vaar van tebeftaan, befit: 
deeze vindenalhier een eerlijke wijk- 
plaatz , alwaar zy zindelijk ge- 
huys-veftigd en gevoed werden. Z oo  
draa zy in dit buys koomen , gceft 
men hen het kleed van de ordre van 
C h r i s t u s  , die men de Edelfie 
van alle de Oorlogs ordres van Poren- 
gal agt. . ■

Het kloofter en de kerk van BeU 
lem , zijn op den boord des ftrooms 
gebouwd. Regt over deeze tw ee, 
ziet men in het midden van het wa
ter een zwaare vier-kante tooren; 
ruftende op in-geheyde paalen , met

Het g?zigt ät» T O O R E N  van B E L L E M ,

een fchiet-bedding voor - uyt en een 
borft-weering om-zet.

Deeze tooren is als een kafteel 
voor Lijfabon, om dat alle de fchee- 
pen, die uyt-of in-gaan § aldaar hunne 
geley-en vry-brieven toonea moe-

ten, De waapen-plaatz is van gefchut 
en alle nood-wendigheeden ter ver- 
weeringe voorzien, aldaar zijn ook 
de wooningen voor debezetting* de 
benedcnfte dienen om den voorraad 
cn mond-koft te bergen endeboven-

I V .  Deel e i le ,
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* Z CÄSCAI S,

C A S C A I Si

In het Latijn> Cafcale genoemd;
leggende op de kant van het wa

ter: de Reede is ’er rtiet veylig ende 
fcheepen löopen’er gevaar van regen 
de rotzen gedreevente werden; ook 
zijn ’er vefele droogtens en zand - ban
ken. Daar leyd een fterkte van twee 
halve en een heel bol-werk. Het is 
dehoofd plaatz van eenBurg-Graaf- 
fchap en behoord aan de Heeren , 
af-komftig van.Henrik de I I ,  Koning 
van Caß ihm , door Alphonfus fijnna- 
tuurelijke zoon. Beneden Cafiaisy 
werpt zig de Taag> met een breeden 
mond in den Oceaan * deeze is met 
zanden en gevaarelijke rotzen , ter 
lengte van drie vieren-deel mijls en 
ter breedte Van een halve m.ijl > be- 

maakende alzoo rwee zleuven^ 
waardooi de fcheepen moetenftreek 
houden 3 orri veylig binnen te geraa-

% B E L L E M . -ft - , ’
ken ; tog zy hebben egter een loot£ 
van nooden ,  die zig op deeze kuif- 
ten verftaat. Aari yeder van deeze 
gleuven leyd een fterkte * zoo dat 
het onmoogelijk is , dat ’er eenig 
fchip op den ftroom kan koomen i 
zonder onder het gefchut van eeri 
deezer fterktens doortezeylen. Dee
ze gleuven, o f zleuven zijn niet ee- 
ven wijd, die , welke ten Noordeii 
leyd, is de naauwfte, kleynfte en by 
gevolge, de gevaarelijkfte $ jaa ten- 
zy men een ervaaren lootz, diealtijd 
aan boord koomen willen , gebruy- 
k e , geloof ik ;  dat niemand daar door 
koomen kan , zonder fchip en goed 
zottelijk te waagen. Deeze kleyne 
door-vaard , werd door een fterkte,
St. Juliaan genaamd , o f op fijii 
PortttgeeZySt.Giaom, genoemd, be-# 
fchermd. D it werk leyd op een rotz 
en beftaat uyr bol-werken en eenige 
üyt-fprongen alle met ftcen op-ge* ' 
Laald cn veertig ftukken gefchuts be-

leyd i
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b e s c h r y v i n g  v a n  d e  STAD e n  d e n  BERG c i n t r a  f f
leyd i waar onder’er een is uyt Indien 
gebragt , dat honderd en twintig 
pond yzer fchiet. Daar leyd altijd 
een Bevel-hebber en een bezetting 
van drie honderd man.

De groote gîeuf ; leggende ten 
Zuyden van de k leyn e, hceft ook 
een vefting-werk , S*. Laufens en 
door de Portugeezeny Torre do Bougio, 
genoemd; dceze fterkte leyd opeen 
zand-bank , in het midden van de 
Z e e , ten Zuyden van denmonddes 
Taags, regt over die van SKjuliaan; 
fteunendc op het hey-w erk: zoodat 
het alleen gelijk een ronde fchiet- 
bedding met gchouwe fteenen op- 
getrokkcn, is. Alhier leyd ook een 
Bevel-hebber met omtrent honderd 
en vijftig man> in bezetting.

V a n  d e  S t a d  e n  d e n  b e r g

C I N T R A .

Het aardrijk ftrekt zig zeer vérin 
den Oceaan, van den mond des 

Taags en maakt aldaar een uyt-ftek 
Lands , het welk de Onde Promon
torium Luna , q f  OUfiponenfe , dat 
Van de Maan , o f  Lijfabon , noem- 
den 5 tog als nu draagd het den naam 
van Cabo de Rocca. Dit uyt-ftek is een 
tak van een zeer hooge berg , die 
rneh van zeer v e r , zienkan, als men 
in Z e e is ; hy wierd ook voordeezeri 
Mons Lunæ, (deMaan-berg) genoemd; 
maar heet nii Sintra, o f Cintra, mif- 
fehien van Cynthia, naar welken bérg 
Diana , dar is de Maan , ook is ge
noemd geworden. Aan de eene zij 
van den zelven leyd agter Cafcais, 
zeven mijlen vàn Lijfabon, een ftee- 
dctje , dat de zelve naam voerd. 
ö p  den top van deezen berg ziet 
men een fehooh kloofter van Hierony- 
rniten , onze Lieve Vrouw van de 
Rotz, toe- gewijd en daar bÿ een kerk, 
eerv plaatz van groote God-vrugtig- 
lieyd en alwaar men negen-daagfe 
gebeeden gaar ftorren. Het kloofter 
en de kerk zijn uyt den rotz gehoti- 
wen , als mede een herberg ten dien- 
fte van de gaahde en koomendeman. 
De Munniken hebben’er een kleyne 
tu y n , waar in de aarde, daar de groen- 

in waft ,  van bu y ten is moeton

gebragt werden : men heeft’er een 
fchoon uyt-zigt : want aan de eene 
zij , ziet men den Oceaan , aan de 
andere den Taag en ter wedcr-zyen, 
het vafte Land , fchooneLands clou- 
wen en vermaakelijkehoogtens. Aan 
den voet van een berg , wat b,oven 
het gemclde uyt-ftek gelcegen , ftond 
wcl-cerecn kerk,de ¿on en Maan>toe- 
gewijd , van dceze ziet men nog de 
over-blijfzelen, onder andere eenige 
pylaaren, vol lettcren en op-fehriften; 
waar van ’er hec volgende een is.

SOLI.  AETERNO. LVNAE 
FRO. A ETER NITA TE.  IMPERII.  ET.
SALVTE. IMP. C A L............. SEPTIAIH

SEVERE ET IMP. AVG, CAES. M.
AVRELII.  ANTONINI.

' ' AUG. P1I.
; ............................. . ( C A E S

E T  JVLIAE. AUG. ,‘m ATRIS.  CAES. 
DRVSIVS. VALERIVS. CAELIANVS 

VIATI.  VSI. AVGVSTORVM &c.
Dat is:

Ter cere van
de Eenmge Zon en Maan. om 

De eeuwig-duurzaamheyd van het 
Keyzerrtjk. en de gezondheyd van Key- 
zer Cal. . . . .  Septimius Severus, en 
Keyfer Zug. M. Zur Hitts. Zntoninns

.........................Keyzer
En Julia. Zug. Moeder van den Keyzer9 
hebbenDrufius Valerius CaUanns.

Aan de kant van deezen berg, die 
Zee-waards aan leyd , vind men hec 
dorpje, Collares, daar eert zeer oti- 
d e , onder-aardfehe holte dige by is , 
aan den voet van een rotz , aldus 
door het zlaan van de Zee uyt-ge- 
hold ; in de zelve , zegt men, dat 
dikmaals Zee-mannen ;  blaazendeop 
kink-hoorens , gezien zijn : gelijk 
ook die van Lij]abony het zelve eer- 
tijds , door Afgezanten , alleenlijk 
tot het over-brengen van deeze maa~ 
re af-gevaardigd, aan Tiberius, heb- 
benbekend gemaakt. Ziedaar (Staat- 
kundige Leezer) met hoe zwaare 
zaaken de Afgezanten zomtijds, ten 
koften van her gemeen,, belaft wer
den. Tuifen, die dorp en dien berg, 
leyd het dal Collares, het vrugtbaar- 
fte , aangenaamfte en gezondfte, dac 
ter W ereld te vinden is ; zijnde een 
mijl lang , zoo wel bebouwd en be- 
p la n t; dat ’er C  ten opzigtc van dd 

IV , Tieeh e % groeh-
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groente en vrugten) gcheel Lijja - 
%on 3 -by-naat , van lcefd: jaa zelfs 
men voerdTcoorn en wijn van hier 
naar die ft ad > daar is zoo veel ge
boomte*, dat men altijd in derzelver 
fchaaduw wandelen kan en door der 
zelver bloeyzel beftrooyd werd.

S T  E  E  i > £  N  T E N  Z u Y D E N  V A N

DEN T A ü C .  '

T ogen over' Lijfabm > leyd het 
KLafteel xjttmada , op een rotz 

en hoek der kleyne in~ham Couna, 
op een plaatz, daar de boorden van 
den ftroom zeer hoog zijn. Het 
voerd den naam naar een kleynvlek, 
aan welks ey nde het gelecgen is. Alhier 
vind men een water-fprong, zeer goed 
tegenlende'pijn, nier-zand (graveel)

en diergelijke ziektens. W athooger 
aan onemoetmen hec dorp Coma; leg- 
gende aan he# eynde van gemelde in- 
ham. Verdet ten Ooften gaande 5 
zict men een groot vlek ( ^Aldea~ 
Gallega) op den oever van den Taag; 
zijnde de gewoone w eg, om van Se» 
viiien'y naar Lijfabon > te reyzen. Men 
gaat te Aldea-Gallega feheep en komr, 
naa tw ee, o f drie uuren vaarens , te 
hijfabon ;  zijnde deeze plas * niet bo- 
ven de drie mijlen wijd. Men vind 
in dit vlek een fchoone kerk, wiens 
gewelf verguld is j ook eenige wa- 
ter-moolens, die door het hooge wa
ter, op den Taag, gedraayd werden. 
Men bereyd hier ook z o u t , op de 
zelvew ijze* a lstt Röchet > in Frank* 
rijk.

s e  T v  ß ä  l .

S E T U B A E

Door eenige Schrijversj maar te 
onregt, Sint Vbesy genoemd > 

is een ftad van jonge tijd en op de 
overblijfzelen van eene ouder ge-

naatnd Cetobriga, welke wat W eile , 
lijker lag en alwaar ten tijdeder Hey. 
denen, Jupiter Ammon aan-gebeeden 
w ierd, geftigt. Men heeft onder de 
fteen-hoopen het over-fchot nog ge- 
vonden van een oude kerk en het

hoofd



B E S C H R Y V I N G  V A N  S E T U B A L ,
hoofd van een ram ; zijnde het zin- 
ne*beeld van deeze valife Godheydj 
maar andere willen j dar deeze Jupi
ter > door ratns-hoornen, die men aan 
cen helm op fijn hoofd zag, gekend 
wieid * andere, dar ’er ook Mars kon 
door uyr-gebeeld werden : Arnobins 
¿it Africaner, kan hier op naar-gezien 
werden. Setubal leyd aan hec begin 
van een kleyne in-ham , die de Zee 
opdenm ondvan de Zadaon, maakt. 
Deeze plaatz is , door de gemakke- 
lijkheyd van des zelfs haaven , al- 
lengs grooter geworden ;  waar by de 
vrugtbaare grond , rijke viifery en 
overvloedige zout-groeven, het hun- 
ne hebben toe-gebragt;  vallende al- 
hier zeer wit zout, het welk de Koop- 
vaardy-luyden van hier naar de Noor- 
der Geweften van Europe , voeren* 
daar werd ook veel vis van hier, naar 
degebuur-landen verzonden; zijnde 
den handel zoo groot ; dat Setubal, 
zederd twee honderd jaaren, o f daar 
omtrent een zeer aanzicnclijke ftad 
is geworden : de zeive is zeer wel 
verilerkt > met $en vaften muur om- 
trokken , door v ijf heele en twee 
halve bol-werken aan de ktnd-zij en 
twee heele aan de Zee-kant; behal- 
ven nog een w erkje, S*. Philips > ge- 
noemd , dat op een hoogte een vieren- 
deel mijls van de dad , ley d , voor 
alien oVer-val* bewaard. O p het in  ̂
koomen van de haaven is ook een 
t\£vktCy$t.jacQbfuanOutaonygcnoemdy 
van vier bol-werken en een gefehut- 
bedding, nevens eentooren, alle wel 
vap oorlogsm yg voorzien. De plaatz 
zeive leyd aan het eynd vaneenvlak- 
te , die wel twee mijlen , lang is cn 
waar in vccl koorn , wijri en boom- 
vrugc vale 5 het zeive is ten Noor- 
den , door gebergte , daar fchoone 
boflen van pijn - en andere boomen 
op leggen , bepaald; voornamelijk 
groeyd alhier het lieefter , daar men 
een zaad van trekt,waar men het fchar- 
laaken mede verfd i tog andere mee- 
iien * dat dit geen zaad ; maar ge* 
droogde beesjens, zijn, Ten  W eden 
van Setubal, fteekt het Land zeer ver, 
als met twee hoornen , in Zee * de 
eenc ten Noorden, naar de kuft van 
den 7’ctag en de andere ten Zuyden,

37
naar die van den Oceaan ; door de 
Oude Promontorium Barbar icnm en 
tegenwoordig de Kaap Efpichel, op 
fijn boots-mans Kaap Spiegel, ge- 
naemd, Dit tiyt-fkk is cen arm van 
hec gebergte , waar van ik fpreek. 
De rotzen van decze bergen , zijn 
by-naar niet anders * dan groeven van 
jafpis van alderhande verwen ;  waar 
van pylaaren en andere bouw-ftuk- 
ken gemaakc werden , welke op-gc« 
zlcepen zoo beider, als cen fpiegel., 
blinken.

T cn  W eden van Setubal, leyd Cr- 
zimbra ( Cecimbrica) een deederje 
digt aan de Kaap Efpichel, op den 
Oceaan , verderkr door een kafteel, 
T en  Noord-ooden van Setubal, ziet 
men Palmela, aan het hangen van den 
berg, met een kafteel, op denrotz. 
D itis een Ridder-ampt van Sf.Jacob.

Alhier krimpt het Landfchap E - 
ßramadonra zeer in ; loopende naar 
den Taag voort ;  zulks men weder 
aän den oever van diendroom , koo
men moet. Alhier ziet men een plaats- 
je  ( Benavente') aan den droom So* 
ro , rer plaatze, daar de zeive in den 
Taagvalt. W at meerder ten Ooften, 
leyd Salvaterra , op een vrugtbaar« 
grond ;  alhier is een hüys, daar zig  
het H o f Zomtijds gaat vermaaken. 
Magen y vind nien wat hooger enaan 
de zaamen-loop van het droomtje 
Colo en den Taagy agt mijlen van Lif- 

fabon. D it wierd eertijds Porto de 
Magen gehoemd ;  koomende deeze 
naam van Mnges, een zoort van vis, 
die hier veel gevangen werd. N o g  
al hooger aan \ ontmoet men Almey- 
rin > leggende in een goede lugt 
ert Landfchap : hier is ook een K o- 
ninglijke wooning en gelegendheyd, 
om den Koning het vermaak van de 
jagt te geeven. ,

U yt al het verhaalde is klaar te 
zien , dat het Portugeeze Efirama- 
douray het min de der Landfehappen, 
waar uyt dit R ijk  beftaat : jaa zelfs 
van Spanjeny niet is: het geweftvan 
Santaretiy brengt ¿00 veel koorn op 
en voed zoo veel fchaapen j dat het 
met Sicilien ten deezen opzigte, wel 
mag gelijk gefteld werden. Alle de 
vrugten en de wij.ri , die alhier val-

e 3 len ?



5* b e s c h r y v in g  v a n  h e t  l a n d s c h a p  a l e n t e jo ;
len , zijn wonderlijk lekker * al- 
hier vind men de zoete oranje appe- 
len , welke, gelijkook de wijn, naar 
buyte Landen , nevens andere vrug- 
ten, vervoerd werden. Alles bloeyd 
’erby-naar het geheele jaar door; de 
byen vergaaderen een ongelooffelij- 
ke hoop hooning $ de o lijf-vru gt 
geeft’er ovcrvloed van oly$ het wa
ter vis *, de bergen bouw-en pronk- 
ileen } de Taag en fijn om -geleegc 
k a d  cn oever goud (to g  het op- 
zoeken en weg neemen, is den inge- 
zetenen , vecl meerder den vremde- 
lingen, verbooden} de lugt is ’er ge- 
zond , korr-om men zou de natuur 
te kort doen, eyfte men meerder wel- 
luft in cen Landfchap.

H e t  L a n d s c h a p  A L E N 
T E J O ,

O f , Provincia Trans-Tagana> is het 
vijfde Landfchap van Portugal, 

aldusgenoemd, naar de gemelde La- 
tijnfe woorden, tog verbafterd * leg- 
gendeten opzigte van Ltffabon, over, 
o f aan de andere zijde van den Taag. 
Deeze Land-ftreek is , ten Ooften, 
door Kyindalouficn en het Spaanfe E - 
ftramadoura; ten Noorden en Noord- 
ooften 3 door het Portugeeze Eflra- 
madoura ; ten Weiten door den O- 
ceaan en ten Zuyden, door het K o- 
ningrijk Algarvcn, bepaald : zijnde 
omrrent zes en dortig mijlen lang en 
breed; begrijpende ten naaften-by alle 
de Landen, die tuflen de Taag ca de 
Guadiana leggen * mitsgaders eten 
kleyn gedeelte van het Land , dat 
aan de over-zij van de laatileilroom, 
Jeyd en van Andalonßen , door de 
Chanea gefcheyden is. Dir Land werd 
door veel kleyne vloeden van water 
voorzien * waar van de voornaamile 
de Zadaon, Sadanus3 eertijds Callipus 
genoemd, is: deeze; koomendeuyc 
het gebergte van Algarven, loopt van 
het Zuyden , naar het Noorden en 
werpt zig , een weynig boven Sein- 
half in Z ee, de andere zijn; de E x - 
arrama; gaande door Ebora , voorts 
Plana en valt alzoo in den Zadaon > 
de Campilhus, die ook in den zetven 
ftroom fijn water verlieft $ de Can-

o

ha ;  vloeycnde voor-by Monte-mor- 
o-novo en in den Taag, by Benaven- 
te, ftortj de Odivor^cn de A v is , die 
flg in den Soro ontlaften en 4d eCaya> 
die ttiften Elvas en Badajoz in den 
Guadiana vliet > maar alle deeze war 
teren zijn kleyn en des zoomere, by- 
naar uyt-gedroogd, Dit Landfchap 
is in v ijf Regts-gebicden > verdeeld. 
Teweeten in dat van Portakgre3 E L  
vas, Eftremos, Ebora cn Bcja.

D e  W e g  v a n  L I S S A B O N  
o p  B A D A J O Z .

m deezen te gaan , moet men 
het over den Taag neemen * rey- 

zende door het reeds genoemdevlek 
Aid ca - Gallega , als wanneer men te 
Monte-mor- o novo, komt > leggende 
twaalf mijlen van daar. O p deezen 
weg ziet men onder-wijl een zand-ag- 
tige wildernis , daar eenige beeken 
door-loopen en maft-boom-boflen in 
leggen: dit geweft gelijkrzeer, naar 
het geene men in Prrankrjjk , tuflen 
Bordeaux en Bajonna » vind. N aa 
agt kloekc mijlen , vind men een 
goede herberg , de 'Nieuwt genaamd 
cn tcr cere van Philips de I I ,  gebou wcL 
Vier uuren wegs vah daar, ziet men 
de ftad , CMdnte-mor-o-novo ;  leg
gende ten deele op een hoogteenten 
aeele in een laagte , aan de ftranct 
van den Canha , boven de plaatz 
leyd op het gebergte een fterkte.

E B O R A ,

Is een oude ftad en zelf al ten tijdc> 
van den op - ftand der Spanjaards, 
tegen de Romeynen , onder Viriatns 

en zulks wel honderd v ijftigvoorde 
geboorte van j :  C h r i s t u s , zeer aan, 
zicnelijk geweeit; (  Zie des zelfsA f- 
beddzd op de neven-fiaande blad-zijde'j 
eerik deeze ftad verder befchrijf, ver- 
veelehetden Leezer niet, door wey
nig woorden het leeven van deezen 
Held Viriatns , te weeten. H y  was 
een Lufitanier (Portugeezj geboo- 
ren , wierd van een herder een jaa- 
ger, van een jaager een weege-roover, 
daar naa Opper-hoofd vaneengeheel 
Ieeger 5 neemende geheel Lußtanien 
( Portugal)  in en den Schout M.

Vtti-
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Ventidius ;  hcbbende iijn hcyr ver
klagen , gevangen en Cn. Planctus, 
ook een Scheut, voer d aarn ai, niet 
veel beeter ¡z u lk s  hy koodaanig een 
fchrikonderiijne vyanden bragt;  dat 
9er een Burgemcefter, met een mag- 
tig  leeger, tegen hem.te veldcmocft 
trekken: tog eyndelijk is hy , door 
cenige verraaders , op het aan-ftaan 
van C e p io om hals gebragt >. waar 
over het krijgS'Volk dapper morde 
en oproer aan-regte. Men geioofd 5 
dat Ebora , door de Phemciürs, ge
fügt is , die het Ebora noemden > be- 
teekenende vrugten> o f het voordeel, 
dat het aardrijk geeft;  om alzoo des 
zelfs vrugtbaare gelegendheyd aan 
te wijzen. Julius C<efar garer het 
re g t , der Latijnfe Reeden, aan, na- 
vens den naam van Liber aUtas Ju lis ; 
gelijk te ziea is , uyt eea oud op- 
ichrift, aldaar gevonden, luydende; 

DIVO. JV LIO  
L 1B. JV LIA . EBO RA 

OB. ILLTVS- IN. MVN.
E T . MVNIC. U B E R A L IT A T E M  

E X  D. D. D.
Q yO JVS. DED1CATIO N E 

V E N E R L  G E N E T R IC L OAESTVM 
M ATRONAE. DONVM. T V L E - 

R V N T .
Dat i s :

T er eere v a n  de vergode Ju liu s . 
heeft L ib e ria s. Ju lia  E b o ra . en 

ten dank va n  des ze lfs  m ildaadigheyd* 
jegens deeze B u rger-ß a d  en des zelfs  

in woonderen. ditgegeeven ,geß dd. 
gem aakt.

IV aa r door z y  ook aan

RA. •
Fenns de voort■ teelende moeder. ■ 

den riem. de gifte der onder-trouwde 
hebben op-geojferd.

Strtorins,  om-trok deeze Rad met 
een hegte en kloeke muur-wal, uyt 
gehouwene fteen en ley ’ereenfehoo- 
ne water-goot, d ie , m et’er tijd ver- 
vailen zijnde, door Koning Jan  de 
I I I ,  in dezeftiende eeuw, wederom 
is , op-gemaakt. Onder de Gotiken 
was deezc Rad ook zeer in. aan-zien; 
hebbende het regt van geld te zlaan* 
gelijk uyt een penning van I£oning 
Sifebut, blijkt. O p welks eene zij 
men deeze woorden vind. C i v i t a s  
E b o r a . De Stad Ebora. De Mooren 
hebben de z e lv e , tot het jaar duy- 
zend een honderd zes en zeitig , toe, 
bezeeten * wanneer Koning Alphon- 

fus de I , hen de zelve , nevens an*, 
dere, in Alentejo geieegen, o,nt-ruk- 
te. , T w in tig  jaaren daar riaä wierd 
de zelve met een Bis dom verzien 
en in de zeRiende eeuw, door Paus 
Paulus de I I I ,  ter beede van K o 
ning Ja n  de I I I ,  tot een Aards-Bis
dom, verheeven* \yaar vandeeerfte 
Aards - B iflch o p , Kardinaal Henrik, 
broeder van deeze Koning Ja n  > die 
naamaals op den troon quam * te 
weeten, naa de dood van fijn onge- 
lukkigeneef, Sebafliaan^ is geweeft. 
Deeze goede kerk-voogd regte al- 
hier in het jaar duyzend v ijf honderd 
negen en v ijft ig , een Hooge-fdiool 
op j welke voort zeer vermaard wierd 
door de meenigte der geleerde man
nen , die daar uyt te voorfchijn quaa-

men.
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F UHR

F E R R E I R A .

Laager ten Zuyd-ooften leyd Fer
reira , een oud kafteel, op een 

hoogte digt aan de Guadiana , het 
zelve is door vier bol-werken, twee 
halve maanen en een breede graft 
verfterkt : beneeden het zelve vind 
men Mouraon , mede op de Guadia
na ;  zijnde een vlek , daar ook een 
kafteel by is. Ten Ooften van Mou
raon leyd Noudara op den Ardita > 
mede niet zonder fterkte * in gemel- 
de ftroom vale de Mortigaon ;  val- 
knde daar naä in de Guadiana by

M O U R A *

E en ftad by de oude , onder den 
naamvan Aruccinova, o f Civitas 

Nova Aruccitana , bekend. Gelijk 
door veele oude overblijfzelen kan 
beweezen werden; onder andere uyt 
een Op fchrift alhier gevonden, waar 
in men ziet > dat de zelve Agrippina, 
de moeder van Germanicus , heeft 
willen eer aan-doen; luydende;

1VLIAE. AGRIPPINAE 
CAESARIS. AVG. GERMAN1CI. 

. . . .  MATRI. AVG.
NOVA. CI VIT AS. ARVCCITANA.

D atis ;
Aan Ju lia , Agrippina 

doorlugtige moeder 
van Keyzer Auguflus 5 Germanicus 

de nienwe ßad Aruccia.
Mottra leyd, ter plaatze , alwaar de

E l  R A.

Ardita en de Guadiana te zaamen 
loopen , heeft een oud ;  tog fterk 
kafteel;  daar gemeenelijk vijfbenden 
voet-knegten en een van paarde-volk 
in bezetting gehouden werden.

In deeze ftad en daar omtrentzijn 
veele oude merk-teekenen gevonden. 
In een dorp 3 dat op den weg tuften 
Moura en Villa Nova de Ficaiho leyd, 
is een oud kerkje, tegenwoordig SK 
Michkl genaamd, alwaar ditOp-fchrift, 
aanmerkens waardig om de bezon- 
derheyd der letter-fpelüng, geleezen 
w erd)

DIIS, MAN
IBVS. AVR11UAH. M. F. GALLAII. 

ANNO. XII.
H. S. E. S. T. T. L.

De twee ii moeten, als een e uytge- 
Iprooken werden, zulks men leezen 
moet Aureli# •> M , F. Gail£  &c. 

Maakende deezenzin;
Aan de Geeßgoden 

van Aurelia dogter van M. Galla 
in het jaar x i i . alhier begraaven, 

de aarde valle haar niet zw aar! 
Ten Zuyden van Moura , vind men

S E  R  P  A ,

E en ftad * welke haar oude naam, 
zonder eenige de ttunfte veran- 

dering, behoudcn beefr s gelijk door, 
het volgende G raf-fchrift, aldaar digt 
by de ftads muuren gevonden ,  kan 
beweezen werden *

D.



B E S C H R Y V I N G  V A N  S E R P A  EN.  BETA.
D. M. S.

FABIA. PRISOA. SERPENSIS.
C, R. A N S .  XX.

H S E S T T L 
C  GEMINICVS. P RISC VS/ P ATER 

ET. FABIA. CADILLA. MATER 
' POSVKRVNT.

Dat is :
T e r  eercn v a n  den opperßen  G od,
- F a b ia . F r ifc a  v a n  S e rp a . 

w elke  a lh ie r  k y d  en de a a rd e  m a g  l ig t  
v a l k n !  hebbeudc d i t  op-gereg t 

h a a r  v a d e r . C. G  e m m  u n s  P r ifc u s  
en h a a r  m oeder F a b ia  C a d illa .

S e rp a  leyd op een hoogte>vol fcher- 
perotzen, een uur wegs van de Gua- 
diana, drie dagen reyzens van Lißfa- 
bon  en een halve dag gaans van de 
grenzen van Andalorßen; zijnde nu 
een grens-ilad, zy is ook ilerk* wer
dende aldaar gewoonelijk twee ben- 
den ter bczetring gehouden. Het 
om-gelecge Iand is zeer vcrmaakelijk, 
vol kleyne vijge-en olijf-boom-bos- 
jens: die van Lijfabon, naar Cadix, o f 
Andaloufim willen , neemen de reys 
gemeenelijk door deeze ilad. Om 
van hier naar Lijßabon tegaan, moet 
men Beja , op de linker-hand laaten 
leggen cn op het grooce vlek Cubas 
koomen $ van Cubas tot aan Aldea- 
Gallega , reekend men zeventien mij - 
len ; zijnde al deezen weg niet zeer 
vermaakelijk i maar vol zand en on- 
bebouwde gronden en zoo hier > als 
daar een zlegt herbergje. Wanneer 
men van S e r p a ,  A n d a lo ü ß 'en  wil aan- 
doen , ontmoet men voorc S ie r r a  
M o re n a  , in welk gebergte men lang 
klimmen endaalen moet, totdatmen 
naa vecl moeyte in het dorp B a lm eg o  
komt, daar het gebergte wat laager 
werd en ahvaar men in het gemelde 
Landfchap treed. Vooromtrenthon- 
derd jaar, heefc het eens in veertien 
jaaren op dit gebergte nooyt geree- 
gend, het welk zuifc een grootedroog- 
te veroorzaakte ; dat "er ook alle de 
wellen en water-fprongenuyt-droog- 
denen ’er.niet een drup water tevin- 
den was *, beritende het aardrijk op 
verfcheyde pkiatzcn en zlaande de 
brandinveele bolTen , diezoodroog, 
als zwaavel-ftokken \vaaren; jaa het 
vuur wierd zoo heftig, datier goud

cn zilver in de mijnen door zm ok: 
lange jaaren daar naa , zag men de 
fcheuren cn recren van dit fehrikke- 
lijk voorr val uog al-om in de aardc.

Ten Zuyden van Serpa, ontmoet 
men Mertola , cen ilad , wiens oude 
naam bedurven is: want zy wierd Myr- 
tilisy genoemd ; zy leyd negen grootc 
mijlen van Beja , op een hoogte, is 
zeer ilerk en heefr de Guadiana, die 
alhier bevaarbaar werd * aan haare 
muiirenen het Koningrijk Aigarven, 
tot een naafte gebuur. Ten tijde der 
Romeynen, was het cen rijkeen voor- 
naame ilad , gelijk men oordeelen 
mag , uyt de meenigte pylaaren , 
beeiden , penningen cn andere din
gen , d ie ’er gevonden werden j als 
mede uyt de overblijfzelen van de 
oude ilads muur* waaraanmen, tog 
zonder goede fchikking, veelbeeld- 
houvvery, ziety volgens degewoon- 
teder Moorfe en Gotthife omveetende 
bouw-meeiters. Koning Sanrhes ont- 
weldigdc deeze (lad, inhetjaarduy- 
zend twee honderd negen en dertig, 
den Mooren en maakte aldaar het eer- 
ile Ridder-ampt van Sr Jacob in Por
tugal; maar in vervolg van tijden is 
dien eer naar Palmela, over-gevoerd; 
koomende wederom in het midden 
van het Land , längs den weg van 
Serpa, ziet m en,

B E J  A,

O f  Bexa ,  een ilad ,  in oude tij
den, zeer aan-zienelijk en Fax  

Ju lia  genaamd-, leggende ineenver- 
maakelijke v lak te , waar in nevens 
andere v rügten veel goede druyf wall* 
Dat deeze ilad rijk en magtig is ge- 
weeil, betoond alles, wat ’er van de 
oudheyd nog is over-gebleeven y als 
zijn ,drie ilads poorten, naar de Ro- 
meynfe bouw-kunft ge ftig t, voortz 
vcele andere proef-ftukken vankunil 
en koilelijkheyd. Binnen de trappen 
van de Hoofd-kerk vind men die ge- 
fchondc fchrifcy

. . . . .  p a x  j v u  . ; :  ,
: . . . . q . p e t r o n  . . . :

En op de markt vind men het vol- 
gende/ itaande nog in fijn geheeL v-

L .



L .  A E L I O .  A V R E L I O .  C O M M Ö D O  
IM P . C A E S .  A E L l .  

H A D R I A N I  A N T O N  IN  I. A V G .
P ll.  P. P. F I L I O .

C O L .  P A X .  1 V L I A .  D. D.
Q ,  P E T R O N i Ö .  M A T E R N O  

C . J V U O ,  J V L I A N O .  II. V 1 R .

D at i s :

Ter eere
van L. cyElius. Aurelius >Commodtt$ 

zoon van de Keyzer. C af e^/Ehus 
Hadrianus. Antoninus, alujd ver- 
mecr der aar des Rtjks. de vroome Vvder 
des Vaderhnds beefs de volk-planting.

Pax Julia ten gifte gefchonken.
Door O. Petro nius Maternus en C. J a 

hns Julianas, den twee-man.

Beja heefc een fchoon k aftee l, dac 
o o k  tor haar befeherm ing d i e n d ;  z ijr i
de in bet jaar d u y z e n d  een h o n d e rd  
tw ee  en z e i t i g , w e d e ro m  van de Moo
ren ̂  d o o r de Chnftemn, genoom en.

T e n  N o o rd -o o ft e n  van  Beja, tu f-  
fen d e cze  ilad  en Ebora , z iet  m en  
Port e l , een plaatzje  , b y  het b egin  
v a n  den A lvito , o p  een h eu vel d o o r  
een kafteel b e w a a k t:  Viana l e y d v a n  
hier t e n ‘W c f t e n  o p  den Exarrama y 
v ie r  mijlen van Ebora , hier is o o k  
cen ftcrktc en w ed e rom  ren W e it e n  
van  Viana, 0  Terr non cen fte e d e tje ,  
o f  g ro o t v lek o p  den Exarrama, d ig t  
nan de vereen igin g van d e e z e ftr o o m ,  
met den O divelas: een h a lf  uur s a in s  
beneeden d e eze  p la a tz  en op den  
o ever van den Exarrama , is een  
ou d e kerk , d oor de Hey denen , ter  
eere van Jupiter g e ftig t  en d oor de  
Chriftenen , aan de M artelaaren S*. 
Joofi en P  aft or o p-gedragen. In  de  
ze ive  heefc men v e e le ,  z o o  Heydenfe, 
als Chriftene op -feh rifee n , g e vo n d e n .  
I k  z a T e r  van yeder een b y -b r e n g e n ;  
het Heydenfe is d o o r de o pperfte  P rie -  
fterinne van het L a n d fch a p  ter eere  
van  Jupiter, gciteld  en l u y d ;

JO V I. O. M.
F L A V I A . L . F .  R V F I N A . E M E R IT E N S IS  
F L A M  {NIC A. PROVTNC. LVCSiTANi A E.  
IT E M . CO L. E M E R lT E N S iS .  P E R P E T .  

E T  M V M C I P I ,  S A L A C .
D . D .

D aar den zin  van i s ;

Aan God Almagtig heeft 
Flavia. dogter van L. Rufina. Prie-

4$ B . E S C H R Y V I N 1
ßerinne van  E m erita  in bet w in  g ew efi 
Lufitanien. als ook des z e l f  volk-plan- 
ting en b u rg e rfla d  E m erita . Salat, 

dit gegeeven en gefchonken.

H e t  Chriftelijke o p fc h rift  is raeer-  
der > dan h a lf  u y t  q u aad e cn v e rb a -  
fterde taal , in het jaar zes h o n d e rd  
rw e e  en ta g rig  , re zanmen gchanld 5 
w e rd e n d e  het z c l v e  o p  den p o o r c ,  
o f  in -g a n g  van den k erk  , aldus g e 
vo n d e n  :

HVNC DENIQVE EDIFICIVM SANCTO- 
RYM

NOMINE CF.PTVM JVSTl ET PASTOfUS
martyrvm, qvorvm constat esse

S  A C H A T  VM
CONSV M M ATV M EST OC OP VS ER A 

DCXXC1L
13 cd « y d  e n d e ;

Eyndehjk is dit vrerk. in den naam  
der Pleyligen Ju ftu s  en Paftor de M a r -  
telaaren. daar het ook aan is g e w ijd . 
begonnen, voltrokken in het ja a r . naa 

het begin-taL 
D C X X C I T .

A ls  m en van  Ö  Terraon  naar het  
W e i t e n  v o o r t  re y fd  , o n tm o e t m en  
A lca $a r-d o -S a l, e e rtijd s,  S a la c ia Im 
perator ia  , g e n o e m d  ; le g g e n d e  aan  
den JV adaon, in het R e g t s - g e b i e d v a n  
Setubal. A l  hier v in d  men drie  aan-  
merkens w a a rd ig e  d in ge n  ; een ka-  
iteel y z o o  fterk d o o r  de natuur , als 
de k u n ft ,  g e m a a k t j  le g g e n d e  op  den  
r o p v a n e e n  b e r g ,  die aan alle kanten  
i t e y le n f p it s  i s , pannen, daar v e e l en  
fch o o n  zotit  in bereyd  w e r d  en een  
o ord  v o i  ried en biezen , daar m en  
matten van v le g t  en w ee fd  , die z e lfs  
b u yten  het K o n in g r i jk  v e r z o n d e n e n  
to t goeden  prijs v e rk o ft  w erd en.

V a n  Alcatpar, ten Z u y d e n  de k u -  
ften v e r v o l g e n d e ,  ziet  men AV Jacob  
van  C W e w ^ a n d c r-h a lfm ijl  v a n ftra n d ,  
o p  een hetivel , v a n  w ien s t o p  m en  
den O cca an  ziet. D e  n a a m , d ie d e e -  
z e  p la a tz  althans v o e rd  , k o m t van  
een Moors H e e r ,  Cacem , g e n o e m d > 
b ezitten d e d e e z e  f t a d , toen d e  C h ri

ftenen  , daar van  meeiter w ierden en 
ten deele , van  een w o n d e r-d a a d ig  
beeid van  S f. Ja co b  , o p -g e g ra a v e n   ̂
z o o  d raa de ilad  in-genoom en was. 
Z y  is o p  den v erw o e ite n  g r o n d  van  
de o u d e  ftad Merobriga  ,  g e b o n w d  $ 
h eb b en d e m aar tw ee honderd treeden

G V AN BEJ A.

van



BESCHRYVING VAN OURICA EN ALGARVEN. 4?
Van daar gelecgen* gelijk zulks uyt 
dcovcr-blijfzelcn van een water-le.y- ' 
ding , ftukken van gebouwen , een 
brug in het midden van een dal, ccn 
water-fprong met een bak, uyc gc- 
houweiteen, om-trokken cn watdes 
meerder z y , oogen-febijnelijk waar 
is : men vind den naam van deeze ou- 
de ilad , in een op^fchrift, te Sinh, 
een plaatz , die hier digt by leyd * 
zijnde aldus:

D. M. S.
F V L V I V S .  L .  F. Q V 1 N T I A N V S  
F A B E R . M A T E R I A R I V S .  P IV S  

INT. SVOS.  V I X I T .  A N N .  X L V l .  
R V B I A .  Q ; F . S E R G i L L A . M E R O B R .

M A R I T O .  B. M. F E C .
H .  S. E. S. T .  T .  L .

Dat i s :
*Dit zy den Opperßen Godtoegeheyligd. 
Aan Puh ins zoon van L. Qniniianus

Ttmmerman. oeffhiende 
Godvrngtigheyd. omtrent den fijncn 

en die xx.vi.jaar gdeeft heeft. 
is dit door Rubia. dogter van ¿L  Ser- 
villa van tßlerobriga. ter gedagtenis 
van haar' man. die hier leyd opgeregt.

de aarde zy hem ligt.

Sines is een Zee-haaven, ten Zuyd- 
W cften van S*. Jacob deCacem, daar 
vifiers woonen; daar leyd gewoone- 
lijk v ijf en twintig man en krijgs- 
nooddruft, zoo vee l’er behoefd.

Ten Weiten en Zuyden van Sines, 
leyd de Land-ftreek Ottrica, die ten 
Gölten en Weiten lang en breed is 
nyr-geftrekti begrijpende tien, o f twa- 
le f vlekkenen zeer veel dorpen. Het 
voornaamite is Ourica, daar ditoord 
00k naar genoemd werd; zijnde, in 
Portugal, zeer vermaard > teroorzaa- 
ke j dat ’er de zwaare veld - zlag is 
voor-gevallen, die by Cafiro Verde t 
in het jaar duyzend een honderd ne- 
gen en dertlg , rußen de Chrißenen 
en de Mooren, wierdgedaan, waar in 
de cerite hunne vyanderi;gcheelenal 
den neder-laag gaaven en Alphonfus, 
die de benden aan-leyde, deeerehad 
van v ijf on geloovige Köningen te 
overwinnen * werdende daar o p , in 
dat heerelijke zlag-veld, voor Koning 
van Portugals uyt-geroepen. Koning 
Sebaßiaan deed ’er in de zeitiende 
eeuw een trcfVelijkc kerk bouwenj

hangende daar in de vaandelen en 
itandaarden, die h} veroverd had, om 
den uyt-zlag van dcczcn door-lugti- 
genaan-zlag te vereeuwigen.

Het Landfchap Alentcjo, is rijk en 
vrugtbaar in en van aller ley nood- 
druftigheeden ; tog boven alles van 
koorn, zulks her met regt den naam 
voerd, van de koorn-zolder van Por
tugal; daar vale 00k goedc w ijn : de 
vrugten z ijn ’erzm aakclijk; werden
de de vijgen en daadelcn , om htm 
uyt-neemendheyd , naar de buy- 
ten Gcweiten verzonden ; 00k is ’er 
het zlagt-vee goed en goed koop, 
van welker melk duurzaame kaas ge
rn aakt word: cynde 1 ij k , men vind op 
zommige plaarzen groeven vanmar- 
m or-cn jafpis-fteen.

H  e t  L a n d sc h a p  A L G A R V E N .

Het zefdc en laatftc Landfchap van 
Portugal werd Algarven , o f A l- 

garben genoemd;leggendc tcnZuyden 
van het Koningrijk , ten Zuyden en 
Weiten door den Oceaan ; ten O o
ftcn , door tyindahnßen , waar van 
het zclve door de Guadiana gdlchzy- 
den werd en ten N oorden, door ee- 
nige bergen, Ser as de Calderaon, die 
het van Alentejo fcheyen , bepaald. 
Dit Landfchap is niet zeer g ro o t;

! zijnde naauwelijks zeven en twintig 
mijlcn lang, agt breed en vijfender- 
tig aan de kuiten van den Oceaan. 
Daar zijn veele ftroomen; maar alle 
Ideyn en geen byzondere op-merking 
waardig: Deoude Gehen en Tnrdeta- 
niers hebben, ten tijde der Romeynen, 
dit geweit bezeeten ;  de cßtooren , 
naa de deeze daar van meeiter gcraakt, 
hebben wcl v ijf honderd jaaren daar 
in het gebied gehad cn'er den naam, 
die het draagt, aan - gegeeven. A 1 le de 
Schrijvers , dien ik ’er op naagezien 
liebten ik heb ’er vccle op naa-gezien) 
koomen ’er in over-een ; dat het een 
Arabis woord is ; beteekenende, een 
vrngtbaare Land-ßrcek; maar de eer- 
ite was niet wel onderregt en alle de 
andere hebben , als fehaapen , den 
eerite gevolgd en dus zijn zy alle van 
het regte fpoor geraakt : want A h 

garba, ofA lgarva, beteekend niets;
IV . 7?eel. g dan
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b e s c h r y v i n g  v a n  t a v i l a  e n  f a r o .5*
dan een JVeß-waards, ofaan hei: eyn- 
de der aarde gekegen Landfchap;  het 
geene met de geleegendheyd van A- 
lantejo, wel over-een ftemd. De A- 
rabieren gebruyken een woord, dat de 
zelve oorfprong heefc, om Afrtca en 
in het byzonder Afauritanien, uytte 

' drukken. Men vind in het zelve vier 
fteeden , een groot getal vlek-ftecden 
en veele dorpen en gehugten j de ftee- 
den zijn ■, Tavila , Faro , Silves en 
Lagos.

Het Landfchap Algarven is zeer 
voordeelig gekegen , van wat zij 
men het ook aan-merken wil. De O- 
ceaan diend het zelve aan twee kan- 

. tentoteen borft-weering ; ten N oor
den heeft het gcen vyand te vreezen 
en wanneer die daar al quam , zou 
h y ’er zoo hooge bergen vinden, dat 
h y ’er het hoord wel van a f wenden 
zou en ten O often, aan de kant van 
Anddottß'en, is ’er voor den in-val der 
Caßilianen, ook weynig zwaarigheyd 
te maaken ; als waar ook zwaar ge- 
bergte en de Guadiana 3 leyd.

Men vind aldaar het kleyne ftee- 
detje Alcoytina , op den boord van 
de gemelde ftroom, regt tegen over 
Xeres de Guadiana, o f Efiiris , gelij k 
het eertijds genoemd wierd. Alhier 
leyd een middel-maatigc fterkte; de 
Burg-Graaven van Villa-Redls bezit- 
ten het zelve onder den naam van een 
Burg - Graaffchap. Caßro Afarino y is 
een Zee-haaven en grens-plaatz, te
gen over Ayamonta > fterk door ftjn 
geleegendheyd en al-om met rotzen, 
die alle toe-gang af-zluyten , bezet.

T A V I L A ,

O f  Tavira, is de Hoofd-ftad van 
het geheeie Landfchap; leggen- 

dc aan de Z ee- ftrand en den mond 
vatiden ldeynen ftroom Gilaon;  men 
hGud dit fteedetje voor het oude 
fa  , daar woond weynig volk ; jaa 
niet boven de twee duyzend men- 
fchen. Des zelfs haaven is vry ruym 
en werd voor een der beite van het 
Koningrijk gehouden. Daar is een 
goede fterkte , door Koning Seba- 
fliaan aan-geleyd: al het om-leggen- 
deland is vermaakelijk en vrugtbaar.

T en  Weiten van deeze plaatz vind 
men

F A R O ,

Een ftad van aan-geleegendheyd * 
als kggende, ten naaften-by , in 

het midden van de kuft, d ietenZ u y- 
d en u yt-z iet en aan den oever van 
den Occaan, op een zeer bequaame 
plaatz. Deeze ftad is door en naä het 
ten onder-gaan van de oude ftad O f 
fonobay welke daar digt b y , tenOo- 
ften la g , groot geworden : de zelve 
is niet alleen verminderd ; maar te- 
genwoordigzlegts een gering dorpje 
en E fio i, genoemd , de ectfte naam 
vind men op een oude fteen , die 
men van hier naar Faro gebragt heeft:

IMP. CAES. P. LTCINIO 
VALERIANO. P. F. AVG. 

PO NT. MAX. P. P. T R . POT. , 
III. COS. RESP. OSSGN.

EX . D EC R ETO . ORD. D EV O T
............NVMINI, M A JESTÄ T.

IS. EJVS. D. D.
Dat is:
Ter eere

van de Keyzer P . Licinitts en fijn 
Goddelijke moogendheyd. Valerianus. 
zoonvanP. Aug. Opper-Prießer. Va- 
der des Vaderlands. drie - tu aal Volk- 
befchertner enBttrgemeefter. heeft het 

gemeene-beefl van Offonpba. 
door order van dm verpligten raad. 

dit gefchenk gcge even. ?

Deeze ftad Oßonoba, was ook met 
een Bifdom vereerd; het w elk,toenzy 
ten onder gegaan w as, naar Faro wierd 
o v er-ge voerd jbren gen de vijftien duy
zend ducaaten jaarelijksop. Deviflc-' 
ry is hier zeer goed , byzonder die 
van fardijnen en thonijnert; werden
de daar mede zwaaren handelgedree- 
venen de zelve naar elders vervoerd.

Ten N oord-weften van F a ro , 
ziet men Loula> Louie een fteedetje, 
daar van men nicts byzonders meL 
den kan; dan dat het een Graaßchap 
genoemd werd. Ten W often van hier 
leyd , een weynigje van Z ee ,

s i l v e s ;

Dit was eertijds een aan-zienelijke 
ftad> des zelts geleegendheyd is,

bo-



B E S C H R .Y V IN G  V A N  
boven nuaten, vcrmaakclijk, ia een 
vlakte, volfchoonc tuynencn bosjens 
van vrugt-boomeiijzulks hetcen aards 
Paradijs vertoond j jaa zc lf men geeft 
die oord ook dien naam ; maar niet 
tegen-ftaande die alles > vind men ’er 
weynig menfehen cn gelijk alhier, 
ten fchaade van Ojjomba > een Bif- 
fchoppelijkezetel was gebragt, iszy  
die ook wederom in het jaarduyzend 
v ijf  honderd en negentig , quijt ge- ; 
worden , om ’er Faro mede op te 
fehikken.

Ten Zuyd-w eiten van Silves , 
maakt de Occaan, twee in-hammen , 
o f  uy t-hoüingen in het aardrijk en den 
kuft , omtrent de monden van twee 
ltroomen en alzoo aidaar twee haa- 
v e n s> voor welke zand-banken leg- 
gen j weshalven men daar niet * dan 
by hoog water kanin-koomen. Dee- 
ze twee haavens z ijn ; Villa Nova de 
Portimaon en Albor. Villa Nova leyd 
de Ooftelijkftey daar is gemakkehjk 
genoeg in te koomen, om dat de geul 
zeer regt loopt. De andere, W eft- 
waardz geleegen, kan men niet vey- 
ligaan-doen, om de meenigterotzen 
en draayingen , die de ftroom in de 
engte maakt. Albor is een vlekje aan 
het eynde van den in-ham, waarvan 
ik gefprooken heb, in welksmidden 
een eylandtje leyd , op welkshoogte 
men de over-blijfzelen van een ftad, 
door de Mooren gebonwd, nog vind. 
TJyt de ilukken vanmuitren, groote 
fteenen en zoovoortz, magmenwel 
bezluyten y dat het een treftelijke 
ftad geweeft is. De oude fchrijveny 
dat hier omtrent de haaven van Han- 
nibal ( Portus Hannibalis ) was 5 maar 
©m datzyons niet duydelijk melden, 
waar de zelve la g , kan men niet zee- 
ker zeggen * dat de zelve aan dit ge- 
noemde eylandtje geweeft is, o f A l
bor , o f Villa Nova de Portimaon, 
deeze ftad i s ; tog dit is zeeker ; dat 
het eene, o f andere waarlijk de Por
tus Hannibalis, is. Het vlek Albor, 
leyd in een wijd uyt-geftrekte vlakte, 
vo l wijngaarden.

L A G O S ,

I s een oude ftad , by de oude Land- 
befchrijvers Lacobriga , genaamd

S IL V E S  E N  L A G O S. 5 !
cn aan de Zec-kant geleegen: deeze 
plaatz , d*ar ook den Bevel hehber 
over het gehecle Landlchap woond., 
is zeer fterkj ftaande des zelfs muu- 
ren, opeenrotz: Koning Sebafiiaan, 
deed’er een kafteel (naar dien tijd 
zeer fterk) bouwen cn zints den o- 
ver-gang van Portugal, heeft men nog 
tien kleyne bol-werkcn , aan den 
muur gebragt. In de haaven van La
gos is goede anker-grond en een over- 
vloedige thonijnc-vangil $ daar log
gen ook twee aardc-werken , op de 
fpitzen der rotzen, van eenmeenig- 
tegefchut voorzien, nevens een kloc
ke bezetting.

Ten Wellen van Lagos, ftrekthet 
aardrijk Zce-waards aan cn in , maa- 
kende twee uyt-ftekken,die tuilen hen 
een in-ham, ter breedte van een mijl eil 
een vieren-dcel, laaren. Deuyt-hoek, 
die de \Veft-waardfte is , wierd ten tij - 
de der RomeynWyPromomoriimfacrum 
(Heylige Uyt-hoek) genoemd j tog heefc 
heeden-daags den naam van Kaap S *. 
Vtncent. De andere , als van minder 
belang, heeft gecn eygen naam. Men 
ziet aidaar een ftcedetjc , dat nog 
yetsvanlijn oude naam, naar dit uyt- 
ilek , daar het maar ander-half mijl 
van daan leyd , behouden heefc; want 
men noemd het zelve Sagrez. Het 
is omtrent het begin van de vijftfen- 
deecuw , door D. Henriks zoort van 
Koning Ja n  de I , gebouwd. Alhier 
is een veylige haaven, wel verfterkt, 
van oorlogs-tuyg voorzien en voor 
eene van de belle des Koningrijks 
vermaard.

T>c Moor en z\)w over Algarven wcl 
v ijf honderd en zes en dertig jaaren 
meefter geweeft ; werdende zy om
trent het midden van de dertiende 
eeuw , door Alphonfus de III , K o 
ning van Portugals daar uyt gedree- 
ven en dit was de eeritc Prins , die 
z ig ’er de Koninglijke naam van toe- 
eygende; hebbende te vooren alleen 
die van Graafgevocrd. Alp konfus de 
X , Koning van Caßilien , gaf het 
Landen al het regt, dat fijn Majcfteyt 
op Algarven had, aanBeatri.: ,  fijnc 
natuurelijke dogter ten huuwelijk , 
toen Alphoitfus de I I I ,  deeze Princes 
troüwde, naaMagtilda fijnceerfte Gc-

g  2 malin-
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inalinnc verwurpen tc hebben, Men 
mag deeze Land-ftreek , met regt * 
vrugtbaar noemen > brengende ge- 
meenelijk koorns genoeg voort , 
om iijne ingezeetencn te fpijzen en het 
geen omtrent Kaap Sf. Vincent waft, 
houd men het belle van a l , dat het 
Koningrijk uyt-leeverd en zoo draa 
hier gebrek is., werd ’er van Oftrica 
en Mertola 3 vvicr meefte rijkdom in 
koorn bellaat , overvloed daar van 
aan-gevoerd. Algarven geeft voornaa-

melijk wijnen boom-vrugten ;  zijn- 
dedeszelfs Zuyderlijke-gedeelte vol 
wfjngaarden en vijge - boom - boflen: 
de Zee verfchaft’er verfcheyde zoor- 
ten van lekkere vis. De uyt-landfe 
fcheepen koomen alhier ivijn, vijgen, 
in korven gepakt, razijnen , aman- 
delen , thonijnen > farcHjnen en an
dere diergelijke Koopmanfchap, laa- 
den, om de zelve naar de Noorder* 
deelen van Enrobe, te voeren.

E y NDE  HE R  B i S C H R Y V I N G  V A N  P O R T U G A L .
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HEBET OM TE K.EYZEN.

At yemand, die rey- 
zen en buyten-landfe 
Ge weilen bezien wil, 

lt geld en geduld noo- 
dig heefc, is een waar- 
heyd, by-naar, als een 
fpreek-woord, ookin 

de monden van traage en vadz;ge men- 
fchen befturven} maar (nieuws-gieri- 
ge en reys-luftige Leezer geloof m y , 
die by ervaarendheyd fjpreek) nergens 
koomen deeze twee fchoone zaaken 
beeter te pas > dan in Spanjen ;  by 
Spanjen > verilaa ik in die gefchrift alle 
de Landen, die onder het tegenwoor- 
dig genoemde Spanjen en Portugal be
ll ooren , o f begreepen werden. Het 
geduld is van groot gebruyk, mit en 
aangelegenheyd voor menfehen, die 
deeze Geweften willen door-reyzen: 
vant men vind, in de zelvc , de aan- 
lokkelijkheeden niet, welke men wel 
elders en voornaamelijk, in Vrankrijky 
een Geweft,dat uyt-ileekt in den vrem- 
deling wel te bejeegenen, ontmoet.

Als men uyt Frankrijk in Spanjen 
komt 5 moet men een ander weezen 
aan-neemen, zelf opde grenzen, houd 
alle menfchelijke beleefclbeyd op en 
alles (ik fpreek niet van de taal: want 
yeder land heeft de fijne) vind men 
’er omtrent den omgang der men
fehen , zoodaanig verfchillende > dat 
’er den vremdeling by-naar niets, dan 
geduld, overblijfr. In Catahmen en 
Navarra kan men nog wat te regt

raaken > hebbende de ingezeetene nog 
eenigeagting voor een eerlijk, vremd 
menfeh) maar men zet geen voet in 
Arragon , o f ßifcaayen en daar om
trent , o f men moet flaat maaken, 
van veel geld te verteeren cn quaalijk 
onchaaljf te werden. Men zal mif- 
fchien zeggen; dat men voor weynig, 
weynig weerom geefc en dit voordeel 
aan-brengt. Het is zooj maar hoor 
eens (wijze Leezer) hoe dit fpaaren 
uyt-komt. Men komt alhier, gemee- 
nelijk, door-de ilal in de Herbergen 
brengt de vremdeling in een kamer, 
daar niets i dan vier kaale wanden 
zijn , is ’er een honte bed-flee , dat 
moet men in fijn tafel-boekje, als een 
byzonder geluk * aan-teekenen j zoo 
men kaarzen eyfeht, werden 'er wat 
wafch-iigjens gebragt, egrer genoeg 
om re zien, wat ’er op tafei flaat en op 
dar de rook en flank van dit koftelij- 
ke en ilerke ligt niet mögt verveelen, 
brengt men (op uw bevel) de gloed 
van uyt-gebrande olijf- o f noore-boo- 
me koolen in het vertrek. Wanneer 
men, in de Herberg gekoomen, nu 
op de plaats is , daar de trap eyndigd, 
die naar de kamers flrekt, vind men 
aldaar la Segnora de Ja Cafa, welke u, 
moede reyziger, daar vry wat lang 
heefr doen wagten, om haar Zondaag- 
fe klecren aan te trekken en u en haar 
zelve alzoo eer aan te doen: maar al 
zagjens ,  alles met fijn ftrikken en 
quikken ( Gravita Efpagnola)  weec 
tog> dat men nooyt omtrent den mid- 
dag in een Herberg moet gaan, de 
hitte van den d ag , de ongewoonte der 
land-aard en wat des meerder z y , heb-

V. Deel (a) ben
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z¿et men ’er nooyt 5 dan op het ge
borgte. In de gemelde maanden, zijn 
Jer de dagen zoo fchoon en aange- 
naam, als de fchoonfte cn aangenaam- 
fte in andere oorden des werelds: wel 
is waar,dat 'er in Juny,July en AttgußiiSy 
ecn zeer groote s jaa by-naar onver- 
draagelijke hitte en wel voornaame- 
lijk jin h et here van het landen Zuyd- 
waards aan, is j maar ter vergoedinge 
van dit ongemak, zijn ’er de nagten 
aangenaam en zoo vrindelijk koel en 
zagt, als de alder-gemaatigfte dag in 
het Noorden van de wereld. . Men 
voeld en heeft hier zomtijds zoo groot 
een hitte ; dat ’er een meenigte van 
beeken, poelen en kreeken door uyt- 
droogen, waar door het aardrijk, by 
de minfte w ind , geheele wolken van 
ilo f op-werpt: de hitte werd nog door 
de klaarheyd van de lugt vermeerderd: 
want ter dier tijd is ’er altijd weynig, 
o f  geen wind. Men heeft 'er zomtijds 
een koeltje, dat de Spanjaards Gallic- 
go , om dat het over het gebergte van 
Galicien valt , noemen : maar men 
moet zig wel wagten van het zelve 
voor een zagt Weft-windetje te nee- 
men j deeze wind is verkoelende; maar 
doed de leedemaaten verftijven en 
dringd tot op en in het gebeente, 
door j wanneer yemand nu door en 
door heet is , werd hyzeerligt, door 
dit bedriegelijk koeltje verlokt en 
verleyd en krijgd alzoo een lammen, 
o f  ftijven arm, o f been, daar delaf- 
heyd en loomheyd van by-naar het ge
heele licchaam, op-volgd j in het al- 

emeen moet men fig voor de nagt- 
oude wagten j zijnde de winden 

als-dan zeer gevaarelijk en ongezondj 
weshalven men op verfeheyde plaat- 
zen , byzonderlijk in Portugal veele 
kamers zonder venfters ziet.

Het aardrijk is , in Spanjen, onge- 
lijk i maar om in het algemeen te fpree- 
ken, droog, dor en berg-agtig en nog- 
tans al-om vrugtbaar, daar zlegts een 
ibroom, o f eenig water vloeyd. Daar 
zijn groote reekzen van bergen van 
een verfchrikkelijke hoogte en uyt- 
itrekking > want behalven de zeer be
hende Pyreneefe zijn ’er de berg Vm- 
dins y o f  Solorius; loopende dwers door 
het land van het Ooiten, tot het W ei
ten, de Pyrenees tot in Galicien; de

twee Herminiiy in Portugals la Sier
ra d'Occa, in het Oude-Caßilien ;  de 
Sierra Morena, mede van het Ooften, 
tot het Welten voorc-ilrookende, tuf- 
fen Andaloufitn en Eftramadoura en 
wel tot de Zee to e , op de grenzen 
van Portugal om van geen andere te 
fpreeken , die van minder belang en 
maar takken met byzondere naamen, 
van de gemelde zijn. Deeze bergen 
zijn op eenige plaatzen dor en droogj 
vertoonende niets dan een naakte 
rorz ; op andere, zijn zy met zwaa- 
re boflehen begroeyd en met vremde 
boomen , onder de bekende, bezet, 
als met kurken , groene eyken, St. 
Jans brooden, palmen'en diergelijke, 
00k vol genees-kruyden 5 tog deeze 
vind men meeft op het Pyreneefe ge
bergte en dat van Valencien> voorts 
zijn ’er goede weyen en daar op 
duyzenden fchaapen. Het vlakke veld 
is 'er doorgaans droog, jaa menreyfd 
zomtijds ettelijke mijlen, zonder den 
minften boomte vinden, onderwelks 
fchaaduw men zoll kunnen fchuy- 
len. Deeze droogte heeft drie oor- 
zaaken > de weynige water-fprongen, 
die men ’e r , naar den maat van het 
aardrijk vind ; de ondiepte der ilroo- 
men en ten derden, de ongemeene 
groote Zomer-hitte. Het gedeelre, 
dat Zee-waardz aan leyd, is ,  hierin, 
het gelukkigfte, om dat de ilroomen* 
derwaards vloeyende, de kleyne in- 
zlokkende, deeze landen overvloedig- 
lijk bevogtigen. De Mooren hadden, 
tegen dit ongemak, wijfTelijk zorgge- 
draagen > delvende al-om putten en 
water-Ieydingen, 00k kleyne buyzen , 
om al de aarde, welke hen noodig was, 
vrugtbaar te maaken ; zommige van 
deeze putten en water-kolken zijn te- 
genwoordig nog in weezen en ge- 
bruykj voornaamelijk in de Koning- 
rijken Andalouficn en Granaaden, al- 
waar de Spanjaards daar aan gewend, 
hen van de zelve wel weeten te be
dienen j maar wilden zy deeze moey- 
te al-om, door het gantfe R i jk , nee- 
men > zy zouden het zelve ; zijnde in 
den aart goed en vrugtbaar, gelijk 
hen zelven, veel voordeel toe-bren- 
gen : zulks men w el, met waarheydi 
zeggen mag v dat Spanjen , indien 
het door arbeydzaam en vernufrig

Volk,



volk > als de Engelfe, Franjfm en Hol
länders z ijn , bewoond wierd, een der 
gelukkigfte, van de geheele wereld 
zouzijn. De oude fpraaken van Sfan
den , als van een wonder-werk der na- 
iuur en een voorbeeld van alle geluk- 
zaaligheyd op der aarde 5 rog ter dier 
tijd woonden ’er menichen, dien den 
arbeyd niet verveelde en tegenwoor- 
dig is de fchoone land-ftreek met een 
hand vol leuye en vadzige fielten be- 
zet* die liever fteelen > dan verdienen; 
liever arm ; dan met wat eerelijke 
moeyte te doen, rijk willen zijn. Zulks 
’er zeiden overvloed van koorn iss 
jaa CaftiUen, moethet zelve vanbuy- 
ten doen in-brengen ; hier-om betaa
len de feheepen, die ’er koorn brengen, 
ook geen regt van in-koomenaanden 
Koning. Z ie hier nu de reeden, om 
welken her brood al-om duur ¿senket 
geen elders vier ftuy vers koft , alhier 
voor geen tien ftuy vers te krijgen is : 
zoo dat een beedelaar eerder een glas 
w ijn , als een ftuk broods, aan de 
huyzen krijgt;jaa het gebcurd dikmaalsj 
dat de rey zigers , voorhun geldgeen 
brood, zeif in de fteeden $ kunnende 
bekoomeri, ged wongen zijn , naar de 
Stads-voogden te gaari, om ten min- 
ften zoo vecl te erlangen, als zy voor 
hen zelve, van nooden hebben: want 
de knegts fteelen, van, o f krijgen nog 
altijd by den vvaard, k o k , o f meyd wel 
een brokje. Men dorft en verzaameld 
in Spanjen tarruw, gerft en didrgelijke 
aard-vrugeen, boek-weyten Tttrkfe tar- 
ruw } maar geen haver, moetende dee- 
zen van buyten in-gebragt werden en ik 
beeide my in ; dat dit door de droogte 
van het aardrijk komt * zijnde zomtijds 
zoo groot, dat ’er geen meel in den 
baft van het koorn gevonden werd > 
waayende des Zomers cen Oofte-wind, 
d ie, als een vuur, het koorn en veld- 
gewas, daar hy over-gaat, verteerd; 
zelve ten tijde, als het nu rijp en in 
ftaat is, vangemaayd te können wer
den. Men doe hier eens b y ; datver- 
fcheyde landen van dit Koningrijk, 
als die van Caßilim en Eßramadoura 
zomtijds zoodaanig van fpring-haanen 
werden geplaagd; dat die kleyne ge- 
drogten groen en geel, kruyd en wor- 
tel te gelijk op-vreeten; tog dank heb 
de goede God , dit valt alle jaaren

V A N  SP.  A N  J E N
i niet voor: want als dan zou ’er geen 
I fpicr koorn over blijven : de Spanjaar-/ 

den vreezen deeze on-dieren zoo zeer* 
dat zy ,ten tijde, dat ’er;de zelve zijn, 
geen patrijzen willen eeten, om dat 
dit gevogelte op deeze koorn- en 
groen-dieven aaft j maar de vremde- 
lingen en reyzigers, in dit ftuk zoo 
vreeS'agtig niet, maaken’ei* zig luftig 
vroolijk mede. De Koning van Span

jen heeft eenige land-ftreeken voor zig, 
daar hy voor fijnH of doed zaayenen 
zoo draa aldaar reegen gebrek is¿ 
moeten 'er menfehen (daar toe te voo- 
ren gefchikc) heen gaan en dien grond 
befproeyen. Om van deeze ftof al
les nog in een woord <c zeggen * 
het koorn, dat in Spanjen iijn vol- 
koomene groey en in-zaameling heeft 
gehad, is zeer goed en lekker.

De wij *  het zy w it , rood, o f  pur- 
per, is uyt-fteekende goed voor de 
gezondheyd; maar niet zeer zmaake- 
lijk , om dat zc in quaahjk bereyct 
bokke-leer gedaan werd ; ruykende 
altijd naar den bok j o f het p ik , daai 
de zelve in en mede gezlootèn werd* 
zijnde dew ijn , die men buytcnä lands 
voerd, lekkerder ; dan die, welke men 
op den bodem , daar de zelve groeyd, 
drinkt: om dat men ze in vat-werk 
en glaaze fleflen doed en alzoo nog 
Qok de ftrafheyd, die deeze wijn ey- 
gen is > ten deele onder het over-voe- 
ren, quijt raakt ; maar de wijn doed de 
Spanjaards niet veel leed; want zy drin- 
ken den zeiven zeer fpaarzaam : daar 
zijn zommige kleyne herbergjens, daar 
men de zelve verkoopt* maargemee- 
nelijk verflaagen en als zmaakeloos, 
naardienze in opene aarde kruyken 
bewaard werd.

Het aard- eri tuyn-gewas ; mitsgaa- 
ders de vrugten , zijn 'er natuurelijk 
goed : gelijk peeren ,  appelen , olij- 
ven, kaftanien, nooten en zoö voorts; 
zijnde in Spanjen zoo veel olijf-boo
men 5 dat'er op zommige plaatzen 
geheeìe bollen van gevonden werden* 
wes-hai ven de oly ookal-om in o ver
vloed is en alles met o ly , by gebrek 
van booter >toe*bereyd werd. De vijge¿ 
en granaat-boomen zijn er zoo ge- 
meen, als in de Noordelljke Gewef- 
ten de groene heggen. Daadelen, o- 
ranjes, limoenen, kappers, citroenen^

(a 3)  St-
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St, Jans-btooà, faffaraan en gal-noo- 
ten, vind men by-naar over-aî . M oes- 
kruyd ontbreekt 'er niet ; zijnde de 
zalaade enafpergies uytmuntende lek- 
ker. Her vlees is ’er vol zap en mögt ’er 
een goede k o k , of keuken-meyd mee 
om-ípringen, het zou ongeraeen zmaa- 
kelijk zijn ; maar van de zlagters af, 
tot de keuken-bediende to e , werd het 
mis-handeld. De hammen van Cer- 
dagnitn en Lamego, het oífe-vlees van 
Ejtramadoura en jonge geyten van het 
hooge gebergte, zijn er zeer geagt. Het 
dis-gevogelte en wild valt’er zeer* veel 
en goed -, maar is 'er egter zelden goed 
koop , wijl menfchen van aan-zien, 
het zelve altijd op hun tafel willen 
hebben. Aan de Zec-kant eet men 
veríTe vis -, maar ¿n het hert v¿m het 
land is de zelve by-naar vopr een ge- 
meen menfch niet te bekoSnen ; zel£ 
geen Rivier-vis , wijl 'er weynig luy- 
den zijn , die hun werk maaken, van 
de zelve te vangen en te koop te bren- 
gen.

Het gebergte is ’er vol mijnen en 
fteen-groeven 3 gelijk marraor van veel- 
derhande verf en jafp is, die by-naar 
nergens weder-gaade heeft -, mitsgaa- 
ders koftelijk pronk-gefteente. In 
de mijnen vind men rijkelijk, aluyn , 
zwaavel , fteen-zout , calamin-aarde 
en veelderhande zout -, behalven het 
welk men al-om nog kookt, het welk 
meerder is -, dan het Koningrijk van 
ftooden heeft. Men zou ’er gond, 
Z il ver en andere koitelijke berg-ftof 
vinden, was het zoekeu naar de t wee 
eerlle niet verboodenj immers voor zoo 
lang de Indien , het zelve verfchaf- 
fen : in zommige ilrooment ziet men 
Z and- en drijf-goud» jaa het is zee- 
3ker -, dat de Kroon en Scepter der 
Köningen van Portugal van goud ge- 
maakt zijn y dat uyt den Taag ge- 
haald is.

Ik  heb reeds verfcheyde haavenen 
van Spanjen befchreeven en zal my 
derhalven vergenoegen, met'eralleen 
by tezeggen, dat’er twaalf, o f  der- 
tien voornaame gefteld werden, dat 
is : St. Sebafliaan, Bilbao, Ferrol, de 
Coronja (Corugna) Porto , Lijfabon , 
Cadix , Puerto St. Maria , Malaga, 
Carthage na , ^/Hicanten , Grajo , by 
Vdmçïrn en Barcelona, In Spanjen is
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gemeeneüjk gebrek van Zee-vaarende 
luyden weshalven men de zelve , 
met de vlooten, uyt de Indien koomen- 
d e , ook in bezlag houd * jaa zomtijds 
op-zluyt, op dat zy niet weg en al~ 
zoo de fcheepen niet weder uyt zow- 
den kunnen loopen. De Koning heeft 
niet veel fcheepen jaa Holland zou 
’e r, in een maand, zoo veel kunnen 
uyt-ruften , als fijn Catholijke Maje- 
iteytin zes. Des zelfs belle matroo* 
zen zijn de Bifcaayers en Portngee- 
z,en.

W at de groote beeilen aangaat, daar 
zijn 'er op het gebergte en in de bof- 
fen veel, byzondelijk wilde itieren, 
verkens en eenige roof-dieren. De 
Koning en grootile Heeren hebben 
hurine wild-baanen,waar in zy een mee- 
nigte daffen, herten > ree-bokken en 
diergelijke onderhouden maar ik weet 
niet dat ’er in Spanjen elders beeren 
gevonden werden. De konijnen zijn 
’er in overvloed; jaä maar te veeli 
verzlindende veelc aard-vru gten en den 
grond om-wroetende. Al-om zijn de 
bergen, velden en daalen, vol fchaa- 
pen, bokken, offen en koeyen; maar 
paarden en muyl-ezels, zijn de bee
ilen, die in Spanjen, boven alle an  ̂
dere hoog geagt werden de ecrfle 
van aller menfchen geheugen a f, zoo 
om hun znel- als fchoonheyd: die van 
Andaloußen en voornaamelijk die om- 
trent Cardua gefokt werden , houd 
men voor de vlugfte, gelijk ook die 
uyt Portugal koomen; tog die in A~ 

fturien gewurpen werden, zijn de iterk- 
fte. CaßiUen en boven alle andere 
Geweden, Mancha, leeverd de beite 
muyl-ezels* maar tot zeer hooge prijs* 
werdende binnen Lijfab&n, dikmaals, 
agt honderd rijks-daalders ,  voor een 
koppet, betaald. Men reyfd in Span- 

jen nieti dan op muyl-ezels het zy  
men de zelve onder deu man, voor 
een koets, reys- o f  ros-baar, gebruy- 
ke* zijnde tot den Jaatil-genoemden, 
dienft, bequaamer; dan paarden: vvane 
wijl Spanjen vol bergen, zmalle wee- 
gen, moeyelijkeen gevaarelijke op- en 
af-gangen is , zou men er mec paar
den niet veylig kunnen over wegge- 
raaken daar men op de muylen en 
hun tred mag geruft z ijn ; hebbende 
de voet zoo vait en ilerk 5 dat zy  in

en
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cn op een honderd m ijl, o f twee rey» i 
y.cns, nooyt een mis-tred zullen doen, 
iioe fcherp, o f glad den weg ook wee- 
zcn mag. Men heeft in Spanjen een 
reys-cuyg, dat in geen andere landen 
bekend , o f immers in gebruyk , is. 
Men noemd heteen Galey; zijndeeen 
groot gefiel * by-naar als de poft-waa- 
gens in Dnytfchland; maar wel vijf- 
o f zes-maai langer , onder rond en 
van boven met linnen over-trokken* 
men fpand ’er gemeenelijk twinrig ] 
paarden , o f muyl-ezels voor en daar l 
kunnen wel veertig menfchen in zit- 
rcn j dac die werk langzaam moet 
voorc-gaan , zult gy (leezer} wel be* 
zluyten : want men kookt en zmookt 
op het zelve en ziaapt ’er beeter in ; 
dan binnen meenig herberg ten plärre 
lande. Z y  vertrekken gemeenelijk 
met hun tien ,o f twaaleven te gelijk , 
om by tijd van nood elkander den 
band re kunnen bieden:\vant zy  val- 
len zomrijds om en wannneer die on- 
geluk een der zelve over-komt, zijn 
er ten minften een honderd man, o f  
nnder-half, om alles wederom teregt 
te brengen. Om dat men de muyl- 
ezels Van zoo goeden dienft vind , 
leyd men in Spanjen, op de ftoerery 
van paarden niet zeer toe, zulks men 
’er ook gebrek aan heeft; het welke 
de Köningen zeer Iigt zouden kunnen | 
voor-koomen : zeeker Koning van } 
Portugal is dit \Vel gewaar geworden, 
als hem eens in het hoofd quam , het 
gebruyk der muyl-ezels te verbieden; 
want zoo geeftelijke, als wereldlijke 
perzoonen, altijd igewoon op muyl-e
zels te ryen* wilden aan dit verbod geen 
gehoorzaamheyd bewijzen en vertoon- 
den fijn Majefteyt hun voor-regt, by 
het welk zy blijven wilden * zulks 
het hen ook toe-geftaan wierd 5 maar 
beval rer zelver tijd , aan alle de hoef- 
z m its van het geheele rijk , geen muyI- 
ezel ,o f  muyl-ezelinnei voor Wien het 
ook weezen m ögt, op verbeurre van 
het leeven, te bezlaan. Het is zee- 
3<er i dat de al te groote meenigte, 
der muyl-ezelinnen , welke men gc- 
brtiykt > Spanjen behoeftig van deeze 
beeilen maakt, gelijk men dar gebrek 
beft ziet , wanneer men fchielijk in 
een Oorlog raakt, die op deezen bo- 
dem moet gevoerd werden.

v a n  s p a n j e n

Z h e d e n  e n  \v y z b  v a n  L e e v e n  j  

M i t s g a a d e r s  d e  o e f f e n i n g e n  

V A N  W h E T E N S C H A P P E N  E N  
K u  N S T E N j A L S  O O K  D E V E R -  

M A A X E N  E N  V E R X Ü S T f N -  ' 

G E N  D E R  S p A N J A A R D S .

DE  Spanjaards zijn wat olijf-vere
wig en deluw * maar van een 
middel-maatige lengte* hebbende het 

gezigt leevendig , de tanden wie en 
wel re zaamen gevoegd , het aange- 
zigt wel germakt, het geheele lichaam 
gezwind en met geen bol vet en vleei 
overlaaden. Z y  draagen gewooneltjk 
hiin eygen hayr> jaa nimniermeer een 
paruyki dan uyt groote noodzaake- 
lijkheyd $ zy fcheyen hun hayr in 
tweenen zlaan het agter hunne ooren. 
Hun kleeding is een hoed5met zwar* 
te zijde ftof gevoerd, een befje, met 
eenige ligte ftof over-trokken * waar 
door zy den hals regt j maar ook ftijf 
houdenj een wijde rok met naauwe 
mouwen , altijd van zw art, het zy  
laaken , zijde , baay , o f  diergeiijk 
goed , naamve brocken , kouflen en 
fchoenen, de laaefte van zeer dun en 
zagt leer doe nu hier eens by * dat 
zy nooyt het hayr poederen; dat zy  
altijd een vervaarlijken langen deegen 
draagen; een pook in hun gordel en 
over dit alles heen een mantei hebben 
en dan kunt gy u een Spanjaard, ge- 
kleed > verbeelden. W at hunne zeederi 
enwijzevan leeven aan-gaat> zyzijn  
zeer maatig in het eeten van vlees en 
drinken van wijn ; jaa de gemeenc 
man vergenoegt zig met een falaad- 
tjes wat olijven en raapenj maar het 
zlegte en ftraat-volkje is met een 
bolletje knof-look , o f een uyen te 
vreede. De Spanjaards hebben een 
fpreek-woord 5 Olijven, Salaa en Raa- 
pen , £ijn een Heeren eeten ;  maar 
men verwijt hen y dat z y , te gaft 
zijnde on-maatelijk veel eeten : hec zy  
dan natuurelijk, o f ged wongen en ge- 
maakt , zy  febijnen zeer aefüg en 
emft-haftig* dat ook het oogvanye- 
der misdeyen moet , die hen niet kend. 
In den ommegang en wel byzonder 
met vremdeluigen zijn zy  koel, ag- 
ter-houdende en weynig fpreekende j 
maar als zy met yemand vrindfehap 
gemaakt en hun ernft-haftigheyd af-

gc-

E N  P O R T U G A L .  7



geleyd hebben, zijri zy aangenaam , 
vol d rift, vrolijkheyd en een geefti- 
ge leevendigheyd. Z y  zijn zeer groo- 
te liefhebbers van vrouwen en hunne 
eerbiedigheyd , voor en jegens de zel- 
ve , is niet te befchrijven 5 weshalven de 
lief-koozeryenen minne-kunft in Span- 
jen  meerder; dan in eenig ander oord 
des werelds geoeffend werd en in 
zwang gaati tog op een zeer bedekre 
en verburgene w ijze, uyt vreeze van 
door yemand , die ’er ook belang in 
heeft , te kunnen ontdekt werden: 
Want daar ftaat het leeven op. De 
Kerken zijn de plaatzen, daar de ver- 
liefde elkander zien en zomtijdsfpree- 
ken kunnen en wel meeft mec de oo- 
gen, o f door teekenen. Hier bid men 
een andere Godheyd aan ; dan die op 
het Altaar ftaat ; hier is de Ridder 
Edel man , op-getoogen , verrukt, ftom 
en blind van vergenoegen ; wanneer 
hjne fchoone hem een lonk van rer 
zijden en tuflen den zluyer heen, 
heeft toe-gewurpen j de Mis> o f het L o f 
is niet u yt, o f hy voegd fig omtrent de 
Kerk-deur , hier is zy niet u yt, o f 
hy ’er agter naa, ftraks weet h y , waar 
zy  woond, o f w il, dat hy geloofd, 
dat zy daar woond 5 de avond isniec 
gevallen,of hetavond-mufiek (quaad, 
o f  goed} is gereed % zy begeeft zig 
van binnen voor een venfter, o f traly 
en hy zig ’er van buyten, digt tegen 
aan, o f hy* alszy de koopeens zijn 
(want men moet ’er geen morgen- 
ipraak houden) fe|Ö^yeder toe, om 
van fijn kant , dê ft“4 minne-yver van 
die hen in den weg is , te mis-ley- 
den en in dit ftuk zijn de Spaanfe 
vrouwen , by uyt-neemendheyd ver- 
ftandig , af-geregt en veele zeer ge- 
zleepen en gezleeten 5 maaro! onge- 
lukkige, welke betrapt werden * hun 
dood ftaat vaft en zy moeten hem 
dooden , die ’er ontdekt heeft, o f 
zelf geen andere gifling maaken 5 dan 
het leeven te zullen benoomen wer
den : want, niet alleen een getrouwd 
m an,zal den minnaar van fijn vrouw 
om hals brengen 5 maar een vadcr, 
een broeder, een neef zal geen zwaa- 
righeyd vinden, in fijn dogters, zufters, 
nigts vryer den hals te breeken. De 
Spanjaards hebben veel eer en kloek- 
moedigheyd $ jaa men mag wel zeg-

S A L G E M E E N E  B
gen ; dat het hun popjc is ; maar om 
zig te moogen wreeken, verzaaken zy 
die beyde i oeffenende wraak, zoo zy 
beft kunnen, wanneer zy verongeiijkt 
zijn j neemende wel een moordenaar 
te hulp, wanneer zy zelf den moed 
niet groot ge noeg hebben , om hun 
vyand van kant te helpen en ditzlag 
van guyten huuren zy goed koop* 
neemende deeze aan , binnen zeekere 
geftelde tijd , den man, die hen ge- 
noemd werd, dood voor hunne voeten 
te leeveren. Deeze gehuurde moorde- 
naars zijn gemeenelijk ballingen uyt 
Valencien} de over-gegeevenfte boos- 
wigren, die op den aard-boodem ge- 
vonden kunnen werden : zy hebben 
zak-piftoolrjens (zak-busjens} die los 
gebrand , geen zlag geevenj kleyne 
moord-priemen , pas een pink d ik , 
wier fteek altijd doodelijk is * als maa- 
kende een naauwe en zeer diepe wen
de , waar uyt zelden bloed loopt. W an
neer een man fijn vrouw op overfpcl 
betrapt, mag hy haar en den over- 
fpeelder , zonder de minfte vreeze 
voor het geregt , om hals brengen \ 
maar weetende 5 dat zijn vrouw hem 
met hoornen kroond en dat, om ee- 
nig gewin, o f voordeel toe-laatende> 
neemd men hem en fijn vrouw, zoo 
draa het ontdekt is , gevangen, zet- 
ze yeder fchrijelings , op een ezel 
( IVtar *van de plaat op de neevens- 

fiaande blad-z,ijde te sden i$) en hegt 
den man een paar kloeke herts-hoor- 
nen, vol belletjes, aan het hoofd en 
vertoond hem, met de rüg bloot, al- 
zoo aan het gemeen } werdende de 
vrouw gedv^ongen, haar man te geef- 
felen, terwijl zy zelve door den beul 
gegeefleld werd 5 maar, fchoon deeze 
vermaaken dus duur gekoft werden, 
gaat ’er egter in Spanjen veel overfpel 
om r want de vrouwen s, zijnde veel 
omzigtiger } dan de Nonnen in een 
kloofter , op-gezlooten en bewaard, 
ftellen een zoort van eer in hunne wag- 
ters te bedriegen en de mannen doen 
van hun kantal,w at zy kunnen,ora 
de wijfte en voorzigtigfte te fchijnen: 
ondertuifen zelfs gekaamerde hoeren, 
zommige by de week en andere Voor 
altijd onderhoudende ; immers voor 
zoo lang hun drift ’er vermaak by 
vindi het eerfte zoort deezer ligte-
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kooyen, noemen de Spanjaards, Ame- 
fadas en het tweede Amancebadas > 
op het ecrfte bedrijf voegd niet quaa- 
lijk het versje van Horatius, aan Me* 
canas: *' '-f‘ ' ■ - •

Inclufam Dahaën furris ahênea
■ jR obußaque fores ¿r vigilum canum 
' ‘Trißefque excubia munterant faits,

NoEíurnis ab adulterisi 
Si non Acrifium, virginis ab dit a  

r Cuflodempavidum, Jupiter &  Venus 
Rifìffent: fore enim tutum iter &  

patens, ' •
' Converfo in pretium dea. 'l : °

Aurum per medios ire fatellites ‘‘ 
E t pemmpere amat faxa , potentine

■ JBn fulmineo.
dat vertaald, aldus luyd: -  

Gezlooten in een koop're toòren, : ■
Met zrjDaare poorten en een wagt
Van honden, die by droeve nagt, 

Ve naad>rende overfpeelders hooren ;
Sebeen Danaë , de tnaagd , be- 

<waard, "• - • y
t Ten iv a are Venus en Jupijn ’ ■■

Acrifius, voor hen vertvaard%
Be droogm had den, in den fchijn, 1 
Van goud: want alle weegen zijn  ■ 

Daar door geveyligd, glad en open,
J Het goud kan door de wagters loo- 

pen, ■ ’ ■ !
E er; dan de blixem, tnuuren cloo- 

pen.
De jonge luyden en dieeerft met men- 
fchen beginnen om te gaan, leggen 
voorc toe, om zig door lief-kooze- 
ryen en vryeryen , bekend te doen 
werden en deeze misdaadige wan-orde 
drukt hen, een quaade aan- wen ft, ten 
boezem in* die inSpanjen ookzoover 
gaac $ dat men zegt, dat zy met dee
ze on-weder-ftaanbaare drift gebooren 
werden. Die maakt* dat het Koning- 
rijk ook zoo wel diet bevolkt i s , als 
het wel weezen zon * indien de land- 
aard van een gemaatigder lull: tot ver- 
fcheydenheyd van vrouwen was. Het 
is te verwonderen j dat een zoo rijk 
en vrugtbaar land , onder een zoo ~ 
zuy vere en gezonde lu g t, zoo wey- 

V . Deel. (b) ' nig;
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nig menfchcn uyt-leeverd ; maar al 
dit naadeel heefc in het algemeen drie, 
o f  vier oorzaaken. De eerfte i s , wel
ke ik nu verhaald heb ; door welke 
al tc groote ongebondenhcyd , zig 
veele mans-perzoonen, in het jukdcs 
huuwelijks , niet willen begeeven ; 
kiezende een zondchjk vermaak, 
vooreen wettig eneerelijk huuwelijks 
bed. Op deezen voet wandelen zeer 
veel jonge meysjensj opgevoed wer
dende, zonderkennis van de begind- 
zelen van deugd en eer * leerende 
van den wieg af aan , hunne eerbaar- 
heyd, aan den meeft-biedende te vey- 
len cn eyndelijk te verkoopen en ge- 
trouwde mannen , zoeken hun drift en 
behaagelijkheyd, in de omhelzing van 
andere vrouwen, te voldoen* zonder 
te^denken aan de pligt van een goed 
burger i dat is lijn ftad, o f land van 
wettige inwoonderen te voorzien. 
De tweede oorzaak is , de on-vrugt- 
baare aart der Spaanfe vrouwen, wel
ke w e l, zeer jon g , kinderen baaren; 
maar ook zeer draa ,' on-vrugtbaar 
werden * vallende zelden voor* dat 
een vrouw , naa haar dertigfte jaar, in 
het kinder-bedde begroet werd * zulks 
men ook zelden meerder* dan drie, 
o f vier kinderen* van eene vrouw in 
een huys-houding v in d jd it kan door 
de bitte van de lugt voort-koomen: 
want men bevind 5 dat de vrouwen in 
het Nporder-deel des werelds vrugt- 
baarder 5 dan in het heete zijn. De 
derde oorzaak is de meenig-vuldige 
yolk-verzending naar Oofl- en IVefi- 
Indien,ds werwaards veele luyden trek- 
ken , om hun ftaat te heriiellen, o f 
gemakkelijker aan den koft tekoomen. 
Van alle die daar heen gaan, ilerft de 
helft wel op reys ; een gedeelte trouwd 
5er met een ingeboorne van het land, 
daar hy gekoomen i s ; zulks ’er niet 
het vieren-deel van (want daar llerven 
ver ook op de te nig-reys) weder in 
Spanjen keerd. De vierde oorzaak is» 
het geheel weg- en uyt-drijven der 
Mooren: tog ik heb nu al verfeheyde 
maalen verhaald j dat delanden, waar 
in gemelde Volkeren , de heerfehappy 
hadden , altijd zeer vol menfehen zijn 
geweeft. In het jaar duyzend zes hon- 
derd en tien , joeg de Koning , het 
zyuyt God-vrugtigen y/er voor den

Godsdienit, o f een quaalijk begreepe- 
ne Staat-kunde , wel negen honderd 
duyzend van deeze menichen uyt fijn 
gebied , die alle naar Jfrica  over- 
fcheepten : yeder kan nu wel bezluy- 
ten ; dat dit hec njk zeer van volk 
beroofd heeft * jaa men kan nog een 
vijfdc oorzaak hier by voegen ; maar 
zoo de eerbaarheyd , als des zelfs 
beeft-agtige mifdaad , verbied my , 
de zelve te noemen * zullende egter van 
verftandige, cerelijke leezers, ook zoo 
wel verftaan, als verfoeyd werden. Hcc 
landaldus volk gebrek hebbende, kan 
by gevolge, ook naar bchooren niet 
bebomvd werden: want gelijk veele 
handen ligt werk maaken * valt hcc 
zelve den weynigen Iaftig en zwaar* 
ziehier den aanleg van leuyheyd,ar- 
nioedeen verval vanakkers,bofTchen en 
fteeden; vergeef deswegen (leezer) een 
Spmjaard, dat hy leuy en opgeblaazcn 
is .* want daar is zoo zlegt een boer niet, 
die fijn gezlagt-regifter, niet gereed 
.heeft, zoo draa men naar fijn af-komil, 
o f voor-ouderSs vraagen dürft en die 
niet geloofd en ftaandehoudj dathy 
zoogoeden Edelman, als de Koning 
zelf en van eenig voornaam man , die 
het rijk groore dienften gedaan heeft, 
gebooren is: terdeezer voor-wending 
willen zy ook de eere van hun af- 
komil en voor-zaaten bewaaren, niet 
ploegen, zaayen , nog maayen ; jaa 
het aardrijk zou ’er on-bearbeyd blij- 
ven leggen, indien ’er de vremdelin- 
gen den hand niet aan-zloegen. K o 
ning Philips de I Ih  willende hier in 
voorzien en meenende fijne onder-daa- 
nen te moeten dwingen, om het land 
te bevolken en zig tot den akker-bou w, 
te begeeven en grijpende hen op den 
zij aan , daar fijn Majefteyt henzwakft 
oordeelde, verklaarde $ dat hy hen alle, 
die den hand aan den ploeg zloegen, 
Edel maaken, o f daar voor houden 
zou ; maar alzoo dit nog niet genoeg 
w as, verklaarde hy ; dat boven het 
Adel-regt, de zoodanige bevrijdzou- 
den zijn , van ten oorloge uyt te trek- 
ken 5 dit had ingang en de ploeg raak- 
te ten lande in ; maar dit voor-regt, is 
ten tijde van oorlog, wat beznoeyd 
en heeft alleen, in de oudfte zoonen der 
huys-houdingen, (land gehouden. Phi
lips de IV,deed af-kundigenjdat yeder,

die



“die quam te trouwen, van alle bela- 
ftingen, voorden tijd van «vier jaaren, 
2ou vry zijn ; daar en bo vcn >■ dat ye
d er, die voor fijn agtien jaaren, zig 
in den Huuwelijken ftaat begaf, van 
dien tijd meefter van fijn eygen en 
fijnes vrouws middelen zou zijn ; dat 
yeder, diezes wettige zeonen byeen 
vrouw h ad ; Ieevende alleop ein tijd, 
van alle fchattingen , tollen en bela- 
itingen vooraltijd zou ontheeven bl’ij- 
ven , zctfs, al quam er een , ofmeer^ 
der, naamaals van de zetve te fter- 
ven : am ook de arme menfchen tot het 
huuwelijken aan te moedigen, fchik- 
te hy een zeeker ituk gelds, als een 
huuwelijks-gifte, zoo wel voorden 
man , als de vrouw ; maar dit alles kon 
tegen de hert-nekkigheyd :der $paanfe> 
oude, ingebcelde aadel > niet op ; too- 
nende weynig geneegend Key d , om 
des Konings goede voorrieemen, op 
te volgen ; zulks bet Koningrijk zon- 
der volk en het1 Iand zonder bebou- 
wing bleef > maar de Köriing j- riiet wil 
lende van zoo goed een voorneemen 
af-ftaaii> riep vremdelingen in ; gee^ 
vende een verklaaring Uyt; dat yeder 
een, die zig aan den land-bouw wil
de begeeven >' o f yets , dat daar aan 
behoorde, fchaapen weyen, graaven, 
delven en zoo voorts en twinrig mij- 
len diep in fijn land, over de grens- 
paalen koomen woonen , voor altijd 
van alle laßen Vry zou zijn ; maar 
(is het wel gelooiFelijk ?) men heeft 
bevonden $ dat dit ook niet veel ter 
zaake vereyft, gedaan heeft. ’ W el is 
waar, dat men uyt Avergm > o f  Lan- 
gttedok, jaar; op jaar veele werk-Iuyden 
en boeren in Sfanjen ziet koomen; 
maar gemeenelijk , als in hun Jand 
niet meerder te werken vale en den 
tijd van de äkker-bouw verloopcn 
isj een Spaanfen boer, blijft op fijn 
gemak zitten , fteld fijn ontznaardö 
Inyt, o f cyrher > terwijl Öen vremde- 
ling fijn akker ploegd , bezaayd , 
maayd en hem van al fijn geld beroofd, 
zulks zy altijd inwendig arm zijn ; 
maar hün elende met een Spaanfe op- 
geblaazendheyd zoeken te bedekken; 
gaande het hen, gelijk zommige HoU 
hndfe leuye boeren, die de IVßphalin- 
gen (Hannekens) in-haalen, om graste 
maayen 5 rog deeze erger en verftaudi-
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ger, maayen den boer zomtijds ook het 
gras, zoo naauw onder de vocten weg; 
dat zy meefter van fijn buy del en het 
bedde-ftroo werden. Boven dit alles, 
zijn de Spanjaards, geen goede huys- 
houders; doende nooyt voorraad op; 
Ieevende (het zy onder eerbiedig- 
heyd gezegt) naar het Evangelium; 
tog op een quaade wijze , draagende 
geen zorg voor den aari-ftaanden dag 
en dit heeft voornaamelijk plaats in 
de huyzenen hooven van groore Hee
ren , alwaar men zelden eeten van 
den middag , tot den avond gereed 
heeft ; gaande de dienlt-booden een 
weynig tijds, voor yeder maaltijd, naar 
den bakker, zlagter , k o k , re borg 
haalen, dat ’er gegeeten zal werden; 
de maaltijd gedaan zijnde, is ’er geen 
kruym brood , o f  drup w yn , in het 
geheele huys te vinden. Aan de andere 
zijde, moec men bekennen; dat den 
Span jaar den geen geeit, nog verltand 
ontbreekt j reeden-kaavelende omtrent 
alle voorvallendezaaken zeer weljzijn- 
de dapper, vol eer en moed, uytgenoa- 
men om z ig , op een. goede wijze, tc 
wreeken, ten welken opzigtezy op een 
voet z ijn , niet allcen tegen deChrße- 
lijke leer; maar alle reedelijke eerelijk- 
heyd aan-loopende. In den Oorlog is 
een Spanfaara bequaamer, om te ver- 
weeren; dan aan te grijpen; een Stad te 
verdeedtgen 3’ dan te beftormen : want 
kennende het gevaar , gaan zy  zoo 
lös ’er niet op aan, als wel zommige 
andere Volkeren , die ftoudheyd. een 
der hoogile krijgs-deugden agten; zy  
kunnen honger , dorft en diergelijke 
ongemakken , beeter ; dan andere ,  
uyt-itaan; maar werden befchuldigd 
van > in het onderfpit en tegen-fpoed, 
laf en in voor-fpoed en de overhand 
hebbende , wreed , op-geblaazeri cn 
on-menfeheiijk te zijn 5 maar heeft 
men ’er gezien, wiens laf-hertige bloo- 
heyd, hen heeft ten fchande gebragt; 
men heeft ’er ook gevonden , wier 
daaden een opregte helden-deugd heb- 
ben doen blijken ; gelijk ons de ge- 
fchiedenifien en < )orlogen in Europe 
en de In d ie s door Spanien gevoera, 
daar van on-wederfpreekelijke bewij- 
zen , in overvloed , aan den hand 
geeven. Z y  houden met elkander niet 
veel gemeenzaamheyd en zelden, zal 

V . P eel (b  z) de
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de een den ander ter maaltijd verzoe- 
ken; zeggende * dat zy niet leeven, 
als andere Volkeren, om te eeten > maar 
eeten om fe leeven. De mannen ee-: 
ten altijd alleenig. De vader des huys- 
gezins zit alleen aan den tafel cn al 
liet vrouw-volk , geene uyt-gezon- 
derd , eet van den grond > zierende 
©p een kuffen , met haare kinderen j 
zijnde haar tafel op eentapijt gedekc. 
Z ie hier op welk een wijze de Span- 
jaards leeven. Des morgens op-ftaan- 
d e , drinkt men wat water, in ys ge- 
koeid en daar op fchocolate: her mid- 
dag-maal i s ,  gelijk ik reeds gezege 
heb, zeer ligtre verreeren. De groot- 
ile Heer heerr geen meerder -y dan twee 
fchootels vleefch m etlook, peper en 
fafFaraan , op-geftoofd, o f gebraaden 
en voor naa-geregt een weynigjevrug- 
ten *, Jhoewel Alphonfus de X , verboo- 
den Heeft aan de Eedelen look te ee
ten , o f als-dan zig van het H o f te 
onthouden. Alle de groote Heeren, die 
in Portugal, omtrent deperzoonvan 
dpn Koning zijn , drinken nooyt wijn, 
om dat iljn Majefteyt de zelve nooyt 
drinkt en zelfs ’er de reuk niet van 
v.erdraagen kan en wanneer zy eens 
wijn gedronken hebben , zullen zy 
zig wel wagten van te hoof te gaan $ 
immers omtrent den Koning te kpo- 
men, om in geen ongenaade rp val- 
len. .Naa den eeten i gaat men des 
naa-middags , in lijn onder-kleede- 
ren, op een bed wat ruhen en ter 
dier tijd is het in de Stad, ftilderj 
dan in het diepfte van den nagt * zijn- 
de de huyzen en winkeis gezlooten 
en geen menfeh op ftraat , als mif- 
fchien een vremdeting, die degewoon- 
te des lands nietkend, o f zig daar 
naar niet fchikken wil. Deezc ruft- 
tijd duurd des Zoomers langer > dan 
des Winters. Ter deezer tijd , doed 
men uyt-roepen , het geen het regt 
gebied, ten zy’er uy t-drukkelijk het uur 
by (hat en het geene men ’er wel zou 
willen ftil houden i hebbende dit kuns- 
je  omtrent waaren, die verkoft zullen 
werden, geen kleyne pläats en groot 
voordeel voor de op-koopers in. Uyt 
de haamiddags-ruft op-geftaan, npemt. 
men wederom fchocolate , o f  water 
met ys en gaat, daar men te doen heeft, 
o f weezen wil en keerd omtrent elf

uoren naar huysj als wanneer mnnen 
vrouw hen te bedde begeeven j wer
dende een tafel-laaken op het dek ge- 
fpreyd en dan doed men beeter maal
tijd i als des middags, daar naa gaat 
men zlaapen * maar die wat anders , 
als dat,in  het hoofden van die nage- 
vogels ziin , die geen vaak hebhen, 
ftijgen fe paard , om den prooy op 
te doen, daar zy naar verlangen en 
daar gaan te M adnt, Lijfabon en an
dere groote itceden weynig nagten 
door; dat men geen zang en znaaren- 
fpel längs de ffraaten ontmoet. B y  
deeze geleegendheyd moet ik zeggen*, 
dat de Spanjaards , op dit vermaak 
verzotzijn, fchoon’er zelden bequaa- 
me kunft-zangers, o f fpeel-luyden ge- 
vonden werden j maar de oude Laß- 
tarnen waaren alle van deezen aart * 
werdende hen de eere gegeeven > van 
zeeker zlag van violen (/veelen) uyt- 
gevonden te hebben, de Spanjaards zijn 
op het Cythtr- cn Guitarre-ipel zoo 
verliefd 5 dat ’er geen fchoen-lapper, 
boer , o f foldaat is , die ’er geen aaa 
fija riem a of gordel heeft. Ik  kan 
niet laaten, ter doezer opzigt yets te 
verhaaien, dat my zeer vremd is voor- 
gekoomen. .Omtrent v ijf  en twintig 
jaaren, naa den opftand van Portugal 
ai toen de twee gebuur-rijken in Oor- 
log waaren, deeden de Portugeezen een, 
in-val in Andaloußen ;  plunderende het 
fchoone vlek Jraigueros en al verdet 
indringende, zetten zy een ruyter op. 
fchild-wagt aan een der kerkenj dee
ze ging geruilelijk wat op iijn Iuyt 
zitrtenipeelen; tog zijnde de zelve niec 
wel gefteld, quam ’er een burger b y, 
die alles by deeze plundering verloo- 
ren had en hoorencjp, dat de znaaren 
aan den vereyften klank niet vol-dee- 
den, verzogt h y , den foldaat, met 
veel heufcheyd, hem het fpeel-tuyg 
eens te willen geeven en het zelve ge« 
fteld hebbende , gaf hy het den Por~ 
tngeez wederom, zeggende: zie daar, 
nu is het wel gefteld ;  gaande daar op 
zagjens heen wandelen , gelijk hy ’er 
gekoomen was. De Spanjaards z ijn , m 
al hun doen, vopr het uyterlijke zeer 
gemaatigd en deeze defdgheyd, wel
ke meeren-deels, gemaakt is , gaat zelfs 
tot in hun vermaakelijken ommegang, 
door. Wanneer zy fpeelen, zwijgen
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izy gänts ftit , zonder de aldcr-minfte j 
beweeging van hun gemoed , in her 
aangezigt re doen zien , het zy fy 
winnen , o f verliezen. Zoo draa ye- 
mand yecs by het fpel gewonnen heefr, 
is het van ’s lands gewoonte en volgens 
de aan-genoomene wet van wel-leeven- 
heyd , het zelve yemand der aan- 
fchouwers, aan te bieden ; die het 
ook , zonder fchande te behaalen , 
aan-neemen 3 jaa ook niet aangeboo- 
dcn , wel mag eyfchen , Daar zijn van 
die Ridders der goede fortuyn, pan- 
likkers by ons genoemd, die van en 
op dirkunsje leeven; gaande dag en 
nagt in de gezelfchappen, daar men 
fpeeld > want hoe de taarling v a lt , 
zy winnen altijd. Deeze gemelde 
Spaanfe deftigheyd blinkt meeftin de 
Köningen uyt. Men verhaald 3 dat 
Philips d e lV , Koning van Spanjen en 
Jan  de IV , Koning van Portugal, 
gehoor verleenende , nooyt hun lic- 
chaam bewoogen en hun aangezigt 
nooyt vertrokken, wat antwoord zy 
ook gäavenj blijvende altijd in den 
zelven ftand, jaa de eerft-genoemde 
zoo ftok itijf, gelijk o f ’er niers aan 
#ijn licchaam beweegbaar > danfijnoo- 
gen en lippen waaren.
- A l de Spaanfe vrouwen bezmeeren 
haare wangen met wat roods; jaa daar 
is ’er niet eene, welke dit niet doed, 
als ik de Spaanfe zeg , veritaa ik ’er 
ook de Portugeefe onder; de zommi- 
ge befchilderen haare koonen , k in , 
keel , ooren , boezem fchouderen , 
vingeren en paimen der handen en 
noemen dit geen bfanketzel: want zig 
blanketten, noemen zy wit en rood 
onder een mengen en daar mede be- 
ftrijken3 op de voor-gemelde wijze be- 
werken zy z ig , desavonds, wänneer 
zy zlaapen gaan en des morgens , als 
zy op-ftaan: zy dragen nimmermeer 
een m utz, het opfchik van haar hoof- 
den is zeer verfcheyden 3 maar altijd 
zonder het hoofd met een kapzel te 
bedekken , zy draagen het hayr plac 
neder gekemd en detuyten in drie, vier, 
o f v ijf  v legtend ie neder-waards han
gen, verdeeld , deeze nu fchikt ye- 
der naar haar zin en vermoogen, dee
ze met linten, geene met paarlen en 
gefteentenop, der zelver uyt-eynden 
in den riem vattende* o f als zy  in

buys mecnenre blijven , agtcr aan het 
hoofd vaft maakende , met een ftuk 
dunne zijde ftof van vcrfcheyde co- 
leuren. Haar nagt- gewaad, is eenrok 
en borft-rok, welke zeer naauw ont 
het lijf en de armen zlnyt en een 
fchouder-mantekje van zijde ; zijnde 
een zoort van een lange en breede 
zluyer, waar mede zy haar aangezigt 
aardigiijk weeten te bedekken, alszy 
het noodig vinden. Wanneer zyuyt- 
gaan, hebben zy een zoort van een 
wrong, o f balijn omhet lijf en opde 
heu pen 3 beftaande uyt verfcheyde hoe- 
pen vandraad-werk, waar op de rok- 
ken gedraagen en ver van het lijf ge- 
houden werden, lk zegro k ken j maar 
veritaa daar door v ijf, ze$;jaa tien ,o f  
twaalf rokken , boven elkander, de 
zelve zleepen nooyt van agteren; 
maar hangen altijd van vooren langen 
breed op de anrde en op de zijden, 
öm alzoo nooyt haare voeten te laaten 
zien , die zy ongemeen kleyn hebben* 
verbergende de zelve, met alle moo- 
gelijke voorzigtigheyd; jaa het is een 
der alder-grootfte gunften, voor een 
man, als hy zoo ver komt ; dat hem 
een vrouws-perzoon haare voeten laac 
zien 5 volgende in dit ftuk de Chineefen 
en veele volken van die oofterlijke lan
den : aan haare fchoenen zijn geen hie- 
len en de zelve zluyten zoo net, om de 
voeten , als waaren zy ’er om gefchaa- 
pen, in en met al dit gewaad fchij- 
nen zy eerder längs den weg teglijen *, 
dan te gaan, om war kloeker van lic
chaam te lijken, draagen zyzom wijl 
een zoort van klompjens, d ie ’er een 
halve voet hoogerdoen treeden3 maar 
zy gaan ’er zeer ongemakkelijk mede. 
Mager zijn en weynig boezem heb
ben, is onder deeze vrouwen een van 
de feboonheeden en zoo veel werk, 
als de Franfe, Venetiaanfi , Hollandfe 
en andere vrouwen , maaken, om de 
zelve rond en bol te vertoonen, zoo 
veel en nog meerder doen de Spaanfe, 
om de zelve plat en neder tehouden* 
leggende al vroegdaarloode plaatjens 
op en ftijve indrukkende windzden 
om } baakerende zig des avonds, als 
jong geboorne kinderen. Z y  draagen 
geen hals-cieraaden 3 maar arm-banden, 
ringen en oor-verciercelen , grootec; 
dan menze elders zkt, Zulks yeder

(b 3) laad
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land verfcheyden in den keur der 
ichoonheeden en vrouwen opfchik is> 
jaa men vind vrouwen in Spanjen, 
welke kofteiijke gefteentens en zeif 
een uur-wijzertje, o f yets, dat zy ko* 
ftelijks hebben, aan haare oor-cierzelen 
hangen en die elk naar zy vermoo- 
gende is. Verders verfcheeld hethul- 
zel ook naar het land en het getijde 
des jaars: want de vrouwen in Avfa- 
gon en Nayarra vercieren haar hoofd 
anders , als die van Caßilien. Wanneer 
de vrouwen elkander bezoeken, gee- 
ven zy ftoel , nog bank •, maar moe- 
ten alle op den grond neder-zitten j 
leggende de beenen kruys-gewijs on- 
der het vloer-dek > o f  een fprey. Z y  
küßen elkander in het begroeten nietj 
maar biedenden öntblooten handaan* 
willende zig een Juffer in het byzon- 
der aanbieden , geeven zy haar den 
naam van haar huys, o f man niet, 
zoo zy getrouwd is > maar dien 3 wel
ke zy by haar doop ontfangen heeft, 
dat is , haar voornaam , Mejulfr. 
Clara > Maria en zoo voorts. Ne* 
der-gezeeten en de fchocolate bin
nen gebragt zijnde , begind men el- 
kanders op-tooyzel te bezien , van het 
hoofd a f en fcheyd’er niet uyc, voor 
dat men alles, jaa tot het hembd toe, 
wel bekeeken heeft; ik zegge tot het 
hembd toe; want daar zijn vrouwen, 
welke zig niet ontzien, duyzend en 
meerder guldens daar aan, het zy in 
kant, o i naay-werk te verfpillen: ge- 
beurd het nu, dat ’er eene onder den 
hoop is j welke wat nieuws, wat on- 
gern eens, wat zeer koftelijks aan heeft> 
wee .• den man ,  o f minnaar ,  diens 
vrouw , o f meefteres te huys koomen- 
d e ,d it  verteld en het haar, welke het 
hem op een veragtelijke, o f klaage- 
lijke wijze verhaald, niet zoo draa hem 
moogelijk , ook laat maaken : want 
als de mannen buyten ’s lands z ijn , 
is het van de beleefdheyd en pligt 
der vrouwen, yets voor hem , met ey- 
gen handen , te maaken > zijnde ge
rn eenelijk een hembd , dat elk zoo 
künftig enkoftelijk beftikt, benaayd, 
bepaareld, kruys-fteekt en met kant 
beleyd, als haar doenelijk en uytvoe- 
relijk is i dit vereerd zy hem, als een 
bewijs van haar wel-befteeden tijd , in 
fijn afweezenheyd. Een man zonder

f

minne-jagt is in Spanjen ,  voor een 
druyl-oor en een menfeh-haater, aan- 
gezien 5 maar ik agt hem de ongeluk- 
kigfte van alle menfehen, die op eca 
Non verliefd; maar 61 zuureenduu- 
re welluft, de brand-paal ftaat altijd 
gereed , voor den geene, die op de 
hooge mifdaad, van een Nonne uyt 
het Kioofter getrokken te hebben , 
betrapt werd. Men zegt \ dat de 
vrouwen van de alderhoogfte ftaat, 
nooyt i dan het eerfte jaar van hun 
huuwelijk ,z ig  met uyt wandelen ver- 
luftigen* immers in het openbaar en 
dan nooyt, zonder haar man b yz ig te  
hebben. Die uyt wandelen gaan eil 
niet bekend willen weezen , bewinden 
zig in en met manteltjens > welke zy 
voor dien het hen goed dunkt vaar- 
dig weeten te ontvouwen * maar dit 
Zoort van zluyers, o f manteltjes, is 
in Portugal verbooden : want men 
bevond * dat zy dienden om andere 
dingen, als het aangezigt te bedekken, 
o f te ontblopten en dat de Zee-ftee- 
den , zoo vol blonde kinderen wier- 
den, als die van Engeland y Vfankrtjky 
o f Holland. Men heeft in Spanjen. 
voor een vrouw , welke zwanger i s , 
veel eerbiedigheyd en infchikkelijk- 
heyd; om dat. zy gelooven j dat het 
ongemak , het welk men de moedet 
aandoed, tot hec kind o ver gaat s wes- 
halven men haar niets durul weyge- 
ren, dat zy begeeren; gaande derzeit 
ver lüften zomtijds zeer ver. De K o - 
ning zelf geeft zig ter haarer zwak- 
heyd. in en zou haar, was het fijn Ma- 
jefteyt moogelijk, heusheyd bewijzen. 
De weduwen zlijten, het eerftejaar van 
haar rouw, in een gants duyftererou w- 
kamer, daar nimmer Zonne-ftraal in, 
komt > het tweede jaar draagen zy ee- 
nig grijs kleed > maar durven geen 
huys-raad , o f kleeding; gebruyken ,  
daar yets fraa ys,o f vermaakelijks voor 
het 00g in> o f  aan is> zijnde der zel- 
ver dragt eenige zwarte fto f, met fijn 
Lijn-waad beleyd •, hangende haar tot 
over de knyen en op het hoofd een 
ftuk dun-doek , dat haar bayren boe- 
zem bedekt, boven dit alles een lan
ge fchouder-mantel van zwarte zijde? 
raakende aarde. De groote rouw der 
mannen is een zleependemantel en in 
plaats. van een lioed, een hooge muts

van
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van bord-papier, met krip over-trok- 
ken. ' De mantcl is van een ligte ibof*

• zeer ligt feheurende en breekende } 
zijnde dit by de Spanjaards een kleed 
van goeden zwier > jaa hoe meerder 
gezleurd , gefcheurd en aan flenteren, 
hoefraayer en meerder den rouw-pligt 
voldoende; zijnde dit nog een over- 
blijfzel van den ooden tijd , byzon- 
der der Oofterfe Volkeren j zulks ’er 
nog onder deezen land-aard zijn, die by 
toe-val van groote droefheyd, hunne 
kleederen aan ibukken fcheuren. Men 
begraaft de lijken, gemeenelijk inhet 
gewaad van de eene, o f andere gee- 
ilelijke orden, opwien de overleede- 
ne, wel het meefte verrrouwen ; Ibaan- 
de fijn leeven, heeft gehad: de vrou- 
wcn neemen meeib, dat van de Car- 
weih innen, welke in Spanjen zcer gc- 
agt zijn. ' ' ;

Maar hat ans van de lijk-ftacy , tot 
de vermaaken over-gaan :. de Span
jaards hebben ’er eenige, die met hun 
aard endie van andere Volkeren over- 
een koomen , gelijk uyt-wandelcn , 
in den fchouw-burg gaan en diergelij- 
k e ; maar ook eenige die hen byzon- 
der eygen zijn % gelijk het riet-ilok- 
ken fpeelen, het ftiere gevegt* Hun 
.maat-gczang , fpeelen eri zang-fpee- 
3cn (o p eräs} hebben alle ntet veel 
cm ’t l i j f 5 kunnende geenzints by de 
Ttallaancn , o f Franfcn , haalen ; on- 
dertufien is ’er al de wereld op ge- 
ibeld en daar werd niet gefpeeld, o f 
het Ibikt er van groote en kleyne 
toe-kijkers. Des Vaften-avonds fpeeld 
men ’er voor- en naa-middags en daar 
werd niets vertoond , dat eenigzints 
behoord te behaagen, ofdaar gaateen 
gefchreeuw op van * dat is Koning- 
Ujk! wonder i sonder l Jefus Maria, 
wat heerelijker werk ? en zoo voorts. 
De beibe fpeelders zijn , die den gek 
maaken > nraar al de red is flijf  en 
on-kunlbig; belangende het vermaak 
van te gaan wandelen, kunnen alleen 
de mannen vry-hertiglijk doen; kön
nende de vrotiven zelden ; dan in 
cen koets, dat vermaak neemen ; wijl 
zy  te voet, altijdin haar manteltjens 
moeren gewonden zijn. In Tor'tu gal 
hebben de vrouwen nog minder vry- 
heyd ; dan in Spanjen en wel ver van 
uyt wandelen tegaan, zegt men* dat zy

E N  P O R T U G A L  i f  
1 maar drie-maal, in al haar leeveus* 
i tijd , uyt gaan ; naar de Kerk ; te 

weeten als zy gedoopt werden j troti- 
wen en begraaven werden. T e  Ma- 
drit zijn zeekere dagen en plaarzen, 
ror het wandelen , gdbeld, alwaar dan 
ook al de wereld gaat, zelfs komt'er 
de Koning ter dier tijd dikmaals : 
de voornaamfte deezer tijden is de 
cerfbe van Mey , als wanneer yedet 
een uyt-gaat; jaa daar is zoo gering 
een burger niec , o f  hy verfchijnd op 
ditfeefb. Deluydenvan aan-zien zijn 
in koetzen , de burgets en geringe 
luyden zetten zig, deezeaan den boord 
van den Manpanares, de andere onder 
de fchaduw van eenig geboomte, by 
hoopjens te zaamen ; men ziet ’er, die 
hunne vrouwen en kinderen by zig heb
ben, andere met hunne vrinden kouten, 
zommige hunne meeftereflen onder- 
houdenf Deeze fpeelen op een harp, 
o f luyt,geenehouden een veld-maai- 
tijd , met een ham , koud hoen, za- 
laatje van ajuyn, o f knof-look. An
dere fpeelen met de riet-ilokken, een 
ibeek-fpcl en vermaak, hen van de 
Mooren, over gelaaten. Veele jonge 
Heeren ,o p  hun beft op-gekleed, loo- 
pen en werpen tegen elkander deeze 
riet-ftokken , op de wijze van werp- 
pijlcn; zijnde de kunfb van het fp e l, 
dat men zijn wurp gedaan hebbende, 
zig vaardiglijk onder al den hoop 
weet te mengen en dit op een zeekere 
maat, by wijze van een dans.

Het ih'erergevegt is het grootibceh 
hecrelijkibe vermaak, dat men in.Span- 

Jen ziet ; waar op al het volk van de 
grootibe tot de kleynile, dol verliefd 
j s > ja a , daar is geen Stad van eenig 
belang, in het geheele Koningrijk , 
daar geen groote opene plaats, tot dit 
vermaak gevonden en ten minften, een* 
maal ’s jaars, geoeibend werdi zelf geen 
boerfchap, geen dorp, is zoo kleyn, 
o f gering, o f  de boeren bevegten ’e* 
den Hier te voet, met den Ianz in de 
liand. ' T o t dit vermaak behoord in 
de groote ibeeden veel toeftel en geldj 
werdende binnen Madrit geen liiere- 
ge vegt gehouden, dat de Koning min
der; dan veertig duyzend rijksdaal- 
ders komc te kolben. ' ik z a l dit feeit 
gaan befchrijven en wel zoodaanijg, 
als het cc Madrit gevierd werd > waat*

uyt



uyt men zal kunnen af-neemen, hoe in de zaak zelve , is geen verfehlt; 
het op andere plaatzen toe-gaat: want dan naar het meerdere en mindere.
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Het Feeft der StUrc-gevcgten, tot L I S S A B O N .  

, i. Dt Koninglijkc PJaati. i. Met Koninglijke Hof.

Zoo draa de Koning voor-genoo- 
men heeft, dit feeft , o f  vermaak te 
houden en te doen vieren, werd het 
twee, o f drie dagen te vooren af-ge- 
kundigd : het zelve werd te Madrit, 
op de Plaça Major (de groote plaatsj 
en te Ltijjdbon , op de Koninglijke 
plaats , genaamd Terreiro do Paco , 
gehouden , zulks de Koning van Por
tugal , het zelve uyt een venfter van 
fijn Hof-wooning j maar de Koning 
van Spanjen , niet zien kan , zon- 
der daar uyt te gaan. Men ziet, zoo 
draa dit feeft , dit aan-ftaande ver
maak afgekundigd en uytgeroepen 
i s , een algemeene blijdfchap onder de 
menfehen , men lagt, zingt en gaat 
des avonds te vooren, het op-regten 
en de toe-bereydzelen van alles zien. 
Speel-luy, zang en dans is ’er geen 
gebrekj zijndediedag zoodaanig tot 
vreugde gefchikt s dat men als-dan

alle klugjens mag aan-regten j jaa mal- 
kander zotternyen en fchimp-fcheuten 
toe-werpen, die op andere tijden , den -* 
fteek van een nxoord-priem zouden 
verdienen. Men gaat eenige dagen van 
te vooren, naar het gebergte van An- 
daloufiens waar in zig de alder-dulfte 
wilde ftieren onthouden en vangt ’er 
eenige, door kunft * maakende ftaa- 
ketzels , längs den weg , ter lengte 
van dertig, o f veertig mijlen , drijfc 
daar koeyen in , die er op geleerd en 
af-geregt zijn , men noemdze Man- 
darines ; deeze begeeven haar diep 
bofeh-waard in , waar op de wilde 
ftieren dan toe-fchieten, zy vlugten’er 
voor en de ftieren vervolgenze en zy  
brengenze alzoo tuflen de paalen en 
planken; zelf tot Madrit toe> maar 
het gebeurd w e l, dat deeze beeilen » 
ziende zig mis-leyd, te rugge willen 
en het bofeh fragten te winnen * maar



;om dir voorte koomen, zijn ’ereeni- 
ge fluxe menfchen, met halve pieken, 
re paard , die 'er regen houden en 
voort drij ven * tog dir gaat altijd zon
der bloed-ftorten niet toc. Terwijl 
men hier mede beezig is, wird ’er een 
groore ftal (ten minften zoo groot, 
dat 'er dertig , o f veertig liieren in 
kunnen) gereed gemaakt, men noemd 
de zelve Toni, op her midden van 
de plaats, daar her gevegt geichieden 
zal. Men brengd, dan de liieren daar 
in-, maar dikmaals niet zonder zeer 
groote moeyre. Wanneer zy zig nu 
Wat uyt-geruil hebben , doed menze, 
een voor een, daar uyt* koomen ; wer
dende , door fterke eh kloeke boeren > 
bydehooruen eil Haarten gevat j bran
dende hen door een brand-yzer een 
teeken op den dye en de ooren door- 
fclieurendei o f dir altijd ook zoogc- 
makkelijk gedaan, als gezeydkan wer
den, zal de JLeezerligroordeelen. Dee
ze gantfe plaats, waar van ik gefproo- 
ken heb, is methuyzeri, van v ijf ver- 
diepingen hoog, omtrokken, alle mec 
uyt-kijk-Hoepen ( Balcons)  vercierd } 
maar de eygenaars Aer woonirtgen, 
zijn 'er dien dag geen meelter van5 
maar de K oning, die de zelve geefr, 
aan dien het iljn Majefteyt belieft: 
■ dat van de Koning is in het midden 
van eene der zijden, die wel de breed- 
ile en uyt-ileekenfte zijride, bok ver- 
guld en met gordijneft, ̂ elke hy zluy- 
ren kan en van een heerelijkeh troon- 
hemel, vercierd is. Op de fegter-hand 
des Konings zijn die van fijneri raad 
geplaatll; die inen aan hunne'waape- 
nen , op goude laakenen eti Hoffen ge- 
l l ik t , kan onder-kennen : aan de an
dere z ij , ziet men die van de llad , de 
groote van Spanjen eh rijks- o f ftads- 
bewind-luyden, yeder naar fijn ampt 
en llaat, op des Konings koften ge- 
zeeten ■, tog die van de llad moeteri de 
fichouw-plaatzen huuren. Deaf-gezan- 
ren van gekroonde Rooms-gezinde Vor- 
flen , hebben hunne kijk-plaatzen regt 
regen over de Koning; maar die van 
andere Gods-dienH,verfchijnen er niet, 
de verdere plaatzen 5 die ’er zijn , wer
den, door yeder, die het beliefd ge- 
huurd en daar voor zomtijds honderd 
en vijftig , twee honderd en meer- 
der guldens betaald. . De geheele
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vegt-plaats werd met zand beftröoyd^ 
met een hooge fchutting omtrokkert 
en van drie kanten betimmerd, met zit- 
en Haà-plaatzen > op de wijze van een 
Schouw-bùrgihebbende van den grond 
o p , föt de eerfte verdeeling fo e , ook 
kijk-huysjens, uyt-zigt-plaatZen, op 
de wijze van Balcons. Alle deeze plaat
zen werden verhuurd, de minlle voor 
een rijks-daalder,welk voordeel de llad 
trekt en tot de onkoften van het feeft 
beHeedwerd. Des voor-middags geeft 
men v ijf , o f zes liieren, aan het ge- 
meene volk ten bellen, dat de zelvè 
met den lance in den vu yft, van tieiï 
uuren, totdenmiddag toe, drijfden 
jaagd. Daar naa gaat zig yeder op fijn 
plaats Zetten ; doende alle de Spaanfi 
minnaars hhh beil>om hunne meeHeref- 
fen, van een goede en geirtakkelijke te 
bezorgen en met eenig onthaal te voor- 
zieni maar daar z ijn ’er een meenigt» 
onder, die te huys geen Huk broods 
hebben * beftéedende alles, dat zy by- 
een kunnen fchraapen » om heerelijk 
uyt te koomen en hun liefde-drift te 
doen blijken. ’ ' : 1 '

Men moet bekenneh ; dat deeze fee  ̂
ilen van eeneon-befchrijffelijkegroots- 
heyd en grootlle vermaaken zijn , die 
men ooytaan-fchouwen kahjZijnde alle 
de om-geleegene ven Hers, kijk-Hoe- 
pen, alte de zijden van de plaats, met 
koftelijkekleeden, deeZe vart fluweelj 
geene vah zijde Hoffen van alder- 
hande verWen , o f  kunH-Weefzel en 
Hikzel met goud en zilv'erover-laaderi, 
öp-geprorikt en vol perzoonen, van de 
alder-Cerite Hand des geheelen rijks 
en flads ; Zelf het genteene v o lk d o e d  
een vreemdelihgjover hun öpfchik,Horn 
van verwonderirlg Haan: Op dien dag 
verfchijnen de vrohWen ih het open- 
baar en zonder bedekzel van aaiigefigr* 
o f hdndehi zie daar een geleegendheyd, 
om haar op het fchoonfle te doen 
zien ; tog daar is ook niemand, wel
ke de zelve verzuymd $ haalehde al
les van goud en geHeente by-een, dat 
zy magtig kunhen werden ; de minder 
vermoogende Hrikken en quikken zig^ 
met dat geene op > het welk zy koo- 
pen, hüurert, Ieenen ; jaa door bede- 
len krijgeii kunnen; maar hoe fchoori 
dit alles voor-komt ; men moet toe-;

1 Haan ; dat dit bloedige fchouw-fpél,
V . Deel, (c )  zeer
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55 eer weynig met den Chriflelijken Gods- 
dicnft over-een kom t: waaromme veele 
Pauzen, het zelve hebben willen a£- 
fchaffenj maar de Spanjaards , die e r , 
tot gek-wordens toe meede in-genoo- 
inen zijn ,'hebben’er zig zoo fterk fegen 

ekant 5 dat het H o f van Romen, het 
por de vingeren heeft moeten zien> 

hebbende daar op en tegens niets uyt- 
gevonden ,  nog gedaan * dan in eenige 
Kerken afiaaten te doen verkoopen, 
voor de geene, die zig in hctgevaar, 
yan om hals te raaken, ftaan te begee- 
ven } zoo vind deeze Geeftelijkheyd 
flltijd yets tereerenen voordecl van hun 
Kerk. De gezanten werden naar het 
feeft, met hunne koftelijkfte koetzen 
gevoerd rijdende over het vegt-perk 
en gaan ßlzoo hunne plaarzen neemen, 
gevolgd van een grooce ftoet Eedel-Üe- 
den,opkoftelijk toe~gefteldepaarden; 
doende 00k dien ronde en begroetende 
de Jufferfchap en byzonderlijk, dien 
zy  wel willen , o f van welken zy wel 
wenfchcen , wel ge wild te werden. Zoo 
draade Koning en Kon inginne gezee* 
ten zijn , trekken de drielijf-fchut-ben- 
den de plaats in j zittende voor de 
Zelve, der zelver bevelhebbers , dat 
altijd Heeren van de alder-voornaam fte 
gezlagten zijn ,  op zoo fchoone en ver- 
eierde paarden , als zy  om geld weeten 
tc bekoomen , terwijl gemelde benden 
binnen treeden , ftaan deeze Heeren 
onder de Zeetel-plaats van haare Ma- 
jefteyten $ rijdende daar naa, met hun- 
»e ftokken van bevel in de hand, vier 
in een gelidj eenige maalen, rond-om in 
het perk , om al-om behoorelijke ordre 
te (teilen. Daar op komt het Geregcs- 
hof i gaande mede eens over en om 
de plaats $ werdende van hunne fchou- 
ten en bedienden gevolgd i die mede 
zorg dragen t dat 'er geen wan-orden 
gefchiede j al dit gezelfchap is mede 
wel op-gezeeten- Wanneer alle dee
ze voor-bereydzelen ge-eyndigd zijn, 
geeft de Koning een teeken, met fijn 
neus-doek, waar o p , alle menfchen, 
die’er by duyzenden in-gedtongen zijn, 
buyten den om-trek en fchutting van 
het ftrijd-perk ,  gedreeven werden. 
D it gedaan zijnde, befproeyd men den 
gronds met water, dat er op waagens 
in her-om gevoerd werd; dan zluyt 
zig delijf-w agtdigtm een} hebbende

geen befchutzel, nog timmeragie voor 
zig} zijnde hen daar en boven ver- 
booden > een voet te verzetten, vcel 
minder te wijken, wanneer ’er een ftier 
op hen aan-komt: zulks zy zig op het 
jfpits van hunne helbaarden vertrou- 
wen en het zelve den woedenden liie
ren , voor den borft zetten moeten en 
wanneer zy’er op die wijze een dooden, 
hebben zy ’er een ftuk gelds en lo f 
voor. Hier op nu koomen de beiden, 
ftiere-bevegters, koltelijk uytgedoit 
en van veertig, o f vijftig ftamers in 
hunne Livreyen gevolgd, voor den dag* 
werdende hen door deeze, als hunne 
bediende een zoort van lancen toe-ge- 
reykt *, zijnde van broos hout, v ie r , o f 
v ijf  voet lang en van een langen yzc- 
ren fpits voorzien. Zygroeten haare 
Majefteyten en alle de aan-fchou wers ea 
vraagen den Koning v e r lo f , om te 
moogen vegten en het zelve verkrec- 
gen hebbende, feheyden, o f verdeelen 
zy zig 5 gaande ycder de Jufters be- 
gtoeten, waar aan hy kenniffe heeft * 
ait alles gefchied, onder het geduurig 
blaazen van een meenigte Trompetten, 
zulks het geluyd daar van , de lugt en 
aller toe-zienderenooren vervuld. Out 
een ftier te paard zittende te be vegten* 
moct men een EdeUman en daar voor 
erkend zijn : wantookeen Burger-man 
mag een ftier * maar niet > dan te voet, 
be vegten. De Koning geeft de zleutel 
van de voor-gemelde ftiere-ftalaan fij- 
ne eerfte bediende en deeze werpt den 
zelven, een Algouazil (een Schout) toe, 
die 'er de poort mede gaat open doen, 
om een ftier op de plaats te doen koo
men. Daar ftaat een vafte leer agter 
de poort; begeevende z ig , hydiede 
zelve opend , daar längs , voort op 
het d ak , om fijn leeven te bewaaren: 
want deeze dieren fchijnen de weeten- 
fchapte hebben, van hun man,agter 
den deur, te zoeken en vindende, te 
dooden * wijl nu aan deezen poort-ont- 
zluyter niet toe-gelaaten is , z ig  te 
verweeren , beftaat al fijn behoude- 
nis, in de znelheyd van fijn paard* 
loopende nogtans veel gevaar ; wijl 
een ftier al zoo znel } jaa vafter, als 
een paard, loopt. Men zietze daar 
o p , over de plaats Ioopen, fpringen ,  
rook en fchuym ten neus-gaaten en 
muyl uyt-werpeni werdende door de
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jknegts , nog geprikkeld en door hun 
íchreeuwen , ñuyten en roepen aan-ge- 
zet i jaa de perzoonen, die’er te voet 
tegen füllen ftrijen , maakenze , ais 
d o l, met hen kleyne pijlrjens en fpit- 
ze yzerrjens, met gekíiefr papier aan 
de eynden op~gemaakt , in den huyd 
ce drijven en van verre toe te wer- 
pen. De Edel-lieden vegten niet alíe 
te gelíjk ; maar alleen d ie , op wien 
de ftier eerft aan-komt i gaande deán- 
dere wel aan een kant; tog niet uyt 
het vegt-perk * zig verweerende en 
het beeft bevegtende , indien het op 
hen aan-vald. 1 Die in den ftrijd ge- 
wikkeld i s , mag zig van geen ande
re waapenen , o f hulp-middei * dan 
íijn lance bedienen > moetende zig 
wel Wagten van een zwaard, o f dee- 
gen te gebruyken i ten zy hy reeds 
eenig ongemak Van den ftier gekree- 
gen heeft i het welk de Spanjaards, 
Empegno , noemen > dat ís j dat de E* 
delman , o f fíjn paard gequetft is ,  
o f , dat de ftier hem fijo hoed, o f  man
tel heeft doen af-vallen en in dien 
ftaat , mag hy dien hoon met den dce- 
gen wreekem De kunft van dittwee- 
o f  ftiere-gevegt, beftaat ín de behem 
dígheyd en handeling van den lance 
wel op den ftier te werpen en dat het 
yzer vaft in des zelfs huydblijft ftee- 
ken en den werper het andere eynd 
in íijn hand houde. De wijze¿orneen 
ftier w el, te paarde , te be vegten , is * 
dat men op een ftap regt op het beeft 
aan-rye eil 'er den lance op zij ¿n-plan- 
te en daar naa, het paard de fpooren 
geeve, om, 'er agter te koomen: want 
de ftier keerd zíg  niet om. Wan- 
neer z y  met den deegen vegten, doen 
zy  hun behendígheyd blijken , met 
het beeft een fteek, die altíjd doode- 
lijk is , tuíTen de hoomenín den nek, 
o f regt ín het hooge vQor-hqofd te 
brengen, waar op de ftier ook voort 
ter aarde valt. Als dit gefchied, gaat 
3er al-om een gefchreeuw op : Vítor \ 
Vítor i Overwinnär í Ovcrwinmar i en 
de held heeft de prijs verdiend. : Dit 
gaat egter zelden toe, zonder d a t ’er 
yemand dood blijfc, o f zeer zwaar 
gequetft werd , ten minften blijft 'er 
altíjd een paard, o f twee. Z oo draa 
'er een ftier gedood is , loopt 'er het 
gemeene volkje naar toe en hakt den
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zd ven , met hunne deegens, in duy- 
zend ftukken $ doende de fchouten 
den romp nyt de vegt-plaats, door 
koftelijke roe-geftelde muyl-ezels , 
voeren; werdende aan de zelve , met 
zijde koorden, vaft gemaakt. Deeze 
vermaakelijkheeden duuren drie^ o f 
vier dagen agter een en yeder dag, 
werden er vijftien , o f twintig ftie  ̂
ren bevogren, Als een ftier , gdijk 
het zonmjds gebeurd , zig te lang 
verweerd , o f dac men een andere wil 
doen voor den dag koomen , laat men 
'er groote honden op los gaan 5 zijn- 
de een niet on-aangenaatn vertoog. 
Deeze honden zijn kort van beenen 
en lang van l i j f , fterk en zoo vaft- 
houdende met den muyl y dat zy een 
gevatten prooy, nooyc los laaten:de 
ftier krijgtze zomtijds op iijne hoor- 
nen en werptze in de lugt* maar zy 
vallen, als raazende wecr aan en mat
ten deeze groote beeilen , door hen 
op den rng te fpringen, in de ooren 
te bijten, in den muyl te vatten eft 
op alle wijzen te quellen, zoodaanig 
a f \ dat zy zig moeten laaten dood 
bijten. Die te voet vegten , hebben 
een zoort van een hatve piek, Wiens 
hout fterk en dik is en naar dien maar, 
het yzer lang en breed j zy gaan op 
een knye 1 eggen * daar zy den ftier 
zien naar toe loopen en als zy  hun 
fteek gegeeveu hebben , werpen zy  
zig voort vlak op den buyk neer, o f 
werpen den ftier , hun m antel, o f 
hoed , o f yers anders op en om het 
hoofd , om alzoo het beeft werk re 
geeven en zelf tijd te erlangen * om 
wat uyt den weg te gaan : ook kan 
men de ftieren wel ontkoomen: want 
zy zluyten hunne oogen, eer zy met de 
hoornen toe-ftooten 5 tog hy moet hert, 
geeft-vaardig en behendigheyd heb* 
ben ? die hen öjntkbomen zal. Daar zijn 
Zoo ftoute en bedreeyene menfehenj 
dat zy  den ftier een fteek-deegen, in 
het voor-by-loopen , durven in den 
nek drukken j andere zijn zoo luftig 
en rad ter beenj dat zy op des zelfs 
rüg kunnen fpringen en ’er , als te 
paard , op blijven zitten 5 vattende 
het raazende beeft by de hoorneri. 
Kort-om ten daage deezer feeften en 
vermaakelijkheeden, ziet men altijd, 
diergelijke gezwindheeden, daar het 

V* DeeL (c 1 )  volk
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Volk groot belm gea in fchept 5 tog 
altijd is het eynde treurig, door de 
clood eeniger menfchen ; maar de Span- 
jaatds, zijn dat zoo gewoon; datzy 
de vreugd niet volmaakt oordeelen a 
ten zy 'er bloed en wel rijkelijk, by 
hebben zien ftorten. •

De Spanjaards, hebben groote gaa- 
ven van de natinir,verkreegen; zijn- 
de bequaam, om alle wee re nfc happen 
en kunften te leeren, zulks men ’er 
groote mannen gevonden heeft; maar 
zeedert omtrent honderd, o f honderd 
en twintig jaaren , is ’er by hen in 
het ftuk van geleerdheyd niet veel 
gedaan , nog gevorderd. Daar zijn 
veel Hooge-fchoolen > waar in men de 
zelve leeren kan; maar men ziet’er wey- 
nig vrugt van ; Zijnde de jeugd onge- 
bonden en de Hoog-leeraaren gewoon, 
ten deele in het Spaans en ten deele 
in het Latijn , hunne leßen te doens 
jaa zelfs daar zijn leerelingen, die al 
ver in deeze, o f  geene weetenfchap, ge
vorderd zijn en geen Latijn fpreeken: 
miiTchien 00k niet verftaan kunnen; 
zijnde hier van ten deele hun Leuyheyd; 
fchrikkende voor moeyte en arbeyd 
en ten deele, de laftige dwang ? waar 
in zy gehouden werden en die alle 
luft en leeven uyt-doofd, de oorzaak. 
D e Hoog-leeraaren doen geen leßen; 
dan een half jaar> werdende weynig 
op de God-geleerdheyd j maar meeft 
de kennißfe der Regten , toe-geleyd. 
Wanneer ’er in het openbaar gereeden- 
kaaveld werd, ftaat hy 4 onder wiens 
opzigt, het zelve gefchied , op een 
verheeven ftoel, met een geele zijden 
mantel om $ hebbende een muts mec 
eenkleyne hoed-band daar om en een 
reygers veeder aan de zij s op het 
hoofd. H y , die de verweering , o f  
hetantwoord moet doen, ftaat opeen 
andere ftoel, onder den voor-gemel- 
den ; die teegen-fpreekt,  doed het 
zelve met zonderlinge deftigheyd en 
hebbende een zluyt-reeden gemaakt, 
ziet hy ter weder-zyen om ; zoeken- 
de alzoo de toeftemming van de aan- 
hoorders te winnen. Men oeffend 
z ig  alhier zoo in het Romeyns, als 
Geeftelijk Rege 3 maar hun meefte 
toeleg en y ver i s , om yeder voor zig j 
de byzondere wetten cn gewoontens ; 
van njn Landfdiap en Stad te ken-
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nen. Men kan alhier Do£tor^ in de 
Regten, binnen twee jaaren werden cn 
pleyten; doende wijders, al lief gee
ne den voor-fpraaken in Regten , toe- 
komt. De Spanjaards hebben een by* 
zondere kunft en gaave van hun on- 
weetenheyd te kunnen dekken; wan- 
neer zy fpreeken, fchijnd elk woord 
een Gods-fpraak , o f Heemel-val en 
als zy zwijgen , gaat het voor zeedig- 
heyd door. Toen de Heerfchappy 
der Mooren > in Spanjen , bloeyde, 
waaren’er zeer beroemde Hooge-ichoo- 

1 len>terwijl het Chriftendom en by zander 
Spanjen, in een diepe en beklaagehjke 
onweetenheyd, lag ; zulks zommige 
Chrißenen geen zwaarigheyd vonden, 
in derwaards ter fchoole te gaan; zoo 
om de kennis van den Heemel-loop, 
als der Wijs-begeerte te leeren. A l- 
daar vond men die wijze Arabkren» 
Ihn Sina, o f  Avicenna, Ihn Roa, o f A - 
verroes >Almanzor, Mejfahallah;  aldaar 
fchreeven verfcheyde geleerde Jooden, 
de boeken, die w y nog van hen ia  
handen hebben ; als waaren de mee
fte rs Aben-Ezra 3 Moyfes Maimonides ? 
t^A. Zacuth, den Reyziger Benjamin? 
Moyfis Kimchi en fijne Zoonen , David 
en Jofeph Abarbanel; mitfgaadm ee- 
nige andere. Toen de geleerdheyd 
en de weetenfehappen in Spanjen we-' 
derom wortel hadden gefchooten, om
trent het begin van de zeftiende eeuw* 
waaren ’er bequaame en in der daad 
groote mannen : gelijk Diego Covar- 
ruvias y Martinas d'Afpikueta, Anto
nius Augnßinus, Vergara r Ferdinand 
Vdfqm&y Chrißophel Vega , de twee 
Nugncz, Ludovicus V ivez, Antonius. 
Perez , Jeronimus Zurita , Alvarez. 
Gomez , Jeronimns Ofor ms y Andreas 
Refendius y Arrias Montanas , Filial-  
pandas , Mariana , 8aimer on en veele 
andere. In ouder tijden heeft Span

jen  00k veel voornaame mannen uyt- 
geleeverd; zoo zag men onder de 
Heydenen, de Keyzers Jrajanus , A -  
drianuSy de twee Senecaas, de Dig- 
ter en Reedenaar en den Zoon dea 
Stofen Wijz-geer (maar >of deeze laat- 
fte eh eerfte geen een man is geweeft, 
mag men met reedea twijftelen)  de 

j Digter Luc anus y alle drie van Cordua 
; geboortig. De Digter Martialis van 
1 Bilbilis, de Redenaar Aiuintiiianus van

CV*
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Cahhorra , voorts de Gefchiedenis- 
fchrij versj Trogus Pompe jus cnjuftinus, 
de Land-befchrijvers 3 Pomponim Mela 
en Columella. Onder de Spaanfe ChrB 

ftenen der eerfte eeuwen, vond men 
Figilantius , Prudentius ; maar men 
verftaa'er den Gaulois, Gaulier, niet by, 
Paulus Orofiu$> de Gcfchiedenis-fcbrij- 
ver, leereling en vrind van St.Augu- 

ft  inns en Sl  Hieronymus, Aquilms Se
verins , de groote Qfir is 3 BiiTchop 
van Corduay Juvencus > A vitus, Mar
ti anus s Fulgent tu s , Ildefondus, Aards- 
biflchop van Toledo en Ifidorus^Biffchop 
van Sevilien, in dien duy deren eeuw, 
ook Alphonfus de X , Koning van Ca- 
fitlien.y van wien wy de Srarre-pren- 
ren hebben, die men de Alpbonzer, 
o f Alphonfines, noemd.

in Spanjen zrjn (het was te wen- 
fchen i dat zy over-al aldus onder- 
icheyden waaren i j  de Genees-heeren^ 
Heel-meefters > Baard-fcheerders en 
liloed-laaters, Koppers, Zuyger-zeo 
ters &c. in vier lichaamen , o f brofc- 
derfchappen verdeeld. De Heel-mee
fters (Chirurgamsj bemoeyen zig al- 
leen > met door hun kunft de lijders te 
hulpe te koomen> laatende de Sangreros 
(dus noemd men die Iuyden) met het 
bloed uyt te tappen omfpringcn$ behal- 
ven als zy zelve op ftaande voet en 
daar de zaak geen uytftel lijden kan> 
ze lf ’er als gedwongen , den hand 
aan zlaan ; mits dat de lijder alvoo- 
rens een toeval hebbe , dat aan hun 
kunfl: bevoolen moet werden 3 te genee- 
zcn. De Baard-fcheerders vinden veel 
werk en werden door hen zoo min 
verhinderd , als gekend. De wijze, 
waar op deGenees-heeren hunne zie- 
ken behandelen, verfchild veel van die 
der andere Volkeren $ maar dit verhaal 
fchijnd eygentlijk, tot mijn voor-ge- 
noomen w erk , niet te behooren.

Laat ons tog niet vergeeten , ik te 
melden en g y ,  mijn leezer, te ver- 
fh an ; dat meeft alle menfchen } in 
Spanjen» brillen, ik zeg niet gebruy- 
ken; maar draagen: daar is geen Zoon 
van goeden H uyze, die niet een fraay- 
en op den neus wil hebben $ zijnde 
onder hen een groot vercierzel. Al 
dan wat menfch is 3 is in Spanjen ge- 
brild. Vrouw- en mans-perzoon 3 oud, 
jong j wijs > zot 3 geeftelijk, wcreld-
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li jk , hoog , o f Iaag van ftaat: .maar 
al zagjensivan een groote,yedcrnaar 
iijn ftaat. De hoogft-geboorenc dra- 
gen ’e r , die zoo groot cn wijd van 
om-trek en by gevolge zwaar.zijn» 
dat zy de zelve agter en om hunne oo- 
ren (ik  zwijg ook wel aan het voor- 
hoofd) moeten vaft maaken. Daar 
is niets vermaakelijkers om ee zien * dan 
een jonge Juffer met een zoo grooten 
bril op de neus * dat 'er beyde de 
wangen ten haiven , door bezlagen 
werden en die nooyt van zig te lcg- 
gen , ze lf niet, als zy over huys gaat > 
met yemand gemeenzaam praat > o f  
alleen is * dan als zy  te bedde gaat. 
Of-zom m ige mans en vrouwen, als- 
dan ook den bril op den neus hou- 
den i weet ik met geen zeekerheyd te 
zeggen en behelp my niet gaarn met 
vertellingtjens van andere: tog indien 
dit gefchied, geloof ik , dat zy zom- 
tijds vremde en bedriegelijkedrootnen 
moeten hebben.

Men bediend zig in Spanjen van 
twee verfcheydene taalen 3 zijnde de 
Bij'caayfe en de Spaanfe« De eerfte komc 
my voor als de oude Spaanfe, Wiens 
overblij fzelen men nog by de oude in- 
gezeetenen van het Pyreneefe geberg- 
te vindi by-naar gelijk het oude Bnt- 
tons, Brctoens, nog ten opzigte vaa 
Engeland , in het Landfchap /Falles 
en in Schotland van de Hooglanders > be- 
houden is en gefprooken werd : on- 
dertuflen bevind men > dat dzBifcaay* 

fe  taal niet zuyver is: want buyten 
de verandering, welke de tijd daar 
noodzaakelijk heeft moeten in-bren- 
gen, zijn ’er eenige Latijnfe woorden 
onder gemengd> gelijk te zien i s , uyt 
de voorbeelden 5 die ik reeds heb 
verhaald. W at de Spaanfe taal belangd, 
de zelve verfcheeld , naar de Iand- 
fchappen j buyten , dat yeder van de 
zelve nog van een zelve woord en 
fpelling een andere uyt-fpraak heeft, 
by voorbeeld; de Catalaanen, fpree- 
ken niet eeven-ecns, als de Galiciers 
en de taal van een Caftdiaan 5 is een 
andere 5 als die van een Portugeez. ln 
het algemeen is de Spaanfe taal, gelijk 
de Italiaanfeen Franfe, een bedurvene 
uyt de Latijnfe * maar met zeer veel 
Arabife woorden door-mengeld, wel
ke zy  van de Mooren nog hebben o-

Cc V  ver
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x^r gehouden ; daar is een Spaans 
fchrijve* y die de moeyte genoomen 
heeft, van een geheel boek derwoor- 
den te fchrijven, welke de Spanjaards 
tiyc her Arabis genoomen hebben ; 
ik zou ’er een grooc gedeelce van hier 
in-laflen, indien ik gelooven mögt ; 
dat ’er de leezer nut uyt haalen konj tog 
het zelve niet vaft (teilende, zal ik 'er 
alleenelijk maar van zeggen, eerfte- 
lijk > dat alle de woorden, die in het 
Spaans met A l beginnen zeekerlijk 
Arabife z ijn , als > Adguafil, een Schont, 
o f  Deurwaarder ;  koomende van een 
woord , dat gcleyen , beteekend, AU 
cabala , her Folhuys * Albornos , een 
Reys-Mantel ; Algibe, een Regen-bak, 
o f  Water-bak en duyzendediergelijke. 
T  en t weedenjdat onder alle deeze woor- 
den , die de Mooren, den Spanjaards, 
hebben naa-gelaaten, een gr<?oc getal 
i s , welke uyt het zuyver Arabis niet 
koomen* maar van een verwarde en 
zlegte taal, die de geringe menfchen 
en vremdelingen » onder hen fpraa- 
ken: want de Arabieren hadden zoo 
wel hun brabbel-taal, als alle de Vol
keren van de geheele wereld : voor- 
beeldcn hier van ziet men in de woor
den Almanach, 'Dag- o f Ttjde-boek en 
Sarbatane, o f  Sarbacane een Spat ,daar 
men gevogelte tnee fpeuyt; hebbende de 
Franfen, deeze van de. Spanjaards en 
die de zelve den Mooren ontleend.

Een koude fpotter heeft durven 
2eggen; dat ’e r , indien men uyt de 
Spaanfe taal , vs en as weg nam, 
geen klank over-blijven zou 5 danom 
te fluyten, o f te geeuwen * maar dat 
is onwaarheyd en een bewijs; dat die 
man de Spaanfe taal niet gekend heefti 
zijnde de zelve fchoon , r ijk , edelen 
zeer bequaam, om den meening en een 
hoogen zin uyt te drukken * yeder 
woord vol klank , heerelijk en den 
mond vullende j ontbeerende deeze 
taal geen zagtheyd; maar valt nooyt 
in de Italtaanfe gemaaktheyd. Deluy- 
den te H oof fpreeken een nette taal, 
tog vol vergelijkingen en verblomde 
wijze van zeggen, welke in een an
dere taal voor hard , ver gezogt en 
wat on-veritaanelijk, zouden geree- 
kend werden. W ijl nu de Caßiliaanfe 
taal, die van het H o f te Madrit is, 
houd men de zelve voor de fchoon-

íte , rijkfte , zuyverfte en minít vei^ 
mengde en werd derhalven van alie 
wel-1 revende menfchen gefpvooken*, 
men gebruykt de zeí ve ook ¿n het 
fehrijven j gebeurende zeíden > dat 
yeiftand in den taal van het Landfchap, 
daar hy ¿n w oond, fchrijfb De Por- 
tugeefe taal verfchild van de Cafiiltaan- 

Je > fchijnende wat van het Frans te 
hebben en op zommige plaatzen, wat 
meerder van het Latijn te wijken en 
op andere, daar aan wat digter ver- 
bonden te zijn. lk  zal alhíer het Gebed 
onzes Heeren in het Spaans en Portu- 
geez eens, met het Latijn tuíTen beyde, 
ter neder zetten > op dat de leezer 
oordeele, wat ’er van der zeí ver ver- 
fcheydenheyd te bezluyten zy. ¿

In ’t Spaans, ofCaftiliaahs, .

Padre nueftro, que eftas en los Cielos* . 
Sea fanmficado tu Nombre. :

Penga tu Reino. í
Sea hecha tu voluntad, come en el cie

lo*, anfi también en la térra.
Da nos oy nueftro pan quotidiano.
T  fuelta nos nueftras deudas, como tam

bién nos otros faltamos a nueftros deu
dores. \>V

T m  nos metas en tentación; mas libra 
nos de mal.

Porque tuyo es el Reino > y  la potencia * 
y  la gloria por todos los figlos.

Amen.

In ’t Latijn :

Pater nofter y qui es in ccelis. 
Sanñificetur nomen tm m ;
Veniat regnum tmm;
Fiat voluntas tua, quemadmodum in ae+ 

lo, fie etiam in térra;
Panem noftrum motidtanum da nobis ho- 

die: ' ; . ■ .
E t remitte nobis debita noftra, flcut &  

nos remittimus debitoribus noftris; '
E t ne nos inducasin tentationem ;  fed IU 

beta nos a malo.
Quia tmm eft regnum , potentia ó* 

gloria * i# fécula. - . f
: ' Amen. ■ J  - • v v:y.> ■ ■ i. ;

In *t Portugeez: ' '
Padre mffo, que fias nos Cees.
Santificado feia o ten Nome.

Ven-



Fenha a nos o teu Reim*
Saa ferta a tua voluntade, aß  ms Ceos> 

com na terra*
O Pao noßo de cada diadano lo oje nefio 

dia. '■
E t oerdea nos as nojfas devidas aßi 
• com ms perdoamos aos nojjos devfdo- 

res. ■ ■ ■ . ■ ; ‘-'i ; ■ '■
E t nao nos dexes cahir en tentapae, mas 

libra nos do mal.
....... Amen* ‘ v

V an de G ods-d i e n s t i g e ^  y Ver
D E R  SpANJ A A R D S  ,  O M T R E N T  H V N -  

N E  O M M E G A N G E N  E N  O N D E R -  

Z O E K  D E S  G E L O O F S ;  D A T  I S  

D E  I N Q V l S l T l E ,  B Y  H Ü N  G E -  ! ' * 

NA A M D  > A U T O S  D A  F E .

D E  Spanjaards doen •> gelijk be- 
kend is\ belijdenis van den Room- 

fihen, Chriftelijken Gods-dienft en ge
lijk de Köningen van Vrankmk , de 
eer-naam van Alder-Chrißeltjkße > vDe
ren , 200 draagen die van Spanjen, 
als by een eygen naam > die van Catho- 
lijke, om daar door hüll zOyverhcyd 
en eenigheyd in het algemeene geloof, 
uyttedrukken j rtiitsgaadcrs hun yver 
tc doen ziert * irt alle by-menging vart 
andere Göds-dienften > veranderingen 
en ketteryeft * üyt Hunne Moogenheyd, 
te verdrijven c voorwaaf, zy toonen 
groote drift voor hurt Gods-dienft 
doende dezelvein al hurt bmmegang en 
wijzevan leeven, blijken: Want zoo 
dikmaals, als ’er een Kerk-Feeft moet 
gevierd werden, fteekt men desavonds 
van te vooren , de Hgten , een zoort 
van lampen, die veel ligt geeven , al 
aan5 zijnde een mengzel van hoüt, 
zwaavel en oly > in een pan > o f pot, 
op een ft i jl , o f  paal 3 die vaft in de 
aarde ftaat, aan-geftöoken./ De vrou- 
wen van hooge geboorte , gaan in hürt- 
ne huyzen termifle 5 zijnde'ergeen Ee- 
dele wooning en die een hooge eer- 
naam voerd , vvaar in geen Kerkje en 
Huys-pricfter is j jaa als het geen goed 
weder is, hooren zy de mis,op haar bed- 
d e :w an tzy  zijn , in hetalgemeen ge- 
noomen , zeer leuy 5 o f om gemak- 
kelijker te fprceken , zeer gemakke- 
lijk*, ftaande alcijd laat op , een ge- 
brek, dat de Engelfi vrouwen, fchoon 
zy niec ter mifle gaan,zommige Hol-

V a n  s p a n j e n
landfi 1 al eyfcht de kcuken haar 00g ert 
de Franfen, al zijn het geen Herto-
f inirten,ook wel over-komt. Die in de 

Werken ter miiTe gaan, koomen zel- 
den kort te huys: want Zy gaan ’er 
zomtijds een dozijn daags hooren j 
maar minder om den dienft, die ’et 
werd gedaan> als deminnaars, d ie’er 
veylig en naarftigom haaren’t wil gaan: 
zulks het öfter van haar hert, Gode in 
fchijn* maar de minnedrift in der daad, 
werd op-gedraagert; Zijnde de Kerken, 
als de Schomv-burgen en verzaamel- 
plaatzender minne-kunften: de vrou
wen zitten aldaar vlak neder: want 
men geeft ’er fto e l, nog bank; zoo 
lang de mis duurd, bewaayen zy zig; 
draagende de waayers zoo wel des 
Winters, als Zom ers, geftadig;ver- 
zuymende ondertuften niet, het vuur 
van haare glinfterende oogen te doen 
zien. Zoo araa het Hoog-Waardigeop- 
geheeven werd> zlaat man en vrouw 
ettelijke maalenop den borftjdatden 
vremdelingen , die dit fpel niet ge- 
woon zijn > vremd voorkomt. Z y  
dragen groote zo rg , om lijk-miften 
voor hun ziel te beftellen. Koning 
Philips de IV  > beval by fijn uyterfte 
Wille; dat men ’er voor hem , honderd 
duyzend, zou Zeggert ert indien hy 
’er zoo veel niet mögt van nooden heb- 
ben, men de overige voor fijn vadef 
en moeder zou doen; tog zoo 00k 
deeze daar aan te veel hadden, wert 
als-dan de zelve befteeden zou äan de 
zielen der gefturvene in de Spaanß 
Oorlogen. Het gebeurd dikmaals; dat 
yemand, diens zaaken -Zoo quaalijk 
m an ; dat hy fijn fchuld-eyfcfyers niet 
voldoen kan, egter by fijn uyterfte 
w il, een lengte van miften, voor zig 
befteld en dit werd volkoomen uyt- 
gevoerd en naar-gekoomen ; werden
de geen fchuld, van wat belang, o f 
voor-regt de zelve 00k weezen rnag, 
betaald-, voor eil al-eer de Heyligert 
hun wafch gehad hebben. De Span* 

jaards noemen dit 5 fijn  ziel erjgenaam 
maaken > verftaa hier by de K erk : 
want deeze trekt lijn over-fchot.

Een Spanjaard leyd nooyt fijn dee- 
gen a f , ze lf niet om te biegten, o f  
ten Avondmaäl te gaan: Zy geeven 
’er voor reeden vän s dat zy  alaus be-* 
toonen,altijd gereed tG zijn,om hüa

Gods-
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Gods-dienil, naar al hun vermoogen 
ilaande te houden. Als zy des mor
gens den kling op zij zullen iteeken, 
kuflenzyden zelven en geeven 'er her 
teeken van het kruys aan. Al wat 
Spanjaard is , heefc een byzondere 
eer-biedigheyd voor de//. Maget.■ Daar 
is by-naar geen menfch, die niet.een 
fchouder-lapje (fiapularium) in zlegc 
Latijn genoemd o f een beeldtje , dat 
het eene , o f andere wonder-daadige 
jkfom-beeldtje heeft geraakt> o f daar 
aan geftreeken is> by zig heefc. Z y  
zijn zeer mildaadig omtrent den ar
men en betoonen aller-wegen groot 
mede-hjden, met yemand , die in nood 
is. Al de koitelijken toeftel en opfchik, 
van hunne Kerken, al de verfpilling,van 
gelden tijd,dien zy in ommeganged, 
op feeilen en andere rijden betteeden 
endoen, bewijftjdat zy grootenyver 
voor den Gods-dienil hebben j zijnde 
de Kerken binnen Madrit, meer Luit- 
hooven * dan oeffen-plaatzen, van 
God-vrugtigheydjgelijk: men vind er 
blom-ilukken, prielen* oranje-enjas- 
m/jn-boomen , water-fprongen, in zil- 
vere en porphyre bakken neder-ruy- 
fende 5 quinkeleerende vogeltjens , 
wier geluyd alle kunft-zang verdoofd : 
dit en diergelijke , ziet men in andere 
fteeden en kloofters. ln htft algemeen 
zijn de Kerken zeer wel van ligt voor- 
zien > zijnde de Spanjaards van alle de 
Chrißenen de mildfte in dit gevalj 
hebbende nog veele plegtigheeden , die 
in andere landen niet bekend zijn i im- 
mers niet geoeffend werden, eertijds 
zag men in de midder-nagts mifle ee- 
nige geeftelijke , op den klank van 
verfcheyde fpeel-tuygen , daniTen: de 
reeden daar voor, fcheen door te gaan; 
zeggende * dat men zig niet te vroolijk, 
op de verfchijning van onzen Zaalig- 
maaker, kon aanftellen j dat David wel 
voor deArke, datG odzelf niet w as, 
gedanft had; maar de fchertzen, op 
deeze God-vrugtige daniTen, uyt-ge- 
fchooten, hebben dien zoo-genaam- 
den kerk-pligt doen itaaken; zijnde 
als nu niet meer in gebruyk > dan hier 
en daarby wereldlijke Heeren. Op de 
feeft- en kerkelijke vreugde-dagen, ziet 
men altijd mann,en en vrouwen, die 
voor her een, o f ander beeid» op het 
geluyd _ van Caßagnetten; (een, zoort

van Cymbaalent o f Klap-kenen te nok. 
men ,h o u c ,(opde wijze van kaibmie- 
doppen, gemaakt) o f andere fpeel-tuy- 
gen daniTen ; zijnde een gewoonte', 
zoo in Spanjen , als Portugal in ge
bruyk ; in de Heylige week leeven 
zy zeer ingecoogen : daar zijn men- 
fchen, die zig als-dan in hunne hem- 
den , op een kruys, gelijk onzen Zaa- 
ligmaaker verbeeld w erd, laaten uyt- 
fpannen> doende in-middels lange en 
droeve wee-klagren, andere gaan naar 
veraf-geleegene plaatzen bloods voets; 
kuflende alle dekruyflen >die zyonder 
wegs vinden.

De Spanjaards eeten, in de vaflen , 
00k des vry- en Saturdags > in de plaat- 
zen, daar geen vis te bekoomen is 7 
den af-val der beeilen * dat isderzel- 
ver hoofden, voeten en ingewanden: 
te Madrit heeft men geen v is ; dan 
op een gety des jaars en dan nog maar 
een vis, d ie ’er als-dan valt. Om den 
gemelden af-val te moogen eeten, ten 
tijde der vailen ,  by de Kerk bevoo- 
len, gaat men by den Af-gezand des 
Paus, een vry-briefje, voör vijftien , 
o f twintig iluyvers koopen.

In de vailen en op andere hoog- 
tijds-vailen des jaars > werd ’er längs 
de groote flraaten en op de markten 
gepreedikt en het moet wel een zleg
ten bloed z ijn , die als-dan niet veele 
toehoorders heeft > der zelver wijze 
van zeggen, verfehild wat van die der 
andere Volkeren 5 zy I eggen voornaa- 
m elijktoe, om den zondaaren in her 
gemoed te taften > doende, om hier 
toe tegeraaken, hun licehaam veei ge- 
weld aan, zelfs met op hupne hoofden, 
borlt en andere deelen des licchaams 
tezlaan; waar op veele uyt den hoop 
het zelve doen. ! Zommige bewaaren 
de kragt van hun flem, om in het 
eynd van de predicatie, ilerke ver- 
maaningen te kunnen doen * die nu 
het votk iterk heeft doen huylen, 
heeft het beite gepreedikt; maar alle 
wagten zy zig van lang preeken; vait- 
ftellende; dat men niet lang wel zeg
gen , veel minder met behoorelijke 
aandagt,toeluyderen kan. Op goede 
vrydag werd ’er rte Madrit in de K erk, 
der bekeerde, een predicatie voor de 
ligte v.rouwen gedaan; werdende uyt 
haare huyzen , van haar kamers en 

. de
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de herbergen , o f kotten gehaald en 
voor den voet van den Predik-ftoel 
gebragt •, van waar de Prediker tot 
boet-vaardigheyd vermaand en als dit 
lang genoeg geduurd heefc, körnt hy 
van den ftoel *, biedende haar alle een 
Kruys-beeld aan en zeggende ; Zie 
daar uw Zadigmaaker , omhels hem. 
Wanneer nu yemand, uyt den haaren, 
voorneemd, van haar Godloozeleeven 
a f te ftaan , omheift en kuft zy dat 
beeldtjc ; maar die dit doen , werden 
voort in een dogter-kloofter van de be- 
keerde gebragt •, o f naarde Zee-lteeden 
verzonden, o f uyt-getrouwd tog de 
meefte kuifen en omhelzen hec beeid- 
tje niet; neemende Maria Magdalena, de 
zondarefleen niet Magdalena ,de bekeer- 
de zondarefle, waar van haar veel werd 
voor-gepredikt, tot haar voor-beeld.

De Spanjaards hebben zeer veel om- 
megangen j maar de meeft aanzieneli/k- 
ile gefchieden in de Heylige weeken 
den agilen voor-dag van net Hoog- 
waardige, de alder-geagtfte is die van 
goede Vrydag ; moetende daar binnen 
Madrit , zig alle Geeftelijken, Stads 
Kegt-bankenjGebroederfchappen,Gil
den, zelfs de T  ooneel-fpeelders,by laa- 
ten vinden *, de Koning komt ’er ze lf 
dikmaals met alfijn Hor-gezin, dat met 
maikander een fchoone ftacy maakt * 
gaande alle met den degen op zij en een 
was-toorts in de hanoj tog de voet- 
knegten der groote Heeren dragen de 
zelve. A l deeze toeftel vertoond yets 
droevigsen naarsj zijnde de waapenen 
van des Konings lijf-wagt, met rouw- 
laaken bckleed; veele menfchen in het 
zwart en met mommen voor het aan- 
geiigt, blaazen op trompetten en fluy- 
ten, zlaan trommen* houdende den 
trom een z lag , als wanneer er een Up- 
per-hoofd van een leger begraaven 
werd. De trompetten blaazen (klarotn) 
dar is met half geftopte trompen, een 
zeer beklaagelijk geluyd; de kruyzen 
en wijk-vaandelen zijn met krep, om- 
wonden: men zleept eenigezeer zwaa- 
re beeiden op groote fchouw-toonee- 
len j vertoonende het lijden van onzen 
Zaaligmaaker, op dien dagbegeeven 
zig alle voornaame vrouwcn uyt haar 
kamers op de kijk-venfters, vercieren- 
de de zelve, op den wijze, als toen zy 
trouwden, met alderhande koftelijke 
behangzeien, byen in deezenomme-

V A N  S P A N ] E N
gang ,'ziet men de boer- vaardigeen zig 
zelvcn tugtigende menfchen,uyt alle de 
oorden van de ftad. Z y hebben op hunne 
hoofden cen fpits-opgaanden muts,met 
dun lijn-waad overtrokken , omtrent 
drie voeten hoog, even als een zuy- 
ker-brood , waar van af eeti ftuk lijn- 
waad tot over hun aangezigt hangd 
(Zte de Pnnt-verbeeldwg op de volgen- 
de blad-zijde')

Onder deeze zijn ’er, die dit werk, 
uyt zuyvere God-vrugcigheyd,doen j 
maar 00k veele, die "er hunne mee- 
ftereflen hoopen door te zullen behaa- 
gen > zijnde een vryery, die nieuwlijks 
op-gekoomen,aan andere Volkeren nog 
niet fchijnd bekend geweeft te zijn : 
tog als ik de Roomfe vrouwen en haare 
driften naa-denk> willende liever, een 
fcherm-vegcerj daneen verftandig man 
om-helzen, begrijp ik* dat haar ge- 
ftord bloed fchijnd aangenaam te zijn; 
jaa in zulk een geval een zlaaf meer- 
der; dan een vry-gebooren Edel-man 
waardig is. Deeze Spaanfe God-vrug- 
tige, zig zelve tugtigende menfchen, 
hebben witte hand-fchoenen en voec- 
zokken aan, een borft-rok, waar aan 
de mouwen met ftrikjens vaft ge- 
maakt zijn en een lint aan hun muts, 
o f den geeifel, van den verf , daar 
haar meefteres de meefte zinnelijkhcyd 
in hecft. Z y  tugtigen zig zelve op Or
der en naar zeekere wetten; met koor- 
derjens, aan welker eynden van was- 
gemaakte bollerjens hangen en waar 
in ftukjens glas gekneed zijn , die zig 
het wreedfte en op den onbekreun- 
ften wijze geefield, werd voor de groot- 
fte der boet-vaardigen , gehouden. 
Wanneer zy een fchoon meysje ont- 
moeten, weeten zy zig zoo ftreng te 
quetzen; dat hun bloed, op haar lijf  
fpat; welke eer de fchoone 00k niet 
verzuymd, met alle teekenen van een 
dankbaar en goed-willig hert te betaa
len j maar koomende voor het huys 
van hun meefteres; dan gaat het ’er 
anders op aan, hier koft het geen ve l* 
maar vlees, hier moet er fchouder en 
rüg aan, als of'er een beul agter z a t , 
die van z waar zlaan, dubbeld geld bad. 
De Ju ffer, welk6 dit uyt haarvenfter 
ziet en weet * dat dit om haaren ’r wil 
gefchied, vertoond hen een goed hert 
en effend de reekening, zoo dran *er 
geleegenheyd voorkomt: maar die zig 

V, Deel ; (d) eea«
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eetwnaal in deeze tugtiging begeeven 
hecft, moet ’er alle jaaren aan > ten 
z y  hem een ziekte daar in verhindert; 
tog hec is al geengemeen volkje, die 
dit doen ; de grootfte Heeren zijn van 
deeze broederfchap. De waaragtige 
boet-vaardige onder-werpen zig veel 
wreeder ylees-doodingen$gaande bloots 
voets y in een mat gewonden, die hen 
over de armen en eengedeelre vanhet 
l i j f ,  hangdi andere zleepen een zeer 
zwaar kruys, veele dragen een degen, 
door den rüg5 o f de armen, mec een 
groote wonde geilooken ; maakcn- 
de de zelve> door hun bcweeging , 
met voordagc , zomtijds nog grooter 
aan het bloeden. Die dit doen, heb* 
ben gemeenelijk een mom-aanzigt aan* 
werdende gevolgd van hunnehuys-ge- 
nooten, mcde met raommen bedekt; 
dienende > om hen längs den weg en 
onder dit tugtigeti, te ©nderdfeimen -t 
maar daar fterven ’er veele ondef dit 
God*vrugtigewirk s waaruyrde Kerk 
gten kleyn voordeel weet te haalen. 
Veele beginnen deezen zelf-plaag , 
wel vijftien dagen en iiog eerder voor

B O E T F A A R D I G E .

Paaflchen. Fiet zelve doed men ook 
te Lijfäbm  alle V rydlgen, in deVaf- 
ten> zijnde de vroüwen aldaar zoo- 
daanig,aan deeze God- vrugtigeen bloe- 
dige tugtiging, gewend ; dat zy wee en 
vvraak •, jaa alderley laderingen y regen 
hem uyt-fpouwen > die zig niet wree- 
delijkgenoegj naar haar zin}dutfd aan- 
taften. Men zict te Seviltvn, op een 
tijd , wel zeven 5 o f agt honderd van 
deeze tugtigers ̂  hebbende den lo f be- 
koomen \ dat zy zig veel ftrenger ;  
dan die van Madrit handelen * werten
de nu hoe het in de groote (beiden toe- 
gaat, kan men ligt af-meeten , wafe 
’er in de kleyne en Lande-waards > te 
doen is.

Ten dage van het Fee ft , des Hoogi 
waardigen Sacra ment s , is 'er een om- 
megang-, door de gantfe ftad 5 alzoo 
volk-rijk en pragtig 3 als die van den 
goeden Vrydag. Alle de ftraäteii, wäair 
door het zelve moet gevoerd wer
den i zijn mec zaftd beilrooyd en heere- 
lijk behabgen 3 Väh het eene, tot het 
andere eynd, tnetcen tovk, o f andere 
ftof over-rrokken3op datons Heer^door

de
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de Zon y o í reegen geen ongemak 
mögt koomen te lijden, jaa op dat 
hy koelte in het gaan mag hebben, 
befproeyd men dit verheemelte rijke- 
lijk met fris> jaa wel ook mee wel- 
mykend water. Hct (zoo genaamde) 
Hoogwaardíge werd onder een over- 
koítelijke Trooo-tent i gloeyende vari 
goud en geíteente, in het midden van 
den ommegang, gedraagen. Wanneer 
'er zig de Koning by laut vinden, 
gaat fijn Majeíleyt on-middelijk regt 
agter ons Heer; verfchijnende opdit 
b ee íl, zonder dat egter yemand den 
voorgang, o f hoogíte eere-plaats vor- 
derd , alie hoovelingen , regters en 
voornaame luyden , zelf de Koning, 
met den witte was-toorts ¿n den hand. 
Van tijd , tot tijd en van plaats tot 

' plaats, houd men wat íland, waar toe 
zeer koítelijke ruíl-altaaren op-geregt 
werden. De J  ufferfchap verfchijnd, 
in haare veníters, o f opde kijk-ítoe- 
pen ([Balcons)  in haare alderbefle Feeít- 
gewaadeiv, zijnde de plaats> daar zy zíg 
vertoonen, naar yeders ílaat, op-ge- 
cierd, zonder tralie-of mat-werk daar 
voor en met koítelijke behangzelen 
en Zonne-fchermen, op-getooyd: zy 
hebben korfjens en mandetjens met 
bloemen, o f flefíenmet wel-ruykende 
wateren , welke zy op en over het 
voor-by gaande gezelfchap ítrooyen 
en ílorten. Voor,agter en ter zijden 
van deezen ommegang, ziet men een 
rneenigte potze-maakers ¿n, met val- 
fe goude en zilvere beboorde kleede- 
ren , bepluymde hoofd-cieraaden en 
belletjens, o f fchellenrjens in den hand; 
loopende en daníTende rond-om het 
Hoog-waardige ¿ met een byzondere 
znelheyd en zoo aardige draayingen 
van hunne licchaamen, dat ’er yeder 
vermaak in fcheppen en om lacchen 
moet; zommige danflfen met bloote 
degens , andere met hand-trommen, 
o f klap-beenen en zoo voorts: dee
ze zijn meerendeel Bifcaayers, de 
zwakfte en ligtíle menfehen , die 
men vin d , in het licchaam te bewee- 
gen. Wanneer de ommegang gedaan 
is , gaat men middag-maaltijd houden 
en daar naa » de ípeelen zien , die 
men Los autos Sacramentales, noemd; 
zijnde treur- en bly-fpeelen, wier on
der-werp en ítof God-vrugtig isenby
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klaaren dag, längs de (trauten, o f in 
de wooning van eenig hoofd eenes 
raads, vertoond werden. Deeze fpel- 
vertooningen, werden een maand lang 
gehouden en deeze alle op Stads kofi- 
ten> maar fchoon de zelvc, by dag ver
toond werden , laat men niet naa, 
een meenigte toortzen, als ofhetbin- 
nens kamers gefchiede , aan te ftee- 
keri. De winkeis zijn het geheele jaar 
door, open eh niemand maakt’er zwaa- 
righeyd in , op een Zon- o f Feeft-dag 
te arbeyden, koopen en verkoopen, 
uyt-genoomen op Paafchen en ten tijdc 
van een ftierc-gevegt.

De Span jaar äs getooven; dat ’er, 
onder hen menfehen zijn , die quaad 
zien kunnen; dat is ,z o o z y  het noe- 
men, een quaad 00g hebben; zijnde 
deeze eygenfehap , van yemand, jaa 
zelf een beeil, door aanzien te kun
nen ziek maaken, o f dooden. Men 
verteld’er in Spanjen yduyzcndc voor* 
beeiden van; maar ik z a l, ten opzig- 
te van dit geloof, yets verhaalen; dat 
omtrent tagtig jaaren geleeden , een 
Hoogduyts Eedei-man is gebeurd: een 
gezelfchap van jonge Hoogduytfe Ee- 
del-luyden, in Spanjen, reyzende, nu 
te Gibralter gekoomen, liet de vrouw 
van den bevel-hebber deezes plaats, 
hen verlof vraagen, van hen te moogen 
koomen zien eeten; het welk zy toe- 
ilonden. Z y  quam met haare JuiFers 
en hield zig , ten tijde des maaltijds, 
in cen hoek van de kamer; ziende 
ilerk op een Baander-Heer, die aan het 
hooge eynde van den tafelzat; zijnde 
een zeer fchoon man , een weynig 
tijds, naa dat zy nu vertrokken was j 
zond zy aan deeze Heeren, door haar 
dienft-maagd , wat poeder * doende 
daar by zeggen; dat h y , die aan het 
hooge eynde des tafels gezeeten had, 
zig daar mede geliefde te bepoederen 
en zoo hy het niet deed , doodelijk 
krank zou werden ; dit nu was de 
man, dien zy zoo frerk en geduurig 
had aangezien; in der waarheyd, de 
arme Edel-man begofe zig voort niet 
wel te gevoelen; fchoon ’er het gezel- 
fchap in den beginne, mede fpotte* 
maar de meyd ; hebbende op fijn be- 
vel *n in hun aller by-zijn, fijn hayr ■ 
beginnen te beftrooyen, begoft dehj- 
der zig allengskens wat beeter te vin- 

V. Deel (d 2) den
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den en des morgens zoo w c l; dat hy I 
de reys , met fijne vrinden kon voort- 
zetten. De fchrijver, volgens Wiens 
verhaal, ik die vertel, had het zelve 
wyt den mond van den Heer , dien het | 
g eva l, zelf ,was over-gekoomen: om 
hier niet overtereede-kaavelen; mee- 
nende ik > dat zulk een beuzelery, 
dien ernft niet waardig is : zal ik maar 
alleen hier by doen $ dat yemand, van 
deezen aart, o f dit vermoogen,befchul- 
digd 5 iijn 00g met een playfter dek- 
ken moet, or anders; werdende bc- 
fchuldigd van yemand yets quaads, 
daar door gedaan te hebben , aan de In- 
quifitie werd aan-gebragt.

V a n  h e t G e e s t e l y j c e  G e r e g t  e n

J N  H E T  B Y Z O N D E K  V A N  H E T G E E -  

N E  M E N  D E  I n Q V I S I T I E  ( G e -  

j l o o f s - o n d e r z o e j c }  N O EM D *

HEt Geeileiijke H o f, o f  Geregts- 
beftier, verfcheeld in Spanjen, niet 
veel, van dat der andere Rooms-gczin- 

de Staaten. De Köningen van Spanjen 
en Portugal y hebben het regt , met 
toeftand van den Taus, van daar toe 
Aards-bifTchoppen en BifTchoppen, 
tebenoemeni zijnde in Spanjen ze lf, 
agt Aards-bifTchoppen en twintig, o f 
dertig gemecne Bifichoppen: de eerfte 
zijn die van Toledo, Sevtlien, BurgoSy 
Compoftella, Granaaden, Valenpen, Sar- 
ragojj'a en Tarragona: in Portugal teld 
men drie Aards- en twaalf, o f  vijf- 
tien, gemeene BifTchoppen. De Aards- 
BifTchoppen zijn die van Braga > Lif- 

fabon en Ebora. In het een en ander 
Koningrijk, vind men zeer rijke Ab- 
dyen, .gelijk in Spanjen, die van de 
Huelgas, by Burgos; van Guadaloupe, 
en Guevas, by Sevtlien en in Portugal 
die van Crato en Odivelas. T e Ma- 
drit iseen inzetting, van Kannunnik- 
kerflen , welken men de JufFers van 
St. Jacob y noemds doende bewijsvan 
haar Adeldom en oude Chriftenen af- 
komft , gelijk 00k de Ridders van 
dien orderen naam * zy  draagen groo- 
te , witte mantels en gelijk de Edel- 
luyden, een degen j hebbende de ge- 

, daante van een kruys, geftikt met zij 
en hoog rood, op haar fchouder-ge- 
gewaad een mantel. Z y  hebben groo- 
te inkomften, en yeder een vrouw, drie,
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o f vier, tot haar dien ft. Haar woo* 
ning is zeer heerelijk en vorftelijk bc- 
huysraad ; ontfangende het bezoek van 
alle vrouwen, welke daar koomen: wat 
haar inzetting aangnat 5 zy moogen 
geen mans zien , zelfs niet met deeze, 
fchoon haar naafte bloed-verwarnen, 
fpreeken 5 dan door een dikke traiy 
en nooyt uyt-gaan.

Daar zijn weynig menfehen, die van 
de Inquißtie niet hebben hooren fpree
ken en in het algemeen , de regts-plee- 
ginge van dien bank, niet weeten 5 
maar ik zal *er egter, in het kort* 
een duydelijke fchets van maaken.

Deeze Geregts-kamer is , omtrent 
het midden van de derriende Eeuw , 
opgeregt ; ter geleegenheyd , van de 
Albigenoyzen en Vandoyzen> die de Pau- 
zen , op alle, hen moogelijke middelen, 
vervolgden en plaagden. De eerfte, die 
deeze zoo genaamden regt-bank, op, 
o f  in-ftelden, waaren de Dominikaner- 
Monnikken. In het jaar veertien hon- 
derd zeven en zeventig, wierddezeU 
ve in Spanjen, gevoerd en aangenoo- 
men, door de magt en het goed-vin- 
den van Ferdinand en IfabeHa en in het 
jaar duyzend vijf honderd zeven en 
v ijft ig , 00k in Portugal» door Ja n  de 
111 , Koning van dat R ijk , Deeze 
bank neemd kenniflfe van alles, wat *er, 
ten opzigte van het geloof, omgaat 
en de mis-daaden , om welken men 
daar voor verfchijnen moet,het zy  Ket- 
tery, A fva l, Joodendom, Veel-'twj'very I  
Toovery en zonden tegen de natmtr (de 
Leezer verfchoone m y , dat ik de zel- 
ve niet naader uyt-druk) wel-eer plee- 
gen de BifTchoppen en ftads regters zig 
omtrent de misdaad van kettery te 
doen berigten ; jaa daar over regt 
te doen; maar deeze magt is hen door 
de Pauzen ontnoomen en aan den 
raad des Geloofs (de InquißtieJ over- 
gegeeven. In den beginne beftond 
deeze Regt-bank alleen uyt Domini- 
kaanen > maar naamaals zijn er 00k 
andere Heeren in-gebragt. De K ö 
ningen van Spanjen en Portugal zijn 
geboorene befchermers en hoofden van 
deeze vergaadering ; benoemende 
den Voorzitter, onder hen, die 00k 
door den Paus goed gekeurd werd. 
Deeze Vom'¿zitier (Pr<e(Mentj benoemd 
de andere leeden en draagd de zelve

den
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den Koning voor , die "er fijn toe- 
ftemming op geefr. Daar zijn twee 
Opper-hooven , waar van het eene bin
nen Madrit en hec andere te Lißabon> 
vergaaderd 3 behalven deeze zijn ’er 
nog veel andere en op verfcheydene 
plaarzen en wel in Spanjen, twaalf, o f 
dertien , voorts te Sevilien , Toledo, 
Cor dm , Granaaden, Valladolid, Sarra- 
goßa, Vakncien, Barcelona, Compofiella, 
Logronno, Llerena, Mur eien en Cuenpa; 
als mede op het eyland Maj&rca, in 
Portugal vind men ’er drie, te Coimbre, 
Ebora en te Liffabon. Yeder van deeze 
Regts-banken beftaatuyt drie Heeren, 
drie Geheym-fchrijvers (Secretarijfen) 
een Opper-fchout en drie- aangeltel- 
de Raads-luyden, gevolmagtigde en 
Pleyt-bezorgers. De opperfte Raad 
der Inquifitie, beihat te Madrit uyt een 
Voor-zitter, die men den Jnquifiteur 
Generaal, noemd; v ijf Kaads-heeren, 
waar van ’er een, een Dominikaan moet 
weezen ,een Fiskaal (Aanklaager}  drie 
Geheym-fchrijvers, een van ’s Konings 
kamer en twee van den R aad, een 
Hoofd-fchout , een Pleyt-bezorger, 
twee Pleyt-leezers , twee Gevotmag- 
tigde en twee Raad-geevers j behal ven 
alle deeze bedienden,heeft deeze Regt- 
bank een on-noemelijk getal ( Familiä
res)  verklikkers en aanbrengers van 
deeze heylige vergaadering, wijl nu 
deeze laatfte voor geen andere Regt- 
bank5 dan deezen, können geroepen 
werden, maakt ’er niemandj jaazelf 
de grootfte Heeren van Spanjen, geen 
zwaarigheyd, van zig onder de zelve 
te doen aanteekenen 3 znlks ’er wel 
twee en twintig dtiyzend van dien 
zoort alleen in Spanjen , gevonden 
werden.

Francois de Torquemada, is wel de 
voornaamfte, geweeft, van hen, die 
in dit rijk de Inquifitie hebben op-ge- 
regt r want zijnde Biegt-vader .van de 
Koninginne Ifabelta, 00k ten tijde, 
toen zy nog jonge dogter was , had 
haar doen belooven 3 dat zy 3 koo- 
mende immermeer tot den troon, dit 
heylig werk, in haar gebied zou, door- 
en voort-zetten.

Zoo draa zy nu tot Koninginne van 
Caßilim verheeven was en d i t , met 
dat van Arragon, door het Huuwelijk 
van deeze V orftin , met Ferdinatid,

29
ge2egt de Cathohjke, vereenigd was, 
bragt Torquemada haar Majefteyt, de 
voor-gemelde belofte re binnen ; ver- 
toonende 3 dat de vermengingderyw- 
dtn en Mooren met de Chrißenen, het 

' geloof der laatfte zeerbedurf; dat de 
losheyd, in d itftuk, dagopdagtoe- 
nam en dat men, in plaatze van aan 
de Bifichoppen , het gezag te laaten 
van de fchuldige , door den Geefte- 
lijken Kerk-vloek te ftralFen, dezel- 
ve aan den Wereldlijken regter en fei* 
ler kaftijdingen , behoordeover telee* 
veren 3 zeggende: want , Crefcentibus 
delttlis, crcjcnnt peen¿e : dat is ; naat 
maate , dat de mifdaaden toe-neemen > 
moet men de daar op geßelde ß ra f ver* 
zwaaren. Deeze en andere drang-ree* 
denen , vonden zoo veel plaats by 
haare Majcfteyten •, dat de Koning, 
voor deezen God-vrugtigen yveraar, 
die zeeker voor niet , niet werken 
moeft , van den Paus, den toeftand 
ontfing , van hem Inqmfiteur Gene* 
raal (het Hoofd van deeze op te regie
rte bank) in de rijken van Caftilien en 
Leon, te moogen maaken; krijgende 
hy alzoo geleegendheyd ,om fijn yvei 
verder te kunnen toonen, die hy 00k 
zoo fterk aanzette 3 dat ’er in de eer- 
fte regts-zitting, welke in deeze twee 
Koningrijken gehouden wierd , ze
ventim  dtiyzend menfehen zig we- 
derom in den fchoot van de Kerk 
begaaven , twee duyzend rerbrand 
wierden en een onnoemelijk getal, zig 
op de vhigt begaaven} zulks men in 
den tijd van veertien jaaren , meefder; 
dan honderd duyzend menfehen voor 
deeze regtbank gedaagd en wel ze$ 
duyzend, door des zelfs bevel , ten 
vuure , gedoemd heeft. Het volk 
kon zig tot deeze nieuwe regts-bank 
in het eerft niet wei gewennen: want 
men hoord ’er geen getuygen van 
weder-kanten 3, men kend ’er fijn aan- 
klaager, nog verklikker en ftraft ’er 
de kinderen, om de mifdaad van hunnä 
ouders 5 maar de Jooden en Mooren 
waaren het voornaamfte volk , daar 
het de Inquifitie, op toe-ley: de eer- 
fte hadden by-naar door gantfeh Span* 

jen  hunne Kerken 5 maar op dat zy de 
Chrißenen niet mogten verleyden, gase* 
ven Ferdinand en Ifabella, een bevel 
u y 13 beheizende} dat alle Jooden uyt

(d  3 }  hec
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het rijk hadden tc vertrekken, o f zig 
te doen doopen ; de meefte gingen 
naar Portugal, offcheepten naar Africay 
over. De over-gebleevene naamen den 
Chrifielijken Gods-dienfc aan ; maar 
naar-dien die regen hun herc gefchie- 
de , oefFenden zy den Joodfen Kerk- 
dienft, in ftilteen binnen hunne woo- 
ningen > vervolgende de Inquißtie de 
zelve, volgens haar geftrenge gewoon- 
te. Deeze arm-zaalige menfehen j zig 
aldus vervolgd vindende , vertoon- 
den den Koningj dar zy getrouwe 
ingezeerenen van den Staat waarenen 
al den handel dreeven; biddende fijn 
Majefteyt, hen tog vryheyd, van hun 
geweeten te beleeven, te willen toe- 
ftaan en vergunnen ; biedende daar 
voor een gifte aan van zes honderd 
duyzend goude rijks-daalders > maar te 
vergeefs; ziende Ferdinand hun aan- 
bod veragtelijk en hunne beede, als 
onwaardigfijngehoor, aan. Inhetjaar 
duyzend vijftien honderd en zeftien, 
deeden zy het zelve verzoek aan Ka- 
rel de V , eer hynog naa Spanjen ging* 
verbeeterende hun aan bod met twee 
honderd duyzend goude rijks-daalders; 
jaa zy zouden hun beede verkreegen 
hebben, indien de Kardinaal Ximenes 
zig met driftiglijk daar had tegen aan- 
gezetj vertoonende aan fijn Majefteyt; 
dat h y , op deeze wijze , met den Gods- 
dienft zou fchijnen handel te drijven 
en J e s u s  C h r is t u s  te verkoopen. 
D it zeggen vond ingang en het ver
zoek der Jo  öden, wierd ren tweede- 
maal af-gezlaagen.

Om dan tot de behandeling van 
het geregt der Inquißtie te koomen, 
ftaat te weeten *, d at, zoo draa yemand 
van eenige mifdaad , die tot deezen 
regebank behoord , befchuldigd, o f 
verdagt is > eenige Familiäres, dat is, 
Ferklikkers , o f Aandragers , uytge- 
zonden werden ,om  hem in hegten iffe 
te neemen ; werdende daar toe altijd 
luyden van gelijke ftaat> met den man, 
die gevangen genoomen ftaat te wer
den, heen gefchikt. Deeze aandra
gers zijn niet gewaapend ; want zoo 
draa zy maar deeze woorden ; wy ho
nten uyt bevel van de H. Inquißtie, 
gezeyd hebben, ftaat yeder ter hunner 
gehoorzaamheyd en zoo ftok ftom, als 
was hem alle magt door een blixem-zlag
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benoomen; voort verlaaten hem va- 
der , moeder , bloed-verwarnen en 
vrienden 5 jaa geen menfeh durfd voor 
hem fpreeken, o f yets ter fi jner verwee- 
ring, o f hulpe doen; naardien yeder, 
die daar omtrent zlegts het aldermin- 
fte onderneemc, zelf voort verdagt is 
en pleegde hy wat gewelds, tot des 
aangeklaagdens verlofllng, van geene 
meerder; dan deeze mifdaad , behoefde 
fchuldig verklaard te zijn , om Ieeven- 
dig verbrand te werden. Wanneer 
yemand in deeze gevangenis gebragt 
is, werd hem voort al her hayr van 
het hoofd geichooren en fijn regts-ge- 
ding begonnen, met hem te vraagen, 
hoe hy genoemd is ? van wat land ge- 
boortig ? wie fijn vader en moeder 
zijn ? en wat goederen hy bezit ? indien 
hy nu de zelve niet open-hertig wii 
zeggen en aan-wijzen, bezweerd men 
hem; by ¿eingebunden der bermhertig* 
heyd van J esus C h r is t u s , te mel
den , welke en waar fijne goederen zoo 
roerbaare, a lsonroerbaare zijn ; metbe- 
loften van hem deeze alle, indien hy 
onfchuldig bevonden w erd, wederom 
te zullen geeven , zoo draa hy de 
zelve aangeweezen heeft, werden z y  
aangezlaagen en ten overftaan van het 
geregt verkoft; werdende nooyt we
derom gegeeven: wijl ’er niemand, als 
onfchuldig ooyt uyt deezen Kerker 
raakt en ontzlagen werd. Gemeene- 
lijk zijn ’er twee aanklaagers, eer men 
yemand in hegrenis neemt en zeevea 
getuygen, waar door hy voor fchul
dig en overtu ygd verklaard en gereg- 
tiglijk veroordeeld w erd; maar men 
zegt hem nooyt »wie zijn aanbrengers, 
wie zijn tegen-getuygen z ijn ; tog zoo 
draa hy fijn op-gedrongene mifdaad 
bekend , werd hy zelf voor de zee- 
vende getuyge genoomen ; jaa men 
zegt hem niet, wat hy byzonderlijk 
mifdaan heeft; hy moet het raaden en 
geraaden hebbende, bekennen. Indien 
hy'ook by toeval fijne aanklaagers en de 
getuygen , die tegen hem zijn , raad » 
helpt het hem niet, eenige zaaken te
gen de zelve in te brengen, om hen» 
als onwettige , te verwerpen : want 
daar is voor hem geen gehoor. N aa 
dat nu een zoodaanig menfeh , eenige 
maanden, in de gevangenis geleeden 
en geleegen heeft, werd hy voor fijne

Keg-
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Rcgters gebragt en hem door den Op- j 
per-regcer gevraagd -, otn wat reeden | 
ny aldaar gebragt is ? waar op de ge- 
vangene gemeenelijk en naar de waar* 
heyd zeyd ; dat hy het niet weet, aU 
Zoo hem des weeeen niets gezeyd is. 
Waar op gemelde inquißteur > hem m et1 
ftraffe woorden vermaand , alles wel 
te overdenken , iijn mifdaad te be
kennen ; beloovende hem het Ieeven, 
indien hy ter goeder trouwe de mif
daad betend j waar van hy befchul- 
digd werd en aldus werdhy wederom 
opgezlooten voor een jaar, twee> o f 
drie , in al welken tijd men hem niets 
zegt -, tot dat "er een regts-geding en 
fhaf-uytvoering der geloofs-zaaken 
gehouden werd en gefchied -, zomtijds 
egter brengt men hem ter verhooring, 
daar altijd het zelve voor-gehouden > 
gedrcygd en beloofd werd. De kor- 
iie en veyligfte weg voor yemand, 
die aldus aangeklaagd werd, i s , zig 
zelve te befchuldigen : want dan kan 
hy ’er het Ieeven af-brengen -, mits> 
dat hy geeu weder afge vailene z y -, 
maar volhard hy in alles te ontken- 
nen en fijn onnoozelheyd ftaande te 
houden, werd hyzeekerlijk ter dood 
verweezen -, als zijnde, volgens den 
fiiji vari dferi bänk * wfettelijk bvei- 
tuygd. Deezé bloed-banken zljh riog 
de eelrte wreeder > dàn de andetfc en 
die van Spanjen flreng ; im'mers ftraf- 
fer -, dah die in IPàìiè’n fen die vàri Por
tinài feri byzbnder in Indien de aldfer- 
grouweltjkfte : in het älgemefen vfer- 
doemd mén ten vuure > yederdie vbU 
fiaridig by hfet britkenheh blijft -, yé- 
dbr die een a fva lüge iS, o f vari èchi- 
ge zWaare mifdaad beichüldigd iS • 
als ii* tooVery, veèl-wijvéry 5Zonden 
tègèriis de natuur i werdende aridere 
tnis-bedrijven , als kettery i Joodtti- 
gblöof 3 by- o f  ovèr-gbloovigheyd èn 
dietgelijke, met verbeurte vati göede- 
reii, Üyt-bannen en zoo voorts, geftrafr. 
TbrWijl nü deeZe Heylige Regt-bank 
altijd van Chriflclijke liefdé en zagt- 
heyd in het openbaar fpreekt en van 
hiiriné Kegters fpreeken doed -, iriofct ye- 
det (̂ dien God gehengd, hunne klaau- 
Svéh te ontfpringen} zweeren, nooyt 

'fe is  Vari ài hètgefcne hyin degevan- 
getìis gbhoord, o f gezien heeft, te zul- 
ìtn bekend maaken > maar in tegen-

E  N  P O R T Ö G Ä  I ,  5 1
| deel j hoe wreedelijk gehandeld, al- 

om te zullen roemeti > weegens de 
zagt-moedigheyd en goedheyd, met 
welken hy is gehandeld geworden : 
want die zoo on-voorzigrig is dat hy 
eldersover klaagen durfd > werdvoort 
wederom ter Kerker in gezleept en 
ter doöd gevonniti* als eeivafvallige* 
maar wanneer yemand nu fijn mif
daad al bekend heeft, is hy nog niet 
van de zaaken a f -, moetende fijne me- 
de-fchuldige o f mede-pligrige aan- 
wijzen , wanneer fijn mifdaad van 
dien aard is j dat de zelve zonder an
dere niet heeft kunnen gefchieden : 
zoo hy d it , het zy door hen niet te 
kennen, o f om andere reedenen, wey- 
gerd, werpt men hem ter pijn-bank 
en werd zoo lang geplaagd, tot dat hy 
het doed > o f fterft: daar ziet en hoord 
men dan een vader fijn zoon , een 
man fijn vrouw , de kinderen hun
ne ouders befchuldigen en wijl yeder 
een > die fijn fchuld bekend , die 
doen moec , zijn de gevangen-huy- 
zen van deeze Heylige bank nooyt 
leedig. ln de Wereidlijke Regt-bank 
gaat het wat anders toe; tog pleegd 
altijd j omtrent dit ftuk, eene over- 
maatige ftrengheyd ; hondende de 
Rentiers Voor ebn fegel j dät iheri 
oriitVent de zaakbn väii Gods-dienil, 
Gbds zäak ariden? moet hahdeleri ; 
dan omrrertt de Wereldfchb dingeri,. 
Die , vah JM m -gc\6o£ befchlildigd1 
zijnde , h^t zelve Bekeiid en hun- 
nb riicde-pligtige ädan-geWeezen libb- 
ben , künneh toi tweb-ihaaten toe , 
den dood ontkoomeo beldoveridö 
ftänd-vdftig by hbt RooUfe geiöof tb' 
blijven \ iriäär vbör de derde-rriail is 
’er geen beimhertigheyd te verhob- 
pen. ■

De geregt-Zittirig eri uytfpraak dbr 
vbnriinert van de geineide Regts-bank 
gefchied zelden en n ooyt; dari met 
veel tbeftel , oin de zelve alzoöaan- 
zierielijkfcr te niaakeri ten vröegftcn 
gefchied dit orh de twee jaaren en in 
Spanjen nog zdo häaftig en dikhiaal 
niet 5 werdende daar toe altijd eene 
byzondere en goede gelegendheyd af- 
gewagt; gelijk een hooge Feeft-tijdi 
wijl deeze te Kegt-zitting, berder voor 
een God-vrü^tige plegtjgheyd ; dari 

t vofdering , Regt- o f Pleyt-zaaken , '
werd
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werd aangemerkt. De vergaadering 
werd altijd op een ruyme plaats ge- 
houden , op dat 'er veele menfehen 
kunnen tegenwoordig zijn ; te Ma- 
drit, op de groote Plaats,  tcLiffabon 
op die van her Koninghjke H of, in 
zommige fteeden, in een der Kerken. 
Men regt ’er van hout een fchouw- 
tooneel o p , befchuttingd en overdekt, 
zoo groot; dat ’er drie, o f  vier duy- 
zend menfehen op weezen kunnen. 
Op het zelve maakt men twee ver- 
heevene traps-gewijze plaatzen > van 
banken, o f ftoelen voorzien, de eene 
voor de befchuldigde en de andere 
voor de Jnquißtie-regtevs en de ande
re Raads-heeren van h etR ijk , tuifen 
deeze ziet men den zeetel van den 
Grooten Inquifiteur; fteekende boven 
alle de anderen uyt en met een ver- 
hemelte bedekt. ^

In het midden van deeze plaats, 
ziet men een geftoelte voor hem, die 
een Predicatie;  zlaaude op deeze pleg- 
tigheyd, doed, opgeregt ; een Altaar 
daar ter zijden en eenbankje voor de

mifdaadige, die iijn vonnis ftaat aait 
te hooren. Die werk gaat gemecnc- 
lijk op eenZondag aan ; dacis vroeg, 
om al yroeg goed werk te doen : 
want men is 'er van des morgens ten 
zes uuren, tot des avonds omtrent 
zoo laat, in en meede bezig. Men 
haald de fchuldige uyt de gevangenis 
en trekt yeder een rok met naauwe 
mouwen en een broek aan, die hen 
tot op de hielen hangt , beyde van 
zwart linnen, met witte ftreepen (JZie 
hier van de Print-verbeelding op de nee- 
vensßaande blad-zijde.)  Hier over 
Ichiet men hen een kleed aan, dat 
een Sambenito, genoemd werd; zijn- 
de een zoort van een fehouder-man- 
tel; hangende van vooren en agteren, 
zoodaaning befchilderd; dat z y , die 
het zelve aankrijgen, uyt de beeiden, 
daar op gemaald, aanftonds wel be- 
zluyten kunnen , wat hen befchoo- 
ren is. Die ter dood niet veroordeeld 
zijn ; hebben een Sambenito van geel 
lijn-waad, met een St. Andries kruys 
befchilderd , van vooren en agteren

rood;
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, i .  D e kleediug van vernam i, die 
fta^t vcrbrand ic werden.

i .  De fclcedlng van yetnahJ, 'die 
het vuur ontkoomen zal, hebbende 
ifjn mi (da ad bekend , alvoortns fijn 
vonms a f  te wagten. , .

$. De klccdiug van yemand »die
naa gc von nifi: te z i ju ,  fijn m ifdaad 
bekend cn alzoo den dood zal onc- 
koomen* - ' '■ ■ ■ ■ ' ; . . ; :1

röod > maar die ter dood verweezen 
/ Jjiii tog de zelve* door het beken- 
nen van hun mifdaad> naa de verwij- 
zing 5 niet zullen zmaaken , hebbeti 
een over-kleed aan 5 dat men Samar- 
Ta, naemd , al-om met omgekeerde 
vlammen befchilderd ; by de Porta- 
gcezen , het omgekeerde V u u r ge- 
naamdj tog die ter dood en zonder 
hoop van genaade gefchikt z ijn , heb- 
ben een fchouder-mantel (een Samar- 
ra) aan, wiens grond grijs en waar 
op het hoofd van een man 5 al-om in 
vlammen, die door duy vels aan-ge- 
ftooken werden * verbeeld is. Aan 
het neder-eynde van deezen fchouder- 
mantel leeft men des vcroordeeldens 
nnam en mifdaad ; naamelijk* hart- 
nekkig Retter > o f Retter , die over- i 
tuygd ;  nogtans ßjn mifdaad ontkend; \ 
o f J f v a l l t g e . .Hier by werd den e-

lendigen een bord-papiere muts , als 
een zuyker-brood (  men noemd de 
zelve Carocha) al-om met vlammeti 
en duy vels befchilderd 5 op het hoofd 
gezen Alle geeft men een geele was- 
toorts in de hand en yeder een aan- 
brenger van het Heylige Geregt op 
zij j voerende den naam van hun 
Peet-vader * die hen geleyd en ver- 
antwoorden moet van eh weegens hen* 
ih ailes \vat zy zeggen en doen* tot 
de uytvoering hunnes vonniile toe. 
Als-dan begind de ommegang : voor 
aan trekken de Vominikaaner-rnonni- 
ken y met een Kerk-vaandel , waar 
in St. Vommicus , gefchilderd itaac 
(Zie hier van de Print-verbeelding op 
de volgende bìad-xijde) hebbende zy 
Heeren alhier den voor-togt, als waar- 
dige naa-volgere van deezen hunnen 
initeìler cn eerfte Geloofs-dwinger *

V. Veci, * (e) hen
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hen volgen de Heeren van de Bloed- 
bank ,  waar naa men de elendige 
ziet s gaande e&n voor efcn > bloots 
voets en hoofds, uyt-genoomen die 
Herren moeren $ hebbende hunne 
mutzen op > yeder en alle een was- 
toorts in de hand % in het midden 
van deezenommegangwerdeen groot 
kruys-beeld gedraagen, met het aan- 
gezigt naar heu gekeerd > die den 
dood ontworfteld zijn : want de rug- 
gc naar de andere gedraayd > ver- 
toond | dat geen meerder hoop van 
ontferming voor heil overlg is en zy 
tterven moeten: tuflen de deeze n u , 
werd het gebeente en de afbeeldin- 
gen gedraagen , van die ter dood 
verweezen zijn : te weeten van die 
in de gevangenis, naa veroordeeld te 
weezen, gefturven en in een pu t, o f  
grafe van den Kerker , tot dien tijd 
toe , als honden > maar weg-gewur- 
pen zijn > o f  van de zulke, die naa 
hun dood nog befchuldigd en alzoo 
voor fchuldig gehouden zijn % wet-

dende daar en boven hunne goede- 
ren verbeurd verklaard, de erfgenaa- 
men de zelve afgenoomen en zy doo- 
den, als de leevende verbrand ; leg
gende der zelver gebeente in zwar- 
te kiftjens , befchilderd met vlam- 
men, duyvels en alderhande ichrik- 
kelijke vertoogen ; zy z e lf, naar het 
leeven uyt-gebeeld , werden op een 
ftok gedraagen, zoodaanigden quan- 
fuys-mifdaadige gelijkende » dat hjr 
nog fchijnd te leeven. Deeze kitten 
en beeiden, werden ftuk voor ftu k , 
naaft hen gedraagen > die verbrand 
ftaan te werden. De oipmegang ter 
plaatze van de Regts-pleeging , in 
deeze order gekoomen zijnde , klim
men de Regters en andere Raads-hee- 
ren, ten toonneele voornoemd op , al- 
waar gezeeren, degevonnifde op een 
ander gedeelte van het zelve tegen 
over hen, met hunne gevaaders , o f 
peeren op z ij, geplaarft werden : als- 
dan klimd een Prediker ten ftoele op, 
doendeeen reeden, om zoo de Joodett

als

4
■■vi



V A N  S P A N J £ N
als Ketters, ter bekeeringe te vermaa- 
ncn cn tot het Roomfe Chrißendom; 
ovcr tc doen koomen. Dit gedaan 
en den zegger van daar af-geklommen 
zijnde. Klim d een uyt de Geloofs- 
dwingers ([Inquißteurs)  ten zelven ftoe- 
le op j roepende yeder mifdaadige 
voor zig j die veriehijndj vallende, 
geleyd door een fchout, op fljne knyen 
voor deezen vonnis-velder, die als- 
dan, hun Regts-geding en daar op ge- 
volgd vonnis ,hem voor-leeft: wijl nu 
de zelve zaaken, zeer dikmaals voor- 
vallen,\verd deeze voor-leez in g , zelf 
voor dieze aanhooren, zeer laftig en 
tot den laaten avond uyt-gerekt. De 
befchuldigingen loopen gcmeeneltjk 
op de deezen , u y t: de gevangene en 
gedoemde heeft het Jooden-geloof; 
zijnde , de meefte deezer elendige 
menfchen, naa-zaaten vanjooden, o f  
Mooren, die het Chrifiene-geloof heb- 
ben aan-genoomen en fchoon van Chri- 

ßene-ouders gebooren, altijd het vcr- 
wijt moeten hooren, van Nieuwe -Chri~ 

ßenen te zijn , een zmaad , die den 
geduldigften menfch wel yets onbe- 
hoorelijks zou doen zeggen , o f uyt- 
voeren. Hunne befchuldigingen zijn , 
gemeenelijk , de Geregts-banken be- 
droogen en yets verkeerdelijks in den 
hand geftooken, briefjens verbrand , 
over-maatige winft (woeker) van de 
waare Chrtßenen, getrokken, zig op 
Saturdag verfchoond en van ander lijn- 
waad bediend , des Vrydags avonds 
een lamp-Iigt ontftooken en op den 
dag van het feeft van H e s t e r  ge- 
vaft, verkens- konijne- haaze-vlees en 
vis zonder fchubben , te eeten, ge- 
weygerd te hebben. Als deeze, zoo 
groote mifdaaden, de vergaadering zijn 
voorgeleezen , komt ’er een uyt den 
Bloed-raad, met een Priefter, by die 
geene , die* den dood ichroomende, 
alles gedaan hebben, dat die H. ge- 
weld begeerd en verloft hen van den 
ban, waar onder zy ftonden ; geeven- 
de heneen kleyne z lag , met een ftok- 
je. Het yonnis van den ban, is in 
zulk eene ontzaggelijkheyd gekoo- 
men 5 dat geen menfch, uyrgenoomen 
de bedienden van de Inquißtie, met 
een gebanne durven fpreeken ; maar 
zoo draa yemand der zoo-genaamde 
mifdaadige, van dien ban ontzlagea

I N  P O R T  V  G A L .  3* 
is , m ag, durfd enwil yeder een met 
hem fpreeken, raad geeven, trooften 
en alles doen, wat op dien taarling 
loopt: den ten vuure gedoemde, aan- 
gaande, de Qpper-regter (Inqmfiteur 
Generaal) geeft de zelve aan den We* 
reldlijken Kegter over (Zie hier van 
de Print-verbcelding op de volgende blad- 
xijde') tog verklaard alvoorens > dat 
hy het zelve met droefbeyd, tegens 
fijn her: en wenfeh doed> biddende 
deeze Regters* jaa hen bezweerende 
by fijn beede en de ingeWanden van 
Gods bermhertigheyd , de tnifdaadi- 
gen tog zagtelijk en zonder bloed-ftor- 
ting te willen handelen ! en dit fijn 
gebed, deeze betuyging , werd ftip- 
telijk naar-gekoomen , ten opzigte 
van het laatite lid : want ,eer de nage 
hunne vonniflen gedekt heeft, is yeder 
zoo genaamde mifdaadige geftraft , 
zonder bloed-vergieten * werdende al
le ter plaatze van de uytvoering der 
vonniflen gebragt; alwaar z y , die der* 
ven moeten , yeder aan een paal ge- 
bonden werden; tog eer de brand in 
de hout-mijt geftooken werd, vraagd 
hen de beul, in welk een Gods.dienß, 
o f Geloof, zy ßerven willen ? zoo zy 
zeggen, in dat der Chrißenen, doed 
men hen de genaade van voort te 
würgen; zoo niet, verbrand men ze 
Ieevcndig; jaa langzaam en met hat 
hout. Dit en alles, wat deeze Hey- 
lige Regt-bank beveeld, gefchied zon
der uytftel en herroeping; kunnende 
de Koning ze lf, daar in niet hetmin- 
fte veränderen , ofte te niete doen, 
by wijze van vergiffenis , o f onder 
wat naam , dit 00k zou moogen kun- 
nen begreepen, o f verftaan werden.

W ijl nu de dwaalingen niet alleen, 
door de ommegang van de menfchen, 
met elkander > maar 00k door boe- 
ken en gefchriften verfpreyd wer
den) heeft deeze voor-gemelde Heyli- 
geRegt-bank 00k magt,om alle boe- 
ken, eer zy in de W ereld»o f het R ijk  
koomen , naar te zien en goed, o f quaad 
te keuren. Zoo draa er dan boeken 
van buyten werden in-gebragt, werden 
zy, zonder uyt-ftel, naar het H of van de 
Inquißtie gebragt, om aldaar naar-ge- 
zien te werden; zijn ’er onder, die voor 
gevaarelijk , o f  verleydende werden 
aangezien, is de minfte ftraf, voor

V . Deel (e 2) den



Fertooning van de wijz.c,  op welken de ntcnfdien , die hy de iNQfrfS/TlEt daar
tee veroordeeld ui in , verbrand werden.

den geenen, die ze fieeft doen over
brennen , de zelve te zien verbeurd 
verkTaaren. Als een fchrijver eenboek 
w il doen drukken, is hy gehouden, 
iijn hand-fchrift al-voorens aan dein- 
quißtie, om het zelve naar te zien> 
te over-handigen j zullende geen druk- 
ker daar aan een letter doen zetten, 
voor enal-eerhy de goed-keuring van 
deeze Heylige Regters daar op en van 
in handen heeft. Het gefchrift goed 
gekeurd zijnde , werd ’eroorlof tot het 
drukken van het zelve verleend; maar 

* al langzaam, dat is nog niet genoeg: 
wijl het wel gebeurd is , dat yemand 
in fijn gefchrift yets veränderte, naa 
dat het zelve nu by de Inquifitie was 
goed gekeurd en deeze Heeren ge
il ren ge Regters aldus zouden kunnen 
verftrikt werden, moet men het eerfte 
af-drukzel wederom aan dien bank 
brengen, om naa- en over-zien te wer
den ; waar op dan (werd het boek goed 
gekeurd} een tweede toe-ftand, dat is, 
om het zelve te moogen verkoopen,

volgd want zonder het zelve haald » 
zoo verkooper, als kooper, zigveel 
zwarigheyd op den hals en wel zoo 
vee l, dat een van beyde $ fchoon alle 
verfchooning kunnende, by-brengen ,  
gevaar loopt, van aan den brand-paal te 
raaken» B y  de t wee ge melde goed-keu- 
ringen, die altijd voor aan indeboe- 
ken moeten ftaan, doen ’er de Span- 
jaards nog by (te weeten die van den 
raad} dat het zelve bock voor den 
pnjs ,b y  hen geftetd, zal verkoft wer-*; 
den i zulks de kooper weet, waar voor 
hy her zelve hebben kan* werdende 
deezen prijs ook op het boek, als de 
twee gemelde goed-keuringen , ge- 
drukt. Door dit middet meenen die 
van de Inquißtie, te kunnen beletten ;  
dat ’er in Spanjen, o f Portugal, gee- 
ne kettery en nieuwe gevoelens in 
den Gods-dienft kunnen ziuypen. Men 
weet aldaar van geen verfchil, o fver- 
menging van meeningen in het ftuk 
van Gods-dienft > gelijk wel in ande- * 
re Landen j zijnde (zoo zy zeggen)

cen
i



V A N  S P A N J E N  
een uyr-werkzel van de vryheyd, wel
ke men het volk toelaat, van (ijnge- 
wille re moogen beleeven ; werdende 
die wijze van roe-geevenheyd ingeen 
Jand gevonden , daar de Inquißtie ge- 
zag heeft; lautende de fcnaapen al- 
hier den zorg over hen, aan hunne 
Herders bevoolen ; dat is , het naar-zien 
van boeken , reeden-kaavelen over den 
Gods-dienft en wat hier omtrent beft 
gcdaan, o f gelaaren zy ; onder-wer- 
werpende hunne reeden, begrip , ziel 
cn zin 3 aan de ordre van hunne ge- 
leyders, de zelve blindelings volgen- 
de ; zondcr zelf ooyc naa te denken, 
o f 'er niet miflchien elders wel wat 
beeters, nutcers , o f reedelijkers zou 
moogen re vinden zijn ; loopende met 
cen dollen yver, alshing'ercfeZaalig- 
heyd aan,groot en kleyn, om het bloed- 
en (traf-offer der gemelde gedoemde re 
zien, zoo verre daar op gefteld zijn- 
de ; dar de een den ander dood dringd, 
om er digr by re zijn en zeff de K o 
ni ngin , moeder van Prins ¡Corel 5 zoon 
van Philips de II  , daar by en door 
vcrzuymenis * het leeven verlooren 
heeft.

: V a n  d e  W e r e l d l y k e  S t a a t s -  

b e s t i e r i n g ;  m i t s g a a d e r s  d e n  

A d e l  v a n  S p a n j e n  e n  

P o r t u g a l . .

I N  de vijfriende eeuw ,  was gehcel 
Spanjen , in v ijf Moogenheeden ver- 

deeld, waar van ’er vier Chrißens cn 
de vijfde Mahumetaans genoemd wierd. 
Men zag aldaar hetKoningrijk Caßi- 
Um; begrijpende in zig, de beyde Caßu 
lien , de Landfehappen van Leon, Aflu* 
ne n,Galicien en Andalonfien;ten tweeden 
bet Koningrijk Arragon; beheizende 
Arragon, Bifcaayen 3 Cataloni'en, de K o  
ningrijken Valemü’n en Mwcten^h ook 
de Balearife Eylanden: ten derden het 
Koningrijk Navarra, waar onder be- 
hoorden het hooge en Lage Navarra; 
ren vierden het Koningrijk Portugal 
en ten vijfden, dat van Granaaden. In 
die zelve eeuw wierden deeze v ijf , 
tot drie Moogenheedeii) te zaamen ge- 
rrokken, door het huuwehjk van Per- 
dinand ¿gezegtde Catholijke * Koning 
van Arragon, met Ifabella, erf-dogfer 
van Caftthen, als ook in het jaarduy- 
zend vier honderd twee en negentig,
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i door het overwinnen van her Koning

rijk Granaaden. ln de zeiticnde eeuw, 
vloeyden gemelde drie Moogenhee- 
den in een en gehcel Spanjen wierd 
onder een enkel Koning gebragt :eer- 
itelijk näm Ferdinand* in het jaar duy- 
zend vijf honderd en twaalf 5 Navatro 
van Jan d’Albreten zeventig jaaren daar 
naa,viel Portugal in handen van Koning 
Philips de 11: in deezen itaat bleeven de 
zaakenjomtrent zeitig jaaren,onder drie 
Köningen s die alle Philips, genoemd 
waaren: zijnde deeze tijd , in welke 
de Spaanfe Moogenheyd , op haar 
hoogite is geweeft; want het huys van 
Ooften-rijk , dat aldaar de Scepter 
voerde, had boven en behalven Span- 

Jen , groote goederen in Italien, in 
Nrankrijk, als het Franfchc Comte, de 
xeventien Nederlandfe Provinnen, dat 
een byzonder huuwelijks goed was; 
mitsgaaders groote Koningrijken in 
Africa , America en Aßen; zulks Pht- 
Ups de ¿ 1, wel zeggen mögt; dat de 
Zon in fijn gebied op- en onder-ging; 
maar deeze fchroomelijke magr is by- 
iter verzwakt en van een gcfcheurd 
geworden. Van de zeventien gemel
de Landfehappen *, wierpen 'er zeven 
het jtik van den hals ; kunnende de 
wreedheyd van den Hertog van Alba 
en andere bewinds-luyden * zoo min 
langer verdraagen 3 als hun nauuirelijke 
vryheyd mißen. ln het jaar duyzend 
zes honderd en veertig, (tonden deCtf- 
talaanen 5 mifnoegd, regen hun K o
ning, op en begaaven zig onder die 
van Vrankrijk; blijvende daar twaalf 
jaaren meeiter van en in het zelve jaar 
volgde Portugal die voor-beeld; ont- 
hdtende zig mede van den Caßüiaan- 
fen dwang, onder welken zy veetge- 
leeden hadden ; brengende op hun 
Kijks-troon Ja n  , Hertog van Bra- 
ganpa , afkomftig van hunne oude Ko- 
ningen; Wiens zoon Pieter, dat rijkj 
als Koning, bdtierd hebbende , het 
zelve althans aan fijncn zoon den 
Printe van Brajdien, door n Liter ven 
heeft over-gelaaten ; zulks Spanjen 
öp nieiiw in twee Moogenneeden 
verdeeld is ; zijnde beyde erfFelijk: 
o f nu deeze itaat, tot net eynde des 
werelds , alzoo blijven zd  , moet 
de laater tijd leeren, ln het jaar duy
zend zes honderd twee en zeven-
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t ig , maakte zig de Franße K on ing, 
Lodemjk de X I V ,  meeiter van het 
Franfche Comte, dat hy by een Vreede- 
handeling ook bedongen en behouden 
heeft.

Gelijk nu Arragon , omtrent het 
midden van de twaalfde eeuw, van 
het eene in het ander huys, is over-
f egaan , door het Huuwelijk , van 

Uymundj Graaf van Barcelona, met 
Petronella, eenige dogter en erfgenaa- 
me van Ramirus, Koning van Arra
gon ;  zoo ging ook Caßilien > in het 
huys van ¿Arragon over , door het 
Huuwelijk van Ferdinand , met Ifa- 
bella y zutks deeze twee vereenigde 
Moogenheeden, in die eene huys quaa- 
men, om in dat van Öoßenrijk weder- 
om over te gaan, door het Huuwe
lijk van haar dogter Johanna, gezegt 
de Zotte , met Philips de 1 , Äards- 
hertog cn Graaf van Viaanderen, zoon 
van MaximiUaan d el>  zijnde hetaan- 
merkens-waardig, dat die zelve Phi
lips, reeds de Zeventien Nederlandeny 
van fijne moeder, Maria van Bour- 
gondien , eenige dogter van Karel de 
Stoute, laatfte Graaf van dien naam, 
ge-erfd had. De Spaanfe tak van het 
Uoßenrijkfe huys in de laatfte eeuw, 
uyt-gefturven zijnde, meten door de 
dood van Karel fe il- ,  ftervendezon- 
der kinderen naa te laaten , op den 
eerften van November des jaars duy- 
zend zeven honderd, wierd en blijft 
deeze Moogenheyd nog den twift-ap- 
pel tuflen de Gezlagt-boom van het 
Ooßenrijkfe huys ; ftaande houdende 
zoo de Hoogduytfen, als Fr außen, regt 
van erffenis, de eerfte door ’s Keyzers 
Huuwelijk en de tweede door dat van 
de geweezene Koningin, Maria There- 

ßa y dogter van Spanjen en zufter van 
Karel de I I , getrouwd aan Lodewijk 
de X I V ,  daar toe te hebben* yeder 
heeft iijn voor- en tegen-fpreekers, my 
aangaande, ik zegge;

Nonnoßrumy intervosy tantascom- 
ponere Utes.

dat is $
Dees twifi is door my met te fcheyen 

En doe ’er b y ;
God geeve 7 Regt aan een van beyenl 

Dat ni^tdoor mijn pen * maar de regt- f 
vaardigheyd des zaaks , waapenen 
en Goos gehengen ftaat te gefchie- I
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den. Philips de V  , fteeg op dee- 
zen T ro o n , in het jaar duyzend ze
ven honderd en een, als kleyn-zoon 
van Maria Thereßa en gewettigd, door 
en by de uyter-wille van Karel de II, 
iijn oud-oom * doende nu iijn beft, 
om ’er zig in te houden. Karel de 
1U  wend al iijn vermoogen aan, om 
'er hem uyt te drij ven ; hebbende reeds 
veele landen, fteeden en menfehen ge
wonnen. De uyt-zlag der zaaken,zal 
der wijzen en dwaazen onderregfter 
zijn>

Hebbende aldus, in het algemeen, 
den tegenwoordigen Rijks-ftand van 
Spanjen verhaald , zal ik de hoofd- 
zaak , dat is , den twift om de op- 
per-magt van het zelve rijk ,n iet ver- 
der aanroeren. De Koning van Span
jen y is een der Vorften, die wel het 
meefte land, in Euröpe, hebben: wanc 
in Spanjen bezit iijn Majefteyt vijftien 
Landfehappen * in Italien het Hertog- 
dom Milaanen; het Koningrijk, N a- 
pels; de Eylanden Sicilieny Sardinien 
en andere mindere plaatzen > in do 
Nederlanden , Viaanderen , Braband + 
Henegouwen , de Heerelijkheyd vaa 
Mechelen, een gedeelre van het Her- 
togdom Gelder y van Limburg en het 
Graaffchap Naamen. Ook had . hY 
eertijds Artois;  maar het zelve ftaat 
nu onder Vrankrijk. ln de Indies be
zit hy zeer veel Landen, als* in het 
Noordelijke %y£merica , het oude ei% 
nieuwe Mexico ;  de Eylanden van St. 
Dominicas, Havana en Cuba en eeni
ge andere van mindere aangelegend- 
heyd , in het Zuyderlijke America , 
het Koningrijk Peru , waar onder zeer 
groote Land-ftreeken begreepen wer
den > maar de Engelfe hebben hem het 
Eyland Jamaica, ten tijde van Crom- 
w el, af-genoomen ; in Africa hoord 
hem de ftad Ceuta , toe, gelijk ook 
eenige plaatzen op de kuften van Gu 
nea ;  in Aßen, de Philippiner-Fahn
den en eenige gedeeltens van het va- 
fte land, van Indien ;  maar ik zal my 
niet ophouden, met alle deeze Landen, 
in het byzonder te befchrijven 5 dis 
tot mijn oog-wit eygentlijk niet be- 
hoorende, datzy te zaameneen groot
f edeelte van de bekende Wereld maa- 

en en dat ’er alleen in America zes 
' -<rds en tweeendertig gemeenc Bif-

dom-
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dommen zijn j zijnde deeze geweilen, 
een on-uytputtelijke fchat-kaamer voor 
de Spanjaarden ;  de Koning van Span
ien zend v ijf Ondcr-koningen en vijf 
en vijftig Opper-bevel-hebbers in de 
Ooft- en WcÜerlijkc Indien ; waar van 
die van Mexico en Peru , de voor- 
naamfte zijn ; doende fijn Majefteyt 
omtrentde Onder-Köningen en groot- 
fle bevel-hebbende , fijn believen en 
laatende de mindere amptenaaren we- 
derom ten keure van de deeze : alle dee- 
ze bedieningen eyndigen methet vijf- 
de jaar; maar dat is tijdsgenoeg,om 
yemand, die de zelve bekleed, rijk 
re maaken : een Onder-Koning kan, 
alle onkoften af-gereekend , twee mil- 
lioenen guidens , over-houden en de 
Opper-bevel-hebber van aanzienelijke 
plaatzen, v ijf , o f fes honderd duy
zend rijksdaalders overwinnen : want 
deeze ampten koopt men van de Hoo- 
velingen onder de hand. Daar is zoo ge
ringen Munnik niet, d ie, uyr-gezon- 
den, om zielen te winnen, weder-keerd, 
zonder in den tijd van fijn bezending, 
zoo veel te zaamen getaapt te hebben; 
dat hy ten minfierì dertig, o f veertig 
duyzend rijksdaalders, in goud en zil- 
ver voor zig heeft. Het vermoogen 
des Konings is grooter in Indien ; dan 
Spanjen ;  zijnde in de eerile landen 
volkoomen Heer > zoo in het Geefte- 
lijke , als Wereldlijke ([Dominateur) 
hy fleldallede Biflchoppenen andere 
Geeftelijke aan en trekt den tienden 
van hun in-koomen. Alle de IVefi-In- 
diaanfe mijnen betaalen aan den K o 
ning een vijfde , zoo in goud , als 
zilver en efmarauden : derijkfte van al
le zijnT in jPeru en wel byzonderlijk 
in *Potos en een nieuwe , zeventig 
mijlen van Lim a, nu omtrent vijfrig 
jaar geleeden , ontdekt. Al het zilver, 
dat hier vergaard werd , brengd men 
naar Callao> een der haa venen van L i- 

; daar de Galjoenenhet zelve koo- 
men inneemen, behalvcn het inkoo- 
men van de mijnen, heeft en trekt de 
Koning nog veel van de koopman- 
fchappen en het regt van de zelve te 
moogen verkoopen ; gelijk in Spanjen, 
van den Bulle der Krays-vaarder$ , by, 
welke de koopersverloferlangen,van 
op Vry- en Saturdag vlees te moogen 
eeten.

V A N  S P A N j E N
De Indiaanfe vloot beflaat uyt veele 

en met koftelijke waaren ■ gelaadene 
fcheepen, die naar nieuw Spanjenge- 
zonden werden; waar by zeeker getal 
groote Oorlog-fcheepen (men noemd 
de zelve Galjoenen) gevoegd werden, 
om hunne reys te beveyljgen, door 
een rijks-wet is verbooden, yets op de 
zelve in te fcheepen; maar de geld- 
dorft en win-zugt, maakt; dat daar 
op weynig agt gezlaagen werd ; jaa 
deeze fcheepen werden zomwijlen zoo- 
daanig over-laaden; dat zy , by tijd 
van nood, geen wederfland, zouden 
kunnen bieden : zoo draa de vloot 
vertrekt , betaalen de koop-Iuyden* 
aan den Raad der afvaardiging , tot 
Madrit yederzoo veel, a lsh y , opde 
zelve in waarde, o f daar omtrent aan 
goederen heeft, dat gemeenelijk, op 
tufTen de vier en zes duyzend rijks
daalders beloopt: weder-gekeerd be- 
haald yeder fchip de havery, welke 
op het zilver, dat uyt Indien kom t, 
mitsgaaders op de aangegeevene goe
deren en koopmanfe happen , geiteld 
is. Dit regt en deeze inkomft ilrckr, 
om de onkoften van de uyt-rufling 
der fcheepen in het algemeen, te be
taalen j tog deeze werden gewoone- 
lijk op agt, o f negen honderd duy
zend rijksdaalders , gefchat. Al hec 
geld> o f zilver, dat men voor de K o
ning uyt Indien mede brengt, is op 
en in een Galjoen gelaaden en een munt- 
meefler toe-vertrouwd. Hoewel hier 
plaats en ftof is , om deezen handel 
wat naader te befchrijven, wil ik des 
zelfs geheym niet verder ontdekken; 
laatende aan de naarilige koopluyden 
den weg per alto (over de muur) en 
tot dc Grandes van Spanjen, open.

W at de inkomilenbelangd, die de 
Koning uyt en in Spanjen zelfs trekt; 
flaat te weeten, eerftelijk; dat fijn Ma- 
jefleyt het groot- en opper-meefter- 
fchap, over alle de ordres heeft; het 
welk hem een millioen gouds , op- 
brengt: het derde van de Geeftelijke 
goederen verfchaft een on noemelijke 
fchat; het in-koomen , dat men de 
Efeufado noemd, geeft jaarelijks om
trent een millioen rijksdaalders; zijn* 
de een regr, dat de K oning, met be- 
williging van den Paus, van de Geeft* 
en Kerkelijke perzoonen erlangd ;

kun-
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kiinncnde fijn Majefteyt als-dan, van 
yeder buurt, van alle fijn ftaaten, in 
tijden van noodzaakelijkheyd, zeekere 
fchatting vorderen. De tol van alle 
waaren, die binnen Seville n en daar 
uyt, naar de Indies , gevoerd wer
den , brengt drie millioenen, v ijf hon- 
derden tien duyzend rijksdaaldersop. 
De onderftand gelden, welke men op 
alle on roerende goederen , in het Ko- 
ningrijkgefteld heeft, geeven eenmil- 
lioen en vier honderd duyzend rijks- 
daalders. De Ale av ala , dat wel-eer 
den twintigilen Denier was en nu tot 
den tienden penning is gebragt, gaf 
voor deezen drie millioenen > muar 
gee ft althans niet meerder; dan vier 
honderd duyzend rijksdaalders j de 
oorzaak nu van deeze, zoo gro'ote 
vermindering, is * dat Spanjen , zints 
dien tijd , zoo zeer vanvolkisberoofd 
geworden» Het Koningrijk Napels 
leeverd drie millioenen en v ijf  hon- 
der duyzend rijksdaalders ; Sicilien 
een millioen en drie honderd vijftig 
duyzend rijksdaalders, van de zelve 
munt brengen o p , Milaanen een mil
lioen s de Nederlanden een millioen en 
v ijf honderd duyzend. De Bulle der 
Croizaaden,\tat meerder, o f  minder, 
naar het getal der vremdelingen, groo- 
te r , o f kleynder in het fijk is j moe- 
tende, o f willende alle in-gezeetene en 
vremdende zelve gaarne koopen, om 
vryheyd van vlees eeten in de vaften 
tehebben; want als-dan hebben zy 
daar toe 00k des Vry- en Saturdags, 
daar toe hetheele jaar door, vryheyd 
en regt, als mede om ter Communie 
(Nagt-maal) te gaan ; kunnende zelfs 
in de Paafcha-dagen biegtenen quijt- 
fchelding van zonden erlangen: tog 
e lk , die te biegte gaat, moet van dit 
papier voorzien z ijn : want, zonder het 
zelve te zien , zal geen Priefter ye- 
mand quijt-fchelding * jaa zelf niet van 
de geringfte mifdaad, verleenen en zee- 
ker men kan deeze Bui goed koop 
hebben 5 koftende zlegts een ReaaL 
Om kort te gaan, luyden en Staats- 
amptenaaren , die de Spaanfe Moogen- 
heyd zeer wel kennen, hebben uyt-ge- 
reekend * dat de Koning van Spanjen 
jaarelijks een inkomfte heeft van twee 
en twintig millioenen gouds j maaken- 
de zeventig millioenen guldens * maar
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men moet bekennen j dat de geld-mid- 
delen en inkomften deezes Konings , 
zints vijftig jaaren, o f daar omtrent, 
zeer quaalijk beftierd en als nu zeer 
verminderd zijn > ! ztjnde te wen- 
fchen j dat de Koning in der tijd , 
in en voor het toekoomende mag zor- 
ge draagen; doende de gulzige vraa- 
ten en zlok-darmen wederom uyt-braa- 
ken , het geene zy geftoolen , geroofd 
ente veel in gezwolgen hebben. Men 
heeft bevonden j dat 'e r , om de twee 
jaaren, uyt Indien, meerder •, dan hon
derd millioenen guldens inkoomenen 
daar van geen vieren-deel aan fijn M a
jefteyt gebragt werd: want de gemel- 
de rijkdom verfpreyd zig voort door 
het verdere gedeelte van Europe en 
de vremdelingen Engelfen, Franffen^ 
Hollanders, Genueztn en andere trek- 
ken ’er het grootfte gedeelte van naar 
z ig : wijl het den deezen nu niet toe- 
gelaaten is , op de Indies te handelen * 
zmijten zy htmne koopmanfehappen, 
op den naam van den Spanjaard, op 
de vloot 5 verdragende met den zel- 
ven , hoe zy den buyt zullen deelen $ 
zijnde deeze hunne goederen zoo zee- 
ker en alzoo wel by dien Spanjaard,  
als by hen zelven bewaard. De be- 
winds-Iuyden en Rij ks-amptenaaren 
weeten deezen morfch-handel , o f  
zluyk-neering zeer w el; maar zienze 
door de vingeren , om grooter wan- 
orden voor te koomen: tog ftaan hen 
de vingers wat te wijd van een, men 
fteekt 5er een aflignatie van eenige 
duyzend Fefos > o f wat znuyftery van 
ringen en paarel-fnoeren, tuflen beyde 
en in ; wel (Heeren Koopluyden) 
w ie, al was hy een Argus, zou dan 
kunnen zien ? w ie, al was hy by-naar 
lam , fijn hand niet zluyten ? wijders 
werden alle goederen, die on-aan-ge- 
geeven, op de Vloot gevonden wer
den , ten voordeele van den Koning , 
verbeurd verklaard. Nu omtrent zei
tig jaaren geleeden, hadden de Jefu i- 
ten, wel vijftig , of zeitig duyzend 
rijksdaalders, zonder aan-geeven, op 
de Vloot gedaan j maar de zelve wier- 
den hen, zonder eenige genaade te oef- 
fenen, af-genoomen en verbeurd ver
klaard : alvoorens van deeze ftoffe 
te fcheyen j moet ik 'er nog by doen j 
dat men, tot de tijden van Ferdinand
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de V  en Jfabclla , aan de Majeftcy- 
ten van Spanjett, geenen anderen 
eer-naam > dan die van Hoogheyd 
gaf en naamaals eerft den Koning- 
lijken by-naam van Majeßeyt is inge- 
voerd.

De Koninglijke Hof-houding be- 
flaat uyt een Major Domo Major, een 
Opper-foof-meeßer; een Kelder-meeßer; 
een Grootßd-meeßer ; veertig Edel- 
luyden van de kamer en agt gemeene 
Hof-meefters. De Opper-hof-mee- 
iter, heefe het gebied over het H of; 
de Kelder-meefter , over ’s Konings 
karaer en de Groot-ftal-meeftcr over 
alle de andere plaatzen, waar zig de 
Koning ook bevinden m ag, wanneer 
hy uyc fijn Hof-wooning is ; hem 
volgen de Edel-luyden van de ka-, 
mer ; het recken van hun waardig- 
heyd is , een verguld kruys , het 
welk zy aan hun gordel dragen ; zy 
zijn in drien verdeeld, het eerfte ge- 
deeltc oefFend den dienft van Edel- 
luyden des kamersj het tweede komt 
in den kamer zonder yets te doen ; 
maar het derde komt niet verder ; dan 
in de voor-kamer; het meefteu-deel al 
groote van Spanjett ;  dienende by ! 
beurten, yeder een dag. De gemee- 
ne Hof-meefters , hebben ook het 
regt, van , als Edel-luyden , in den 
kamer te koomen en zijn ’er nooyt 
minder; dan agt in getal: deezedie
nen by beurten, om de weck* heb- 
bende de magt van den Opper-hof- 
meefter by des zelfs af-weezenheyd; 
ook zijn zy de in-leyders der Staats- 
bedienden en vremde gezanten, wan
neer de zelverter gehoor van fijn Ma- 
jefteyt gaan. De gewoone lijf-wagt 
des Konings beftaat uyt drie benden, 
yeder van honderd man , gelijk ik 
elders reeds gezegt heb; doende in 
het H of zelvedewagt. ßehalven dee
ze is een regiment (een bende) op-ge- 
regt, die buyrens Hofs waakr.

Men teld binnen Madrit wel twaalf 
Kaads*vergaaderingen , die alle den 
Staat dienen, te weeten; Raaden van 
Krijgs-zaaken; van Caflthen; van de 
Jnquißtie ;  van cArragon ; van de 
Indies > van de Croy&aaden ;  van /- 
talien en van Viaanderen ; de K o
ninglijke Raaden va n  de O rdres; de
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Raad van Staateny die van den ka
mer van Caßilun en der geld-midde- 
len. De Krijgs-raad bcflaut uyt per- 
zoonen , die door Oorlogs-dienften, 
groote bequaamheeden in dat ftuk heb- 
beri gekreegen ; der zelver getal is 
niet bepaald; zijnde tuflen hen, ge
lijk in andere Raads-vergaaderingen, 
geen onderfcheyd , van voor-gang* 
o f voor-zitting , zy koomen drie- 
maal terweek by een. De Raad van 
Caßtlien , wierd in het jaar duyzend 
twee honderd v ijf en veert ig , door 
Ferdinand de I I I ,  Koning van Ceßi- 
lim , op-geregt; zijnde de eerfte en 
voornaamfte Raads-vergandering van 
alle; werdende ook door den Koning 

ßjn Raad genoemd : deeze Heeren 
vergaaderen twee-maal ’s daags en ye
der zitting duurd drie uuren; ditlic- 
chaam beftaat uyt zeftien Raads-hee- 
ren van btaat; hebbende een voor- 
zittend perzoon, die van groot ver- 
moogen en gezag is : dit is de kamer, 
waar aan men z ig , wegens allezaaken 
beroepen mag, die in beyde dzCafii- 
lien , door andere Raaden nu al behän
de! d en als geweezen zijn. De InquL 

\fiiie Raad , vergaaderd twee-maal ’s 
daags; beftaande uyt zes Kaads-hee- 
ren, die de eer-naam voeren van A - 
poßolife onderfoekers des Geloofs en 
hun Opper-hoofd, die van Inquißteur 
Generaal s zijnde altijd een der Größ
ten van Spanjen; maar hebbende van 
dien Raad genoeg gehandeld, zal 
ik daar verder niets van melden; al- 
leen weere de Leezer nog ; dat in 
dien raad, ook tweeHeeren van den 
Koninghjken Raad des namiddags zit
fing hebben. De Raad van Arra
gon , heeft op-zigt over en omtrenc 
de voor-vallende zaaken van dat Ko- 
ningrijk, Valencien, de Balearife Ey- 
landen en Sardinien; de zelve beftaat 
uyt negen leeden, die alle Arragon- 
neexen zijn , hun hoofd voerd den 
cer-naam van Onder-Cancelier, H oofd 
des Geregts en Raad des Konings. De 
Kaad van Indien heeft gezag over alle 
de zaaken, die indatgeweft voorval- 
len, hetzy den Oorlog- Burger-ftaat, 
o f doods-mifdaad (^uyt-gezonderd die 
van en omtrent den Gods-dienft^ 
aangaande; alhier vind men een voor-
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zitttend Opper-hoofd , een Cancelier 
cntwck&lfiRaadenj w aarvan ’er zeven 
luyden van den tabbard zijn 5 hier 
by koomeneen fchat-bewaarderenee- 
nige andere bedienden. De Raad der 
Croizaadm werd aldus genoemd y om 
dat zy den zoo genaamden Bulle uyt- 
gccft j van deeze zaak, meer al ge- 
fprooken hebbende , doe ik daar al- 
leenelijk by j dat men alle jaaren.een 
nieuwen bulle , ko.open moet en dat 
deeze Raad ook kennifle neetnt van 
zeekere belaltingen , dien de Koning 
op fijne onderdaanen, by toe-laating 
van den Paus , zet ; werdende die 
penningen aangeleyd , om de ongeloo- 
vige te beoerlogen en dit op den voet, 
als wei-eer , de Krtiys-vaarders , dee- 
den ; tog in tijd van nood, kan fijn 
M ajefteyt, deezen ophe'f ook doen 
ter andere in-zigten; maar is als-dan 
gehouden , gemelde penningen , op 
ltraffc van den bau, wederom tegee- 
ven } ten laatften $ dat alhier ook al
le boeken > betreffende den Gods-dienft 
onder-zogt en vervremde goederen, 
naa-gezogt werden > indien nu het goed 
gevonden werd en den eygenaar zig 
niet op-doed > komt het in eygen- 
dom aan deezen raad en h y , die het 
ontdekt heeft , trekt ’er een der de 
van. Deeze bank beftaat, uyt twee 
Raads-heeren van Caflilien, ten dien- 
fle der zaaken van dat r ijk , een Raads- 
heer , uyt tyirragon en een uyt de 
Indiaanfe Raad, twee fchat-bewaar- 
ders en eenige mindere Amptenaa- 
ren : hun hoofd werd de Algemeene 
Gevolmagtigde > genoemd > werdende, 
gelijk alle de andere leden> door den 
Koning benoemd j maar door den 
Paus , beveftigd en goed gekeurd. 
Deeze Heeren vergaaderen drie-maal 
ter week. De Raad van Italien be- 
zorgdt de zaaken, dat land en Sici* 
lien> betreffende 5 zijnde te zaamen 
gefteld uyt zes Raads-heeren, waar 
van ’er een , een Nap&Utaan is $ de 
tweede een Milaames , de derde een 
Siciliaan en de andere Spanjaarden 
zijn ; tog het Opper-hoofd is altijd 
een Spanjdard. De Raad van He der- 
Und, is over de zaaken, dat Landfchap 
aangaande , gefteld > voor zoo veel 
fijn M^jefteyt in eeu gedeeltc daar van,

4.2 tA L G E M  E E N E
Opper-heer is : deeze Heeren zjjh 
drie en boven hen een Opper-hoofd 
gefteld. De Koninglijke Raad der Or- 
deren, heeft het bewind over de Oot** 
logs-zaaken, van St. Jacob, Alcanta- 
ra , Calatrava en den HabitOt dat ys 
der eere-kleeding $ de zelve beftaat 
uyt een voorzittend Heer en zes Rüa- 
den. De Raad van Staaten beftaat uyt 
ervaarene en gröoten roem hebbende 
perzoonen; wier Hoofd de Koning 
zelf en wiens tge-gevoegde Hoog- 
raads-heer,de Aards-bjiTchop van Tote? 
do , i s : by deezen Raad werden alle 
de groote Rijks-zaaken verhandeld* 
Onder-Koningen , hooge Bevel-heb- 
bers , Gezanten en de voornaamftc 
Krijgs-Ampten'voor-gefteld , begee- 
ven en des weegen gehandeld. Dp 
Raad der Geld-wddelen (de Span* 

jaards noemen de zelve Hazienda) 
werd uyt zeer veele Amptenaaren te 
zaamen gefteld j zulks ’er zes en 
twintig leeden z ijn , die de naam vatl 
Thefaurier (Schat-bewaarder) draa- 
gen. In Spanien koopt men de 
Ampten niet ; zijnde by de wetten 
des Rijks vaft gefteld, de zelve aan 
de meeft verdienende en bequaamfte 
perzoonen te moeten werden gegee-* 
ven.

De Hof-houding van de Koning 
ginne, beftaat uyt een opperfte Karner* 
vrouw ( Camarera Major)  veele Ju f* 
frouwen van Eer en Adel (men ver* 
deeldze ¡n Hof-juffers, Damas de Pa? 
lacio en twee mindere Ordens van jo  11« 
ge luyden} ten eygen dienfte van haar 
Majefteyt. De eerfte der twee minr 
dere Ordens (De mewus) zijn jonge 
kinderen van grooten huyZe, dienog 
mantel, nogdeegen draagen: de eer
fte van hen heeft de eere van des 
Koningins eygen livrey- en pagies- 
broek te draagen. Wanneer d eH of- 
JufFers, met believen van . haare Ma- 
jefteyt, trouwen , geeft zy haar vijf- 
tig duyzend rijksdaalders ,  tot een 
huuwelijks gifte en gemeenelijk door 
haar tuifen- en voor-fpraak , een aatv 
zienelijk ampt aan den bruydegöni: 
men mag deeze Juffers opentlijk vry- 
en •, moogende zelfs haare minnaars, 
zig in haar Majefteyts karner dec
ken ) wanneer zy met hun Meefterqs

in
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in gefprek cn onderhoud zijn } dit 
noemd men het voor-regr van de Em* 
bevecidos ; beteekenende luyden, die 
als dronken van verliefdheyd zijn $ 
zulks hen de drift doed vergeeten, 
waar zy zijn en zulks de eerbiedig- 
h eyd ,jege^s deKoninginne verwaare- 
loozen. in het algetneen is 'er aan 
het Spaanfe H o f niet veel uyterlijke 
grootsheyd j weshalven zoo de Span- 

jaards , als de Portugeezen niet veel 
werk maaken, van te H bof te gaan.

Daar zijn in geheel Spanjen, maar 
vier Landfehappen, die doorOnder- 
koningen beftierd werden; Het K o- 
ningrijk Arragon, Valencitn, Navarra 
en het Prinfdom van Catalonien;  alle 
de andere hebben hunne Gouverneurs 
(Bevel-hebbersj buytens rijkszendiijn 
Majefteyc, Onder-koningen naar de 
Eylanden Skili'tn en Sardinien en het 
JRijk Napels. W ijl die van Arragon 
een byzonder voor-regt hadden , zal 
het wel betaamen , daar van yets te zeg- 
gen. Wanneer een gedeelte van dit 
vo lk , dat in het Prinfdom Sobrarva 
en Ribagorfa gevlugt w as, het Moor- 

fe  juk had van den nek gewurpen , 
wierd het zelve te raade, een Opper- 
hoofd teverkiezert, om ingeen onbe- 
heerfchten ftaat en als Leeden zonder 
Hoofd tez ijn j keurende daar op tot 
hun K oning, Gar das Ximenes ;  maar, 
al-voorens hem die waardigheyd op 
te draagefc, maakten zy eenige wet
ten , om de magt deezes Hoofds te 
kunnen breydelen j jaa op dat een Ko- 
ning ; koomende tot groot vermoo- 
gen, nimmermeer , hun vryheyd en 
voor-regten zou kunnen misbruyken, 
maakten zy een Hoofd van den Staat; 
noemende den zelven Jiftitia  (Gertg- 
tigheyd) wiens werk en ampt weeze 11 
zou , agt op al 's Konings doen en 
laaten te zlaan en , deed hy quaalijk, 
voor den gantfen Staat te dag-vaardi- 
genj (teilende deezen perzoon buyten 
de magt des Konings ; ongehouden 
elders j dan alleen aan den voor-gemel- 
den Staat, reeden van fijnezaaken en 
ampt te geeven. Zoo draa dan ye~ 
mand tot Koning verheeven wierd, 
moeil h y , bloods hoofds j leggende 
op iijne knyen, voor deezen en aan 
deezen Jußitia; zittende opeentroon 
met gedekten hoofde , Heyliglijk

zweeren, des volks voor- regten te zul
len hand-haavenen. Deeze inftelling 
en aanftelling des Konings , is wei 
waardig geweeten te werden. De ge^ 
meentc , o f yemand uyt hun aller 
naam, zey; IVy, die zoo goed en veel 
zijn , als g y , wy maaken u onfen Ko* 
nmg en h eer , op voorwaarde >* dat gy 
onze wetten en önze vryheeden zult 
befchermen en naar-koomen ;  zoo gy dit 
met doed en naar-komt, maaken wy het 
u niet, Deeze gewoonte hield ftand, 
tot op het eynde van de elfde eeuw: 
want Koning Pieter de I , dien deeze 
plegrigheyd tegen den borft was ¡, als 
verkleynende zeer het aanzien en de 
magt des Konings, will door fijn be* 
hendigheyd zoo veel te weegte bren- 
gen, nu met beeter voor-regren, uyt 
en aan te bieden ; dan met het op ver- 
zoeken aan te leggen ;. dat deeze Iaft, 
by een Sraats-gewijze vergaadering, 
wierd van den Koninglijken hals en 
fchouderen genoomen : zoo draa hy 
het Pargament , waar op deeze wer
ten gefchreeven waaren , in handen 1 
had, trok hy fijn dolk uyt en quet- 
fte 'er fijn hand door 5 laatende wat 
bloeds op het zelve druypen ; zeg- 
gende daar by : ten JVet > welke aan 
de onderdaanen de magt g a fy om een Ko* 
ning te verkieZen moejt o&k * door het 
ft  orten van een *s Konings bloed, vernie- 
tigd werden. Door deeze daad kreeg 
hy den naam, van Heer Pieter van den 
Dolk : men ziet des zelfs beeiden is 
binnen Sarragofta> in de zaal van de 
Afgezondene , o f Hoofden der gemeen- 
te ; hebbende her Pargament in de 
eene en een dolk in de andere handi 
Z y  hebben nog een ander voor-regt 5 
dat zy beeter ; dan het eerfte bewaard 
hebben : wannecr yemand oordeeld; 
dat hy ten onregte verweezen, o f ge- 
vonnift is , kan daar van aan de Ju *  

ftitia , herroepen en al fijn regrs-ge- 
ding doen naar-zien 5 mits v ijf hon- 
derd rijks-daalders ter borge leggen
de j als-dan werd fijn zaak, voor de 
Staaten gebragt, die negen perzoonen 
magtig maaken * om over en in de zel
ve te oordeelen, als regters: drie van 
deeze zijn uyt de groote, twee uyt 
de mindere A d el, twee uyt de Gee* 
ftelijkheyd en twee uyt de Burgery. 
M enleyd toe, om de minft-regts-ge« 
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leerdheyd kennende te krijgen ; op 
dat zy niets ; dan hun gezond ver
band moogen gebruyken en alzoo een 
vonnis, zonder voor-oordeel, veilen; 
indien nu bevonden werd ; dat de 
regter, over wien geklaagd werd, wel 
ge-oordeeld heefc , verlieft de klaa- 
geriijn uyt-geleyde v ijf  honderd rijks- 
daalders en verlieft ?er verders niets 
meerder by ; maar indien bevonden 
werd} dat de regtei het regt te kort 
gedaan heefc, werd hy af-gezet, ge- 
bannen en al fijn goed verbeurd ver- 
klaard; tog de klaagef werd daarom 
niet te gelukkiger: want het gevetde 
vonnis gaat evenwel fijti gang; krij- 
gendehy alleen uyt het goed van dien 
regter, fijn uyt-geleyde geldwederom* 

Het H of van Portugal w ierd, nog 
onlangs ; zijnde onder den Scepter van 
Pieter , de derde Koning , naa den 
opftand des jaars duyzend zes hon
derd en veertig, een weynig anders, 
als dat van Spanjen beftierd;
- De Portngeezen, het Spaanfe geweld 
moede, leyden dikmaals toe, om daar 
van ontzlagen te werden , zulks het 
heymelijk gemor tot openbaare laftef 
uyt-borft: jaa ook zoo hoog en ver* dat 
de Buurt-predikers en Priefters zig niet 
ontzagen, het volk zelf in hunne Pre- 
dicatien aan te maanen, God re bidden* 
dat men eerlang Van den dwang der 
CaßiUaaneny mögt verloft werden: w ijl 
nu het huys van Braganfa, een wettig 
regt op en tot den Kroon van Portugal 
had, zond de zaamen-gezwoorene A- 
deldom heymelijk yemand uyt, om den 
Hertog Ja n , de pols te taften en te 
verneemen, o f hy de Kroon zou willen 
aan-neemen ? in den beginne fcheen’er 
dePrins geen grooten luft toe teheb- 
ben; het zy dan uyt fchroom-hertig- 
heyd, o f voorzigtigheyd, hy koft niet 
wel tot bezluyt van ja a , o f  neen koo- 
men ; wikkende aan de eene zijde de 
magt van Spanjen > tegen de zwakheyd 
van Portugal: aan de andere zag hy 
den y ver der Portngeezen, tot iijn huys 
en hunne vryheyd; waar byde glans 
van het Koninglijke goud, dat altijd 
fchoon in’toog isj bkakende en, als 
een menfch maar een weynigje heerfch- 
zugtig i s , veel vermag, gaf hem zom- 
tijds kloek-moediger gedagten. In- 
middels had het Spaanfe H o f de lugt
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al weg , van den pap > die te vuure 
w as: om nu dat geregt van den tafel te 
weeren en , eer het gaar w as, den pot 
te breeken, ontbood Koning Philips 
de IV ,den  H ertog, om hem het ge- 
zag over de Volkeren, die hy tegen 
de oproerige Catalaanen zond, te doen 
aan-neemen; maar de ftrik was niet 
künftig genoeg gefteld, om ’er dien 
ouden leeger-haas in te lokken. De 
Hertog weygerde dien eer-dienft dan, 
ten befte hem moogelijk > geevende 
voor reeden ; dat fijn geld zoo ver- 
minderd was 5 dat hy in geen ftaat 
was, om de eer van dat ampt te hand- 
haavenen, naar vereyfeh van fijn ge- 
boorte: tog dit H o f van Madrit viel 
weder op hem aan ; zendende hem, 
om dit fijn voorwendzel te ver-ydelen, 
een wifiel van twintig duyzend Ptflo- 
letten, met belofcen, van hem eerlang 
nog zoo veel te zullen toe-zenden. 
In deeze verleegenheyd liep Hertog 
Jan  de I V , naar de Hertoginne ; iijne 
gemalinne, uyt den huyze van Me± 
dinaSidoniay een Vorftinne van groot 
verftand, moeden beleyd en, om al
les te zeggen , een opregte Heldinne j 
beraadzlaagende met haar , wat hem. 
beft mögt te doen ftaan ? waar op dee
ze Prinfe/Te dit gezegt \Verd , geant- 
woord te hebben : mijn Lieffte , zoö 
gy naar Spanjen gaat , gaat gy naar. 
uw dood en zoo gy de kroon van Por
tugal aanvaard, gaat gy ook ter dood; 
maar fiel eens het eene jterveu tegen het 
andere, het is altijd beeter Koning ;  dan 
Hertog te fterven. Op dit zeggen 
bezloot de Hertog en wel zoo gcluk- 
kigtijk 5 dat het geheele Koningrijk 
Portugal en alle de Staaten, die het in 
de Indies heefc , hem voor Koning 
äan-naamen; ftellende niemand ;dan de 
itad Ceuta, zig daar tegen; als zijnde 
niet tijds genoeg gewaarfchouwd *, wes- 
halven de zelve o o k , onder Spanjen> 
gebleeven is. Deeze groote en won- 
derlijfke omzwier van zaaken ,  ging 
als in een oogenblik toe en kofte 
zlegts drie perzoonen het leeven. De 
H ertog, als nu Koning Ja n  de I V ,  
heeft fijn kroon zcftien jaaren, met 
veel gezags gedraagen ; ftervende in 
het jaar duyzend zes honderd zes en 
v ijftig , liet hy twee zoonen en een 
dogter naa; de oudfte was AlphonfusÄ c

jong-
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joitgfte Pieter en de dogter Catharim 
genaamd. Alphonjns beftierdeeen Wijie 
tyds hec rijk , onder het opzigc van fij
ne moeder>maar nu tot fijn meerder-jaa- 
righeyd gekoomen, kon fijne moeder 
des zelfs harden ommegang endeon- 
gemakkelijke bejeegeningen fijner gun- 
Gelingen niet langer verdraagen, ging 
derhalven in een Kloofter, daar z y ,  
niet lang daar naa, quam te overlijden. 
, Alphonfus was lam-agtig en zwak 
en zijnde mi onbequaam rot herhuu- 
welijk en den kroon geoordeeld j ver- 
gaaderden de Staaten des Kijks , in het 
jaar duyzend zes honderd agt en zei
tig en verpligten hem, af-ftand vaii 
den kroon en fijn huuwelijk, met de 
Pr in cede van Anmale, als nog niet vol- 
trokken, te doen \ vocrende hem naar 
een der Eylanden van Terpera, van 
waar hy wederom in Portugal gebragt 
en in her Kafteel van Cmtra wierd op-

fezlooten, alwaar hy den twaalfden 
December des jaars duyzend zes hon

derd drie en tagtig, is gefturven, in- 
middels wierd fijn broeder Pieter, be- 
voolen, het rijks-bewind waar tenee- 
men$ die oök den ftaam van Koning 
Jiiet j dan naa fijii broeders dood , 
Jheeft aan-genoomeri. Deeze Vorft 
Was ruftig van ledert, bruyn van ge- 
daante, droeg wel-cer fijn eygen hayr, 
dat lang en zwart was > maar bedien- 
de z ig , zints eenige jaaren, van een pa- 
ru yk , fijn Majefteyt was boven ge- 
meen fterk en vol gefeft: voorts vrin- 
delijk, bezaadigd en naarftig in her 
Staats- en Kijks-beftier, als waartoeal 
des zelfs geneegenheyd ftrektej agten- 
de niets zoo hoog ; als het wel-zijn 
van fijne onderdaanen; Deeze Prins 
heeft twee vrouwen geh ad , de eerfte 
was , de dogter van Nemours, Ma
ria Francoy&a tfabella van Savoyen , 
Prin^efie van Attmale, waar van aari- 
ftonds gefprooken is *, zijnde van den 
Koning Alphonfus gefcheyden ,trou\v- 
de zy den tweeden April, in het jaar 
duyzend zes honderd agt en zeitig , 
met Pieter, by toe-Iaating van den 
Kardinaai van Vendome , Paufielijke 
af-gezant in Vrankrijk: haar Hoog- 
heyd fturf den zeventiendeti Decem
ber , in het jaar duyzend zes honderd 
drie en tagtig > hebbende een dogter ge- 
had, welke IfabeUa Louifa genoemd
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wierd en op den zefden January > des 
jaars duyzend zes honderd negen ert 
zeitig gebooren was* ftervende den 
'een en twintigften Offober,duyzend zes 
honderd en negentig. Sijn iviajeftevts 
tweede, vrouw was , Maria Sophia 
EUfabeth; dogter van Philips Willem, 
laarfte Hertog vart Nteuwburg en 
Keurvorft van den Paltz en R ijn : 
deeze Vorftinne trouwde hy den elf- 
den Augnfti, des jaars duyzend zes 
honderd zeven en tagtig en haare Ma
jefteyt overleed in het jaar duyzend zes 
honderd negen en negentig * hebbende 
vecle kinderen voort-gebragt 5 een 
Prins, gebooren den dertigften Au- 
gufti, des jaars duyzend zes honderd 
agt en tagtig} tog deeze leefde maar 
een ige wey nige dagen. Don Joan Fran- 
cifciis Jofiphus Antonius Bento Ber
nardo , gebooren den twee en twintig- 
iten Offober, in het jaar duyzend zes 
honderd negen en,'tagtig, door de drie 
Staaten vergaaderd totLiJfabontdcn eer- 
ften December, duyzend zes honderd 
zeven en negentig verklaard voor aan- 
neemelijkErfgenaam der kroon. Fran- 
cifcttst gebooren den v ijf en twintigften 
Mey, in het jaar duyzend zes honderd 
een eil negentig. ̂ ?zi0»/#j3gebooren den 
vijftienden Mey, in het jaar duyzend 
zes honderd vier en negentig: een Prin- 
$eile, Thereßa Francifca J&fepha, ge
booren den vieren twintigften Februa- 
ry , des jaars duyzend zes honderd zes 
en negentig. Emanuel gebooren in A - 
p ril, duyzend zes honderd zeven en 
negentig; nog een Prin^efie, genaamd 
Maria Xaveria Jofepha, gebooren in 
het begin des jaars duyzend zes hon
derd negen en negentig , behalven 
deeze wettige kinderen , heeft fijn Ma
jefteyt een natuurelijke dogter erkend* 
welke fijn Majefteyt in het jaar duy
zend zes honderd v ijf  en negentig, 
aan den oudften zoon des Hertogs vart 
Cadavalla heeft uyt-getrouwd. Mert 
Zegt, dat de Erf-Prins van een zeer zag
ten inborft en miozaam van ommegang 
i s ; werdende daar door gehoopt; dat 
hy zoo wel de deugden van fijn nu on- 
langs gefturvene vader, als des zelfs 
kroon} zal geerfd hebben. De jonger 
Prins Franctfcus, verroond een verftand 
en wakkerheyd, zelf fijne jaaren te bo
ven gaande. Om nog yets van dit K o-
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ninglijke buys en ihm  tczeggcn, ftaat 
te w e e te ft is , dat Cathärma, dogter 
van Koning Ja n  de IV  en oudfte 
z lifter van fijne nu korts overleedenc 
M ajefteyt, gebooren den veertienden 
November, des jaars duyzend zes hon- 
derd agt en dertig aan Karel de I I , 
Koning van Engeland getrou wd wierd; 
volgens een verdrag, den twaalfden 
Mey s in het jaar duyzend zes honderd 
twee en zeftig gezlooten. De plegtig- 
hceden van deeze trouw wierden te L ij*
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fabon, m etgrooteftacy, vol-trokken; 
tog het by-leeger te Portsmuyden ge- 
houden. De Koninginne Regente, haar 
moeder, gaf aan haar Majefteyt, als een 
huuwelijks g ifte , de fteeden Tanger in 
A ffka  en Amboina in Ooß-Indien ;  
mitsgaaders drie millioenen in geree- 
den gelde. Ten daage,alshaar Majefteyt 
van Lijfabm y naar Engeland vertrok, 
wierd zy zeer ftaatelijk door het gantfe 
Hofaanboord van het fchip gebragt ,  
het welk haar over-voeren moeft.

' Uytbttläing V4n het te fcheep gaan , der Prwçcjfe van PO RTU G AL , CATH ARU  
N A  s Gmalinne van K A R E L  de / / , Koning van EN G ELA N D .

N aa de dood van hoog-gemelde 
iijne Majeftey t , bleef deeze Koningin
ne weduwe , nog omtrent agt jaaren 
in Engeland ;  gaande den dertienden 
Maart, des jaars duyzend zes honderd 
twee en negentig, wederom naar Por
tugal ;  in welk rijk haar Majefteyt 
den een en dertigften December , des 
jaars duyzend zeven honderd en vijf, 
is koomen te overlijden. Deeze Vor- 
ftinne had veele deugden en hoedaa- 
nighceden van haare moedeo werdende

des zcîfs dood over zulks, zoo van 
haar broeder, de K oning, als de ge- 
meenre, herrelijk beweend.

De Koning van Portugal is meeftef 
van de Eylanden by Cabo Verde,  de 
Açores, o f die van Perceres en veele 
andere j bezittende het geheele geweft 
Braßlien > in ^ America ;  verfcheyde 
fterktens in G une a , Congo en in Caf- 
fariën , veel ichoone plaatzen in het 
Ooften van Africa en nog meerderin 
Ooß-Indien ;  waar van de Hoofd-ftad

Goa j  *

\



V A N  S P A N J E N  
Go#9 is ; alwaar ook de Onder-koning 
en Inquißk-raad H of houd.

Dc inkomilen van die Koningrijk 
zouden zeer groot zijn ; ten waare 
het meerder-deel der zelve aan wed- 
dens en vereeringen , wierd beftecd. 
Het regt der tollen i zijnde cen der 
gereedfte inkoomens van de kroon, 
werd door eenige koopluyden in pugr 
genoomen en aan de meeil-biedenden, 
het zy ingebooren , o f vremdeling, 
gegeeven j dezelve is maar voordrie 
jaaren > werdende ten eynde van dien 
tijd op nieuw geveyld. De belaltin- 
gen zijn in Portugal zwaar* jaa zoo 
hooggerrokken * dat men ’er met meer- 
der zou kunnen by-doen, zonder de 
gemeente bal-oorig te maaken en te 
bederven, De buyten-landfe koop- 
manfehappen betaalen voor het regt 
van inkoomen drie en tw intig, ten 
hondetd. De vis van Terre-Neuve 
y ijf  en tsvintTg; de Zee-en  Kivier* 
vis zeven en veertig , imboedei en 
beeften, die verkofc werden, tien. Dc 
toi van de znuyfitabak brengt vijfrig 
duyzend rijksdaalders op : boven die 
alles is de Koning Groot-meeiler van 
alle de Portugeeze Kidder-ordens en 
trekt ’er de inkomilen van , dat een 
zeer groote .magt van geld by-zet j 
vefkoopende ook de Bulk der Qoi- 
&aaden> gelijk de Koning van Span
ien ;  vindende door dien verkoop jaa^ 
relijks een wel-voorziene geld-kas en 
de zielen van fijne onderdaanen , in 
dit iluk , voor zmet bewaard ; ook 
js ’er een Bulk voor de leevende ;  waar 
door (mits eenige Kerken. bezoeken- 
de) men Afimtm  , bekoomen kan, 
ora. zeekere quijtTchelding van zon- 
den te verkrijgen> wanneer men ter 
biegte gaat en ten alien tijden te raoo  ̂
gen vlecs eeten; Zelf op dangen ¿dat 
het de Kerk verbied; n o g . is ’er een 
Bulle van Ontbeffing; waar doormen 
zig  van een beiofte ontzlaan $ im- 
mers de zelve verminderen kan en 
eyndelijk een Bulle voor de dooden; 
waar door men zielen uyt en van het 
vaage-vuur verloiTen kan. Zoo lang 
de Köningen van Spanjen meeilers van 
Portugal waaren, frokken t f  met 
meerdcr •, dan drie millioenen en Vijf 
Jionderd duyzend rijksdaalders ’s jaars> 
^erv l legende de vordere inkomilen
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1 des rijks , als boven gemejd is ; jaa 

zelf men geloofd * dar dit alles uyt 
voor-bedagtelijke Staat-kunde is ge- 
fchied 5 om , indien de Portugeezen 
ben op-iland wilden aanregten en hun 
Koning af-zetten, h y ,d ie  wederoni 
tot de Kroon quam, verlcegen om geld 
zou ilaan 5 o f ,  zoo die de goederen, 
welke van de Kroon vervremd waaren, 
daar wederom wilde aanbrengen, den 
haat der grooten op fijn hals mögt 
haalen en alzoo altijd fijne vyanden 
binnens rijks vinden: weshalven Ko
ning jfan de I V , geenc weddens af- 
znee , toen de Portugeezen hem ten 
trootie tilden * jaa de weddens zijn, 
zints dien tijd , ver van verminderet 
te werden,geduurig verhoogd; want 
zeekers de Portugeezen zouden zig 
van hun muytery niet bedankt heb- 
ben, zonder dit loon en waarfehijne- 
lijk wederom onder de groote magt 
van Spanje.n gevallen zijn * waar by hen 
nog de hulpe der Engelfe en Franfen 
bijiler het hert onder den riem hield. 
IVien zou deeze geld-fpilling als nu 
kunnen voorkoomen : met de oude 
wet , door Koning Eduard de I , in 
het jaar duyzend vier honderd zesen 
dertig, ingevoerd, wederom aan deii 
gang re breiigen: want by deeze wet 
wierden de goederen , welke de K o
ning aan yemand van iijne onderdaanen 
gefehonken had, naa des bezitters o- 
verlijden wederom aan den Kroon ge
fragt. *

Omtrent het rijks.beftier zelve, i$ 
niet veel byzonders aan te merken* zijn
de ten naailen b y , als dat van Spanjen t 
ook fchijnd het H o f van Liffabm zig 
geheel en a l,  op den voet van dat van 
hladrit te willen, ilellcn > om alzoo niet 
minder * dan dat te gelijken, Een K o
ning van Portugal verleend aan fijne 
onderdaanen drie-maals ter week, gei 
hoor * des dings- en donder-dags, zon
der onderfeheyd , aan yeder, die het 
verzoekt en des faturdags aan den Adel 
en Amptenaaren van den Staat. H y 
dped ftrengelijk regt-oefFenen* hebben- 
de de iaatfte fijn rijk van roovers,moor- 
denaars en andere guy ten gezuyverd^ 
als ook van vuyligheeden, die ’er voor 
deezen gepjpegd wierden. De Hof- 
houding. beftaat uvt veele bedienden> 
daar van do eerftc Mw-Domo-Mor;

dat



dat is , Groot Hofmeeßer genoemd 
werd ; deezc heefc de voorzttcing in 
het H ofen benoemd verfcheyde plaac- 
zen onder hem. De Groot Kamer-heer 
fcleed en onckleed den Koning s hier 
onder zijn twee mindere Kamer-hee- 
ren , die beurceling by den week, die
nen. De Groot Stal meefler s heefc het 
gezag over de voor-zaal , als de Ko- 
ning uyt-gaat > fteld hy zig op de eer
fte plaats in den ingang van fijn Ma- 
jefteyts'koets ; ftaande de Hoofd Deur~ 
en Kamer-wagter aan de poorc met 
een roede in de hand, ten tijde dat 
'er yets plegtiglijksen in her openbaar 
gefchied. De Groote Schenker, proefd 
den wijn en bied den Koning her glas 
aan, wanneer hy in het openbaar eet. 
De Groote IVaapen-draager > bewaard 
en heeft opzigt op de Oorlog-rufh'ng 
van fljn Majefteyc ; her-kleedende den 
zelven. De Groote > o f  Opperße Spijs- 
be&orger, verzorgdde zelve voorhet 
H of. De Groote Arm-beporger , is 
altijd Abt van Akobapa. De Groote 
Huys-maarfchalk , heefc het zelve ge
zag , dat die Heeren aan andere Hoo- 
ven hebben:daar zijnnog veele ande
re bedienden -, tog van de zelve zal 
ik niecs melden , om den leezer met 
het verhaal van kleynigheeden > niet 
te verveelen. Sijn Majefteyc heeft 
drie benden Iijf-wagters en over ye- 
der een Opper-hoofd ; wijders veele 
bezettingen op en in de grens-plaat- 
zen i mitfgaaders eenige Zee-bendea, 
die alleen het voor-regt hebben, van 
binnen Lifjabon te moogen koomen. 
De Koning benoemd alle Amptenaa- 
ren in fijne Staaten zoo welin Portu
g a l, als de Indite. In Portugal vind 
men drie Aards-bifdommen, dat van 
Braga , Lijfabon en Evora en tien Bif- 
dommen. In de nieuw-gewonnene 
landen van Indien twee Aards- en Ze
ven gemeene Bifdommen : de eerfte 
zijn dat van Goa in Aßen en Bay a de 
todos os Santos, in America ;  de B if
dommen zijn 5 dat van Angra op het 
E y  iand Tenera ; Funcial , op het Ey- 
3and Madèra ;  een op Capo Verd ;  een 
in Angola ; een in Rio de Maranham 
op het Eyland St, Thomas ;  een re 
Fernambuco en een in Rio Janeiro * 
zijnde de twee laatfte in America.

In Portugal zijn verfcheyde Raads-
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kaameren ten dienfte van het rijk op- 
geregt. Eerftelijk deRaad van Stau* 
ten, welken de Koñing zelf by-woond* 
kenniíTe ncemende van alles, d at, zoo 
binnens , als buyrens lands > van ge- 
w ig t,  om-gaat. Deezc Raads-heeren 
voeren de eer-naam van Excellenüe, 
gelijk die van Madrit. De Krijgs- 
raad volgd hier op en is de tweede 
des Koningrijks ; in de zelve werd 
alles behandeld, dat den O orlog, zoo 
te W ater, als ce Lande, aangaat. De 
Raad des Konings , is die , waar in 
men wetten maakt en breektj mits- 
gaaders de uytfpraaken, geloofs-brie- 
ven en andere papieren, der Nuntien 
en Roomfe Af-gezanten, onderzoekt. 
De Raad der Geld-middelen, heeft drie 
Opper-hoofden, wier eerfte toe-ver- 
zigt op de zaaken van het Koning- 
rijk , in deezen gevalle , de tweede , 
aangaande dier de Z e c , voor-raad-huy- 
zen, koopmanfehap en hand-werken 
heeft. De Raad der över-zeefebe Lan
den ,  moet zorg draagen , voor de 
nood-wendigheeden der Indiaanfe Ge- 
weften: daar zijn nog eenige mindere 
Raads-ampten en Vergaaderingen j tog 
van zoo veel belang niet * dat het der 
moeyte waardig is , mijnen Leezer mec 
het verhaal der zelven , op te hou- 
den. De drie Staaten des rijks ver- 
gakderen, zoo meenigmaal het de Ko- 
ning goed en noodig vind. Daar zijn 
in het geheele Koningrijk twee Volk- 
vergaaderingen (Parlementen) die van 
Lißdbon en die van Porto;  beftaande 
yeder uyc een voor-zittend perzoon, 
een Rijks-hoog-amptenaar en eenige 
Raads-heeren. Het geheele rijk is in 
vier en twintig Regts-gebieden ver- 
deeld $ maakende als zoo veel Schout- 
fchappen in yeder van der zelver 
Hoofd-plaatzen zijn regters aangefteld. 
De Nituwe en Oude Chrißenen, waar 
tuflen men in Portugal ondericheyd 
maakt, verfehílien zoo veel; dat de 
eerfte in en tot geene waardigheeden 
gevorderd werden > van wat aard, o f  ’ 
belang de zelve moogen zijn * ten zy 
de K on in g, door en by eene byzon- 
dere gunfte het zelve toe-ftaa.

De Paus heeft binnen Lißdbon al
tijd een Nuntius » mee de magt van 
een Afgezant j houdende íijn gezag 
en regts-pleeging binnen iijn eygene

H of-

B E S C H R Y V I N G
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Höf-wooning over alle de Geeftelijke 
des geheelen Koningrijks; werdende, 
by voor-val van herroep , als des zelfs 
gewijfdens en vonniflen voorc naar 
Romen en geen anderen regtbank ge- 
zonden. De Geeftelijkheyd maakt 
weide helfe des Koningrijks uyt •, wan- 
neer men daaronder alle de menfehen 
begrijpr, die van dezelve af-hangen} 
om ook het minfte te zeggen, deeze 
bendebezic en heefr wel het derde-deel 
der inkomften van alle de Landen. De 
Geeftelijke, die men de IVereldfe Hee
ren , noemd , brengen aan den Room- 
fen ftoel, ontelbaare fchatten o p , zoo 
voor de Ampten, als Bullen oorlof- 
en bevefting-fchriften der Biftchop- 
pen. Eer een Aards-biftchop van £- 
'vorn in iijn ftoel beveftigd is , koft 
het, aan die van Romen te betaalen, 
wel negentig duyzend rijks-daalders 
en op dien voet, betaalen alle de an
dere hun ampt. De Munniken loo- 
pen aan het H of van den Nuntim , 
om de belangen van hunne klooftersen 
eygene perzoonen bedingende en han
delende wegens de Miflen > die zy doen 
moeten en wier meenigte zomtijds 
onmoogelijk zou kunnen af-geleezen 
werden; boven en behalven den Nun
tius y heeft de Paus in Portugal fijne 
Apoßolife Ontfangers, om van des 
Konings onderdaanen den toi te ont- 
fangen > mitsgaaders het regt te in
nen , het welk de Heylige Stoel , 
door eene byzondere toelaating, zig 
eygend; want men moet weeten ; dat 
Atphonfus Hemiquez, eerfte Koning 
van Portugal, de eer-naam van Ko
ning niet wilde aan-neemen, dan als 
een Schatting-fchuldige van en aan 
den Paus ; verbindende zig aan den 
zelven, jaarelijks vier On§en gouds te 
zullen betaalen en dit regt blijft, tot 
op heeden ten daage, ftand houden. 
Paus Alexander de I I I , nam dit Ko- 
ningrijk in het jaarduyzend een hon- 
derd negen en zeventig, onder ftjne 
befcherming, verftaa wel (mijn Lee- 
zer) mits daar voor genierende twee 
Marken gouds. Eyndelijk de toelaa- 
tingen van by de wetten verboodene 
Huuwelijken, zijn groote middelen, 
om den ftoel van Roomen> met goud 
te bekleeden. Alfcier zou het nu tijd
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en plaats zijn , om , wegens her belang 
der twee Kroonen, Spanjen en ‘Portu
gal , te handelen $ hebbende beyde 
belang, de eene aan de andere en beyde 
omtrent de buyten hen zijnde Moo- 
genheedenj maar wijl ik ae perzoon 
van een Land-befchrijver en niet die 
van een Staat-kundige heb aan-genoa- 
men *, daar en boven niet gaarne ree- 
den-kaavel , over zaaken , die ik in 
den grond niet verftaa, laat ik dee
ze ftoife voor andere open en door 
my on-aam geroerd.

V an  d f n  A d e l  e n  G r o o t e n  v a n  
S p a n j e n  e n  P o r t u g a l . ....

A Lle menfehen van aanzien voe- 
ren in Spanjen, den naam van 
Hidalgos en van Fidalgos , in Por

tugal i zijnde het zelve woord ■, tog 
naar yeders uytfpraak en taal gerigti 
werdende daar door beduyd , een man9 
die van de Gotthen , eertijds meeßers 
van Spanjen , afkomßig is. Zoo de 
hooge , als mindere Adel zijn bey
de vry van alle fchatting en tollen ; 
uytgenoomen ten tijde, dar het belang 
van het algemeen in gevaar en nood 
is. De Perzoonen, die men Titula- 
dos y o f Grooten noemd, fteeken ver bo
ven alle andere uyt, door het voor- 
regt, van zig in het by-zijn en tegen- 
woordigheyd des Konings te moogen 
dekken. Onder deeze zijn ’er , die 
dit voorregt maar hebben, voor hun 
perzoonen niet voor hunne naa-zaaten: 
zoo wanneer de Koning zegt ; gy N . 
( noemende den naam des mans, dien 
ftjn Majefteyt begunftigen wil)dek u % 
verftaac men daar door , dat deeze 
Heer en niet lijne naakoomelingen, dit 
regt zullen hebben; maar wanneer fijn 
Majefteyt zegt } gy Burg-graaf, o f 
Graaf van N  f  noemende des . zelfs 
goed en landen) dek u , verftaat men; 
dat deeze eer ook in het gezlagt zal 
vaortgaau; als hangende van een Land- 
goed a f 5 zulks deeze eer niet alleen 
tot het mannelijk o y r ; maar ook by ge- 
brek van dien , tordedogters erfrelijk 
over-gaat; kunnende deeze den zel
ven eer-naam en dit regt aan haare 
mannen over-brengen ; over zulks 
vind men veele Grooten, die door hun
ne vrouwen dit voor-regt verkreegen

V . Deel.. . Cg) heb-
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hebben; jaa ook zouVtnige die van vee- 
le kanten Grooten zip-, dat is , döor 
gunfte , verdienfte , erifenis , trouW 
en andere gevallen. N og verfchedön de 
Grooten , op een andere wijzd , in 
xvaardigheyd en zijn atzoo in vet- 
fcheyde Staaten aan te merken; zom- 
mige dekken zig al , eer zy teigen den 
Koning fpreeken. P c  twecde zoort 
dekt z ig , wanneer zy den Koning 
gefprooken hebben > tog ook eer fijri 
Majefteyt heil gcarit\Voord heeft, de 
derde zoort dekt z ig , wanneer zy yari 
den Koning beantwoord zijn ; maar 
men moet weeren; dat, war regt ye- 
mand ook hebben m ag, van zig te 
dekken ,  in teegen-woordigheyd des 
Konings, niemand geoorlofd is , zig 
te dekken , voör en al-eer iijn Maje- 
ileyt her hen bevooten heeft en In 
dien yemand deezer Grooten de vry- 
moedigheyd, o f ftoutheyd had, van 
d it , al voorens het bevel, te doen, zou 
’er gewiilelijk des Konings ongenaade 
op volgen. N iet tegenftaande deeze 
verfcheydenheyd van eerc-ftaat, taf
fen de Grooten , heeft de een boven 
den ander geen voor-regt , o f voor- 
rang, in des Konings binne-kerk, o f 
(huys-kerk) alwaar een bank voor hen 
alle in hetalgemeen is en die’er eerft 
kom t, neemt de eerfte en zoo vervoU 
gens yeder den volgeriden plaats 5 wel 
is waar, dat 'er een Heer van de eer
fte aanzieneiijkheyd wat laater inkoo- 
tnende , yeder hem (ijn plaats aan- 
bied; tog ook is Waat, aat die be- 
leefdheya nooyt aangenoomen, veel 
minder misbruykt werd. De Koning 
noemd hen 5 fcnrijvende aan hen, Prin
zen en de Koninginne ontfangc hun
ne vrouwen al ftaande j geevende haar 
een kuifen, in haar Majefteyts katner. 
Zoo te Madrit, als te Lijfabon moogen 
zy maar vier paarden, o f muyl-ezels 

r voor hunne koetzen fpannen en lange,
. zijde leydzen en voeg-rtemen, gebruy- 

ken : aan andere perzoonen ,hoerijk 
zy ook weezen nioogen, is het maar 
toe-gelaaten,eengefpan van tween te 
hebben * maar te Lande-waards en 
buyten de Hoofd-fteeden * mag ye
der zoo veel paarden, o f muyl-ezels 
voor iijn koets zkan , als het herti 
beliefd. De Kofting en de Afgezan-

ten voeren zes paarden voor hunne
koetzen*' :;  ̂ " "'ri■ - . ;"-b

De Grooten hebben' een voor-regt 
(rat n nöetnd het Majordz,goj dat zeer 
aanzienelijk is:; beifaande hier in j 
wanneer een perzoon met deezeeere 
bekleed is , hoe gröote fehulden1 Hy 
ook hebben m ag, hy niet gedwongeit 
kan werden, fijne Landen te verkoo- 
pen, om de zel ve te betaalen. alles, wat 
lijne fcludd-eyifchers doen kunnen, 
iijne inkomften van de zel ve in bezkig 
te neemen en daar varr rrekken z y , 
als-dan, nog maar eerr zeerkleyn ge* 
deelte } heftende de regter zoo* veel 
daar van , als hy mecnd, dat 'er van 
nooden is , om de waardigheyd van 
dir voor-regt door den fchuldenaar, 
te kunnen doen hand-haaven. Als me- 
de tot onderhoud van des zelfs huys- 
vrouw , hinderen, huys-genooten en 
gevolg } boe veel 'er dan voor de 
fchuId-eyiFchers overbfijft za! eenver- 
ftandig Leezet ligt kunnen uyt-reeke- 
ncn. T o g  dit voor-regt is den per
zoonen , niet des Zelfs Landen ge* 
geeven , die by verkoop aanfpreeko- 
li jk , ten opzigte van mindere eyge- 
naars, zijn.

De groote Heeren hotiden zeer veel 
bedienden en huys-genooten j maar 
geeven de zelve fpijs, nog drank * gee
vende hen alleenlijk Ration, dar is , 
agt ftnyvers, o f daar omtrent, daags. 
Men houdin hunne hooven gcen tafel, 
dan voor Vader, moeder en kinderen^ 
moetertde de reif leeven, 200 zy beft 
kunnen,van hundag-geld> TuiTende 
Sfanjaards enPortugeezxn is eenig on- 
derfcheyd, omtrent den eer-naam van 
Don: in Spanjen is de zelve alle man 
gemeen % maar in Portugal geeft men 
de zelve niet 5 dan aan EecfeLliedenv 
jaa men mag de zelve niet aanneemeni 
dan met bewilliging van den Koning*

. V a n  b e  R i d d e r - o r d e n s * t

(JV o ar v<i* d e ep de n t’vth -flm tn d t B ia d ^ jd t  te K itn b )

DAar zijn in Spanjen verfcheyde 
Riddcr-ordtns, als 5 die van het 
Guide Vlies, St. Jacob, Jtlcantara, Ca- 

latrava, Monteja en Habito dt Chrifto; 
behalven deeze zijn ’er nog twee in 
Portugal 5 die van A vis  en van Cbriftns*

De



Kkeding en Kruyjfcn der S P A A  N S  E  R I D D E R S .

I ,  Kidder van  Alcantara. a. lUdder v*« Calacw va, *, R/Jdfr van M otxt/a. 4. RJdder van
' b<( Guide Vlies.

De order van het Guide Vlies is af- 
komftig van het huys van Bourgon- 
jen: Philips de Goede , Hertog van 
Baut gondien fldde de zelve in , op 
het jaar duyzend vier honderd negen 
en twintig ,ter fijner bruylofte met ffa- 
Mia van Portugal De Ridders droe- 
gen certijds een zilver-linnen tabbard, 
een mantel van hoog rood fluweel 
en mutzen van violet-ftmveel 5 aan de 
hals-band van deezen order hangd een 
Ychaapje, met dit om- o f by-ichrifr,
P r ETIXJM WON V ILE LA130K0M3daC 
is i dit is geen kkyne vergelding voor 
w&en arbeyd. W eynig Heeren ftaan 
in Spanjen naar deezen order > om dat 
*er quaalijk aan te koomen en de zel
ve van geen voordeel is j jaa men 
geeftze zelden > dan aan Prinzen, 
zoo van den Koninglijken huyze,als 
vremdelingen. De andere Ridder-or- 
dens zijn by tijden en voorvallen van

Oorioogeti opgeregt eh ingefteld ge
worden j voornaamelijk die > welke de 
Spanjaafds veele jaaren lang tegen de 
ongeloovigegevoerd hebben. De K ö
ningen , die de zelve hebben ingefteld, 
vergolden daar door eeniger maate * 
den Edellieden , die braavfc daaden 
hadden uytgevoerd ,  hunhe dapper- 
heyd; moeaigendc door dien eer an
deren aan , om der zelver fpoor re 
houden en het zelve Ioon te verkrij- 
gen: deeze Vorften voegden daar ee- 
nige ampten b y ; geevende zommige 
gantfe fteeden , ehe zy den Mooren 
ontweldigd hadden > zy  nu, die quaa- 
men tezneavelen, maakten aan hun- 
ne mede-broederen veel van hun goed, 
om alzoo de eere der Gods-dienft en 
hunne perzoonen te kunnen verdee- “ 
digen ,  tegen de Mooren en andere 
geweldenaars. Eertijds moeften zy 
een belofte doen, gelijk nu de R id-

V. Deel ( g i  )  der$
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ders van Maltha ;  maar by verloop 
van tijden hebben de groote perzoo- 
nen, met deeze orders bekleed, van 
den Paus toelaating bekoomert, van 

.te moogen rromven.
Wel-eer wierden de drie voornaam- 

ile Ridder-ordens, door een by-naam, 
onderfcheyden : men noemde die van 
St. Jacob , de Rijke ;  die van Alcan
tara , de E  ’dele ;  die van Cahtrava, 
de Bevallìge ; die van Alcantara is al- 
zoo genoemd > om dat ’er niemand 
kon inkoomen i dan die van vader en 
moedcrs zijde te dubbelen gezlagte 
fìjn Adcldom kon toonen> daar men, 
om in de andere ordens aangenoomen 
te werden, maar bewijs van twee kan- 
ten behoefdte brengen. Die vanGz- 
ìatrava, wierd de Bevallìge genaamd* 
om dat ’er veel jonge hedelluyden 
onder waaren. T o g  die van St. J a 
cob is in der daad de Rijkfie van aìle> 
mitsgaaders de alder-oudfie j zìjndein 
de twaalfde eeuw, op-geregt en goed 
gekeurd , door Paus ^Alexander de 
in j in het jaar duyzend cen hondcrd 
v ijf  en zevenrig, de Ridders van dee- 
zen order draagen een rood kruys, 
gemaakt opdew ijze van een deegen; 
zijnde op hun fchouder-mantel, o f 
kleed geftikt : zy bezitten zeven en 
tagtig Kidder-ampten, in Cafhlièn en 
hec Koningrijk Leon ;  brengende te 
zaamen twee honderd twee enzeven- 
tig duyzend ducaaten op : in Porta- 
gai hebben ze *er ze ilig , die ook groo
te inkomften geeven. De order van 
Caìatrava is mede in de twaalfde eeuw 
opgeregt, door Raymund Bit ero, een 
Abt en Diego Velafio, een Geeftelijk 
H eer, beyde van den order der Benedi- 
Bijnenàiz volkby een haalden en een 
belofte aan God deeden, van de ftad 
Caìatrava , tegen de Mom'en, die de 
zel ve dreygden re beleegeren> te zullen 
befchermen. De Koning Sanche was 
hier door zoo zeer voldaan, dar hy 
de geheele ftad en des zelfs onder- 
hoorige landen , in het jaar duyzend 
een honderd agt en vijfrig, aan den 
Abt en ftjn order , nevens den eer- 
naam van Ridders y fchonk. Z y  naa- 
men dan ook een rood kruys op hun 
kleed en Paus Alexander de I I I ,  be- 
kragtigde deeze inftelling, door iijn

goed-keuring. Men gaf hen ook de 
ftad Akantara. ln het jaar duyzend 
vier honderd en e lf, deelden de Wid
ders , die deeze ftad bezaaten, van de 
andere en maakten alzoo een nieuwen 
order, by toelaating van Paus BenedE 
Bits de X I I I ; draagende het kruys om- 
gekeerd. De Ridders van Calatrava 
bezitten vier endertig Ridderampren 
en agr Prioorfchappen, welke te zaa
men honderd en twintig duyzend du
caaten inkoomen maaken. Die van 
Alcantara bezittendrie endertig Rid- 
der-nmpten , vier Prioorfchappen en 
zoo veel Schouts-ampten , die te zaa
men hen tagtigduyzend ducaatenjaa- 
rehjks verfehafFen. De ordre van 
Montefa, was niet bekend, dan in het 
Koningrijk Valcncien, alwaar de zel- 
ve in het jaar duyzend drie honderd 
en zeventien, isaangefteld geworden.

De ordre van Chrtflus en tyfvis 
vind men alleen in Portugal ( Z it 
hier .van de Print - ver beelding op de 
neevemfiaande b ladzijdej zt;nde die 
van A v is , de oudfte en in gefiel d , in 
het jaar duyzend een honderd zeven 
en veertig , door Koning Alphonfus 
de I , die aan deeze Ridders de ver- 
weering der ftad Evora , toe-betrouw- 
de, naa dat zy de zelve den Mooren 
ontnöomen hadden ; zy gaaven blij- 
ken van hun ne dapperheyd in den 
beginne, onder den niatn van het Broe+ 
derfchap van de II. Maria van Evora. 
In het jaar duyzend een honderd twee 
en ze itig , gaf een Abt van de inftel- 
ling der BenediBijnen, hen regelen en 
in het jaar duyzend twee honderd en 
vier , Paus Innocentks de IV , hen 
fjjn toeftemming. Men ziet tegen- 
woordig nog de overblijfzelen van 
hun Hof-kafteel digt by Evora. ln 
het jaar duyzend een honderd een en 
tagtig , gaf Koning Sanche de I , hei 
Kaiteel A vis , waar van zy  alle den 
naam voeren* Deeze Heeren zijn ia 
het wir gekleed en voeren een kruys 
met azuur door-bloemd, waar boveu 
twee vogelen zwerven % fpeelende op 
het Latijnfe woord Avvs, een Vogel. 
Deeze order is met die van Cola (rar 
va vereenigd geweeft in Caftilien, tot 
omtrent het midden van de vij feien
de eeuw i als wanneec de (Partvgee*

zen 9
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; i ,  V4*j Avis. . 5. Ait/t/fr van Atile. i îtWcy va>) St. J3C0W, 4. P? CWf Ord<r v«n ;-r
... , lie Scheinen. 5. Ritter <itr Ordre v*m Ciuillus. . .

zett, de Spanjaards niet langer wilden 
erkennen voor hunne Bond-gebroede* 
ren; geevende daar op de Paus iijne 
goed- keuring aan deeze fcheyding > by 
eene Bf die, in den jaare duyzend vier 
honderd vier en veertig. De Widders 
van Avis bezitten drie en veerrig Kid- 
der-ampren , die alle gezegt werden 
groote inkomften te hebbeo.

De order van C K tu sT u s, is , in 
het jaar duyzend drie honderd en ag- 
rien, door Koning Denys de in- 
gedeld. De Bidders draagen een wir 
kleed, met een Patriarchs (Aards-va- 
ders) kruys, geftikt van roode zij en 
daar by een zilver kruys : Paus Jan  
de X X I  I s be veftigde deeze inftelling, 
in het jaar duyzend drie honderd en 
twintig en ^Alexander de V I , gaf 
hen verlof van trouwen: Konipg De- 
ms gaf hen de Landen 5 welke de 
Tempelkren wel-eer bezaären. . in den 
beginne woonden zy te Caßro Marl-

m ; maar daar naa , quaa men zy te 
St. Tomara; omalzoo naaderbyhun
ne vyanden ,de Mooren, te zijn. Z y  
bezitten vtjf en veertig Ridder-ampren, 
wanneer de Köningen een uyt deeze 
Ridder-ordens doen vergaaderen, heb- 
ben zy Ridders het voor-regt, van 
mec gedekten hoofde boven immers 
voor en by de zelve te zitten. Be- 
halven deeze Ridder-orders, waarert 
'er eercijds nog ewee andere» die van 
den vlemel van St. Michiel en die van 
den ScfoeTp ;  maar wijl de zelve al lang 
vergeeten zijn , zal jk  'er niets van 
op-haalen. .

A A N M E R K r N G E i i  O M T R E H T  Z E E K E -  

„ R E  B Y Z O N D f c R E  G f .W O O N T E N S  
. -V A N  S r A N J E N  EN  PoH- , ,

T U G A L .  .. • . •

EE r ik eynde van dit gefchrift maak> 
meene ik wei re doen, met eenige 

( g  j )  aan«



■ aanmerkingen te roaaken omtrent ■ge-
woontens den Spanjaardeu en geene 
andere Volkeren, eygen > tog onder den 
Spaanfe naam verftaa ik ook de Por- 
tugcezen.

Daar zijn veele menfchen, die wel 
van de oude Tijd-reekemng der Span

jaards , hebben hooren fpreeken 5 maaf 
niec begrijpen, war de zelve in heeft, 
o fw a t men daar door beduydenwil. 
men weete dan ; dat de Span jaards 
zig een langen rijd bediend hebben, 
van eene byzondere tijdenjaar-telling, 
in alle hunne zoo openbaare, als gemee- 
ne gcfchriften en rerwijl alle Chrißene 
Volkeren in Europe de jaaren recken
den, naa en volgens de geboorte van 
C h r i s t u s  , bleeven de Spanjaards 
alleen, tot de veertiende eeuw«, by , 
hun gewoonte j dat i s ; (teilende agt 
en dertig jaaren voor uy t , in hun ge- 
meene tijd-reekening , tegen alle an
dere Chrißenen. Deeze wijze van tei
len , dien men E re , Era Efpagnola 
noemd, bleef in Spanien dertien, o f  
veertien eeuwen in volltandig gebruyk; 
hebbende begin genoomen onder A u -  
g u ß w s  maar de wijze, waaropen oor- 
zaak waarom, werd niet eeven eens ge- 
meld j maar ik geloofj dat zy naaft 
aan de waarheyd zijn, die gelooven, 
dat de Spanjaards ; hebbende groote 
drift ora hun H o f aan Keyzer Attgu- 
fius te maaken, niet alleen toe-lieten ; 
dat Sarragojfa , eertijds Salduba ge- 
naamd, den naam van Cafar-Augußa 
aan-nam,maar ook de gewoonteaan- 
naamen van de jaaren en tijden te ree- 
kenen van den dag a f , dat gemelde 
vorft alleenig over Spanjen en Gäulen 
gebied voerae ; maakende een ver- 
deeling van het Roomfe Rijk , met 
Marcus. Antonius en Lepidus, fijneme- 
de-broederen in de drie-manfehäp , 
dat groiiwelijke gedrogt van Staats- 
beftiering. Toen naamaals de I V tndaa- 
len , Zueven en Gotthen in Spanjen 
vielen, vonden zy ’er deeze tijd-ree- 
kening en naa men de zelve > zonder 
*er eenige zwaarigheyd in te maaken, 
aan > zulks deeze naamaals over-heer- 
de Volkeren daar ook lang by bleeven; 
maar naaderhand begrijpende, dathet 
met de Chrtßelijke naam beeter over 
een quam , de jaar-gefallen van den

A L G E  M E E N E
dag der geboorte onfes Zaahgmaakers 
te teilen en te reekenen , hebben de 
Köningen de voorgaande jaar-telling 
en tijd reekening te niete gedaan. Pte~ 
terde IV , Koning van Atragon, ver- 
nietigde de zelve in een plegtelij- 
ke Staats-vergaadering , welke bin
nen Fdkncien , in het jaar duyzend 
dric honderd agt en vijftig , gehou- 
den wierd. Ja n  de I , Koning van 
Caßilien , deed het zelve in de ver- 
gaadering der Staaten , binnen Sego- 
w ,  in het jaar duyzend drie .hon
derd drie en ragt ig en Ja n  de I , K o 
ning van Portugal* volgde dit fpoor 
en bragt dit Heydenfe gebruyk ten on- 
bruyk, in het jaar duyzend vier hon
derd envijftien, zints dien tijd heeft' 
gants Spanjen , de tijd-reekening naar 
de geboorte van C h r i s t u s  ee- 
fteld.

Maar dit is het eenige ftlet, dat de 
Spanjaards van de Mooren en Heydeneft 
hebben over-gehotiden : want wat 
groote afkeer Zy ook van de Mooren 
hebben mogten, zy hielden veel van 
hunne gewoontens , zelf toen zy de 
zelve al ten rijken uyt-gedreeven 
hadden: van heu hebben zy nog het 

ßokke-fpel , het pijl-werpen en fitere- 
gevegt in gebruyk, van hen hebben 
ae Köningen van Spanjen nog de ge
woonte, van zig zoo ver boven alle 
menfehen verheeven te waanen; dat 
het niemand geoorlofd is , aan hunne 
weduwen, ooyt aan eenig ander Prins 
te trouwen 5 hoe groot de zelve 
ook weezen , o f  wat liefde, o f be
lang zy daar toe hebben mögt : dit 
gaac zoo ver i dat zelf de paarden, 
waar op een Koning van Spanjen 
ooyt gezeeten heeft, nooyt van eenig 
ander itienfch moogen bereeden wer
den. De perzoon des Koningins werd 
voor zoo heylig gehouden ; dat ’er 
gcen menich ; dan de K oning, zelf 
om haar leeyen te bewaaren, mag aun- 
raaken ; maar om dat ik aan het ver- 
haal en de ftoffe der Köningen ben; 
moet ik hier nog by doen5 dat z y ;  
hebbende on-wettige kinderen, de zel
ve nooyt binnen Madrit laaten koo* 
men , zoo lang zy vaders leevert; 
maar doen de zelve Lande-waards voe- 
ten en op-voeden j gaande zomtijds

de
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de zelve bezoeken. Zoo draazy eene 
meefterefiebezwangerd , o f geen meer- 
der lüften liefidfe daartoe hebbenr, be- 
veelen zy haar in een.kloofter regaan; 
moogende zy aldaargeen menfeh fpree- 
ken. Mbn verbaald fen deezen opzig *̂ 
te ; dar ‘Philips de I V  ; hebbende zee- 
kere Hofi-jufFer , langen tijd naa ge- 
gejankr, de moeyte nam, van zel f by 
nagt zagjens aan haar deur te klop
pen j niet twijffelende , o f de zelve 
zou voor hem geopend werden> maar 
dejuffer, welke aanftonds gewaar wierd, 
wie 'er klopte *, lagte met hero en 
zond hem zoo heenen; roepende den 
verliefden Vorft van haar beddetoe-, 
gaa heetiy gaa heen> in Gods naam^tk 
heb gern jzin om een Non te werden. 
JKen vrouw mag in Spanjen > niet lan
ger; dan een dag en een nagt in een 
Herberg blijven; ten waare zy daar 
toe openbaare en genoegzaam yeder 
een bekende reedenen toe had : men 
moet bekennen , dat dir een goede 
wet is. Ten tweeden, moet, men om 
geruft te leeven, met groote voorzig- 
tigheyd van den Paus, K o n in g , de 
Inquifitie en den Gods-dienft fpreeken. 
Die hier toe niet voorzigtig, o f  wijs 
genoeg is , zal zig wel haaft in duy- 
zende ongemakken venvard*. en in 
doods gevaar vinden. Ten dercfqn, 
alle Koopluyden zijn gebouden, htiQne 
boeken van reekening in her Spaans re- 
houden, in Spanjen en in het Portugee 
in Portugal.Ten vierden,het is niemand 
geoorlofd, Ztlver, Mooren, Paar den, 
Muyl-Eezels, uyt het rijk te voeren. 
Ten vijfden, mag geen meefter een 
kinnebak-zlag ,o f  ftok-zlaagen aan fijn 
knege, ofdienft-meyd, geeven ; heb- 
bende de Spaajaards hier omtrent een 
deftige reeden ; naamelijk; dat deeze 
arme menfehen verkleyning genoeg 
door en in hun armoede en dienft 
hebben en derhalven het onbetaame- 
lijk js }  daf men den elendigen fijne 
elende, metdeeze hoon-ftraf, verzwaa- 
re. W at de huys-genooten aangaat, 
deeze zouden het geenzints willen 
verdraagen; wantdaar is zoo een arm 
menfeh niet, tot een vuylnis-veeger 
toe, die zig zoo eedel niet agt; dan 
den Koning zelve ; derhalven mee- 
nen zy > dat de ftok-zlaagen minder

• N  P O K T Ü G U J -  f f  
hun rüg, dan Adel dom zouden te kort - 
doen en fchenden; jaa zouden in die - 
geval, op hun eer,by hjf en leeven, 
ftaan. Dit draafd zoo door; dat men 
geen beedelaar een quaad woord zou 
dürven geeven; yemand die hen niets 
geeven w il, moet hen beleefdelijk af- 
zetten en zeggen ; vergeef my (mijft 
Heer) dat ik psyfl geen geld by myhelr. 
Wanneer een knegt het wat vekurveft 
heeft en wel diend geftraft te werden; 
mag fijn meefter hem met een deegen; 
maar niet met cen ftok, tugtigen; bou- 
dende altijd den Adcldom voor oo- 
gen. Ten zefden, wanneer een vrem- 
deling in Spanjen komt te fterven, 
zlaac de Rand der Croyzaaden fijn goed 
aan, om het zelve aan fijne erfgenaa- 
men te overhandigen , wanneer de 
zelve z ig , binnen een jaaren een dag, 
aan-geeven ; maar, wanne^f zig. dan 
niemand op-doed, o f er%ena^ro komt 
verklaarcn, werd al de naadaafenfehap 
aan de Geeftelijkheyd der Barnihcrtig- 
heyd en dankbare O effingen  gegee- 
ven , die ’er zla^vep voor uyt Bar
baryen verlüden. Ten zevenden, wan- 
ncereen vrouw van twee kinderen in 
de kraam kom t, w erd, dat laatft ge- 
bporen werd, voor het oudft e genoo- 
men- Dit zal mijn Leezer ongetwijf- 
felcj vremd vinden; maar my dunkt* 
dar'de reeden voor deeze gewoonte 
p leyt: want het is zeer waarfchijne- 
Iijk , dat dit laatfte kind , dat uyt 
’s moeders feboot komt , het eerfte 
van haar ontfangen is geweeft > ee- o 
ven-eens, als twee fteenen, die men 
uyt een groef trekt; zijnde zondet 
tegen-fpraak de laatfte eerft gemaakt. 
Ten agtften, wanneer eendogter trou- 
wen wil en haar vader en moeder 
het huuwelijk niet willen toe-ftaan, 
kan zy tegen hun wil trouwen; mits 
meerder-jaarig zijnde ; zy gaat haar 
voorneemen aan den Priefter van 
den buurc bekend maaken, die haar 
dan in een vrouwe-kloofter zen d„ 
o f wel by de eene, o f andere God- 
vrugtige vrouw , voor eenigen tijd 
doed verblijf neemen ; blijft zy nu 
by haar op-zet en voor-neemen, zoo 
is vader en moeder gehouden', haar 
een huuwelijks gaave, naar hun ftaat 
te geeven en haar alzoo met eere te

ü
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laaten trouwen j maar zie hier een 
mtts 5 mits dat de vryer een Eedel- 
man zy en meerder werd ’er ook niets 
vereyft en ais-dan mag h y , hoe arm 
hy ook zou kunnen weezen , de 
grootfte Juffer trouwen; dit ’s deoor- 
zaak, waarom de ouders in Spanjen 
hunne dogters by-naar in geen gezel- 
fchappen laaten gaan. l  en Hegen
den , omtrent den ommegang is het de 
gewoonre » dat men voorgaat ,  als

men yemand uyr-geleyden moet ; tee- 
gen de gewoonte van de anderç Eu- 
ropeèrs, die altijd volgen ; zoo on- 
der- en verfeheyden zijn de gèwoon- 
tens in den ommegang der men- 
fehen. De Spanjaards geeven van de 
hunne in dit ftuk , deeze reeden ; 
dat zy voor-uytgaande * aldus hun- 
nen gaft, ter groorere er-bewijs 5 mee- 
fter van hun kamer en perzoon maa- 
ken.

i-,?'-. i- *
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R E G I  S T E  R
Van Woorden en Zaken , vervat in de Befchrijving van 

SPANJEN en PORTUGAL.

De befcheydctie Lezer ’wcete ; clat de eerfle Ctjffer aanwijfi het D e e l, de 
Uvecde de Pagina, de Letter a de eerfle, en b de fweede 

Kolom vanyeder Pagina.

A .

Aken , des zclfs Baa- 
den by een Schouw- 
burg v er ge lecken , 
1 1 1 . 7 4 a

Aalen van 80. Pond 
gevonden, 1 . 1 9 .  b

Aanbieding der Joadcn aan % Kö
ningen van Spanjen, om vryheyd 
van gewiße, V. 3°* a

Aard-beeving , oorzaalf, datmen 
cm Stroom zonder Br Hg > en een 
Brug sonder Stroom ziet f 1 1 .

7f - b
AarJe-bedding by A ranjuez, zeer 

vermaakflijî t 1 1 . 6$. b
Aardrijk van Bifcaayen befihrte-
• '*39 a
— ' ■ —— van Spanjen in hetalgemecn 

befchreeven, v .4 . a
Aards-Biflchop van Braga , be- 

twifi die van T oledoßjn gezag , 
1 1 . 5 9 . 3

— — te St. Jacob de Com poftel- 
la , heeft de meefte tnkprvßen van 
Spanjen, 1 .5 3 .  a

van T oledo  heeft eengroot

A bcn-H ud, Koning der Mooren in 
een Keld-zlag geznenveld , 1 1 1 .
75 - a

Aben-zoar
7. a

waar gebooren, i n .

' J o
aan-zàen en m-h&omen, 11 .5 9 . a 

op wat wijzeßjn intrec doed1 s  -  j  y

bimten Tolcdo , ibid. 
Aards-Biilchoppen (8) /w Spanjen, 

v .a 8 .a
A  a rend ( Keyzerlijkc )  over-al a an 

het Hof van Seviben te zient 1 1 1 ,

J9: a .
Abdalla heeft Valencien , tôt ten 

Jvoningrijk gemaakt 9 m .  88.

A b ila , een Berg in A frica , 1 .  1 1 .  a 
A b ila , een Vyt-koeß, 1 1 1 . 4 1 . b 
Ablancourt verhaald een zoet ge- 

val van de verzjaagene Caltiliaa- 
nen , i v . 4 1 .  a

AbrantCs , een St ad , uîens grand 
veel Ai ebenen leverà , i v .  19 . a 

A bt van een Bernardijner Klooßer. 
te AIcobaga zeer aanzjenltjß9 1 v . 
2,0. a

Abu la , eenStad zeer vrugtbaar en 
aanzienelijl̂ , 1 .  78. a. b 

A c c i, een Onde Staâ, 1 1  z . 64 , a 
Açores b eh cor en aan P ortu gal, v. 

46 . b.
A d aya , een Stroom, 1 . 7  8. b 
Adel van Spanjen en Portugal be

fchreeven, v . 49. b 
Adeldom door Philips de I I I .  op wat 

wijze, aan de Boercngefehonkgn , 
v. 10 . b

- —» werd van alle Spanjaards be- 
zecten, v.

Aderen van Gaud en Z il ver door I 
brand ontdekt, 1. 17.0 

Admirant van Caililien is de naaße 
aan den Koning , 1 1 . 1 5 . 3  

Adriaan ( Keyfer ) doet het Konijn of 
Eere-munt, tot een Zinne-beeld , 
van Spanjen ßaan, i . 4. a 

Sr. Adriaan, een Berg befchreeven, 1 .  
3 3 . a. b

— is met vcele Pijn-boomen be- 
zet9 ibid.a , , I

Abdarhatnen heeft ten fchoont { - —  draagdßjn naam na een kitty- ; 
Hoofd-Kerk̂ te Cordila,gebanwd y J zenaar, 1. 34. a j
1 1 1 . 6. a j ——  waar geleegen, 1 1 1  ♦ 12 4 . b

Abdera , een Stad , door wie ge- ' Sc. Adriaan een God-vrttgttg kittyze- 
boHwdy 1 1 1 . 7 4 . 0  1 naar 9 1 . 34*^

Abdefte van Las H u cl gas voerd een Adrianus (Kcjzer) heeft de Weg van 
rootgezag, 1 . 6 7 . 3  j Merida op Sevilien hermaaki, 1 .zeer groot gezag _

Abdye , waar in 17 0  Geeßelijke 
Dogters van Prinzen en Groote Hee
ren woonen, 1 . 6 7 .  a 
■— — door Alphonfus de IX .ge

fügt t ibid. ’ -

61. a.b
— ■ -  waar gehören, 1 1 1 . a y . a 1
---------ten gehören Spanjaard , v . i

a o . b  j
Adzencra, of Adzcneta, waarge- j

leegen9 1 1 1 . 8 7 .  a 
Afbeeldzels van 4. Köningen van 

Spanjen in de Bocke-kamer van het 
. E fcuriaal, 1 1 . 4 2 .  b 

—- — van alle jdards-Bijfchoppcn van 
Toledo , in een Ker̂  aldaar te 
zien, 1 1 , 5 9 .  b

A -fe y ra , een Stad met een Kafteelf 
l v . 1 3 . a

Aflaat, hoe door de'Bede-vaardgan
gers te C o m p o t t c l l a , 
i . y a . a . b

A franius, op watplaatz door J . C x -  
lar overwonnen, 1 1 1 . 1 0 3 . 3  

Affchriften (7  )van het Hebreeuich 
Oude V erbund, door den Kardi- 
naal X im enes, nyt alle oar den des 
Wer elds epgezogt, 1 1 . 4 9 .  b 

A fval der Bceßen, in wat tijd van 
de Spanjaardsgegeeteny v . 24, b  

A ger Lapurdenfis, een Landfthap,  
i n .  1 0 7 . a

A gera , een Marckygraaffchap, in . 
9a. b

Agnes dc C a ftro , Koningimte van 
P o rtu ga l, waar begraaven 9 iv .  
ao .a

Agnoa , waar geleegen , 1 1 1 . 1 2 7 .  
b

A gram ont, een Stad, 1 1 1 . 1 0 3 .  b
Agveda, een Stad ,  alwaar de hefte  

Laakenen van Spanjen gemaakp 
Worden, 1 . 7 1 . 2

A greda, een Grens-paal van Arra- 
gon , 1 1 . 5 2 .  b

A g n p p a , Schoott-Zoon van Augu* 
i lu s ,  heeft het Pantheons R o - 
mengebonwd , u .  3 7 . b 

Agrippina, MoedervanGcrmani* 
cus ,  ter barer eere ten opfibriftge
vonden , iv . 46. a 

A gter-gevel van het Efcuriaal be
fchreeven , 1 1 . 2 7 .  a 

Agua Lem  peda, een Stroom, f i x '  
1 2 1 . b

Aguanaval , een Si room f waargetee- 
gent 1 .  7 . a_

Aguilar del Campo 5 een Bürgt, 
waar geleegen, 1 . 1 0 .  b 

Aguilar del C am po, een klcyne Stad 
met een Kafieel,  1 . 7 (* a 

V . Deel. ( h ) Aja-



R E G l S T  E R.
Ajarafe, eenvrugtbaarOord, m .

2 6. a
Ainfa, waargekegen, 11 x. i % l . a 
Aifa, en Valley , 111. 122. a 
Aitona , een Burg-graaffth.sp , 111. 

92.a
Aitona, een Sieedetje, 111.104. a 
Ajub, een Moors Koning , beeft Ga- 

latajuda gebouwd, 111. 113. b 
Abanen vallen in Spanjen , 1. 

6. b
-— - neemen eengcdeelte van Span

jen *>;, 1.20, b
Aladra , waargekegen, in. 74- b 
Alago n , een Stroom, n. 73- b. 11. 

75- a
Alagon, waar gekegen, in. 1 12. a 
A [agon, een Piek, j e  > in . 1 1 7. b 
Alandroala , een kleyn pla at je  met 

een Kafleel, iy t 47. b 
L - - op-fchnft ter eere van Endo- 

vc 11 icus alhiergevonden, ibid. 
Álanquer, een Regts gebied vanK - 

ftramadoura, iv. 18. b 
Alarcon, waargekegen , 11. i .b  
Alarcon i een Stad, 1 1 .  7 i .a ,b  
Alava, eengedeelte van Bifcaayen , 

1. 2 6. b
Alava , een Landfchap i zijnde bet 

derde gedeelte van Bifcaayen , 1.
3?* a

Albaquercus, een Stad , 11, 77.a 
Albarrazin, een Bijfcboppelijke Stad, 

i n .116.b
Albarrazina, een Stad, in. 79. b. 

112.b
Albaycin , of Al bay ciña, een Wijk̂  

van de Stad Granaaden , n  1. 
60. b

—  — des zelfs inivoonders eertijds 
Mooren, ibid.

des zelfs inwoonders regten

Alcabequa , waar gekegen , iv. 
16. a

Alca^ar, een Vyt-hoek^, in. 41. b 
Alca^ar do Sal, beeft 3. ammer- 

kpns-waardige dingen , iv* 4^-
b

Alcaccria, een Huys van Koopman- 
fchap, 111.72. a

Alcala , een Stad op de grenzen van 
Andaloufien en Granaaden ge- 
leegen, ir, 47* b

Alcala de los Gazules , een oude 
Stad, ui. 47. a. b 

Alcala de Gudaira , een Stad van 
veel Jpringende bronnen , 111. 
2 6. a

Alcala de Henares, een Stad, 11. 
i .b

Alcala de Henares, een oude Stad 
beeft verfcheyde naamengehad, 11. 
47 - b

— is byzonder vermaard door 
de Koopmanfchap, ibid.

een Hooge-fchool door de Kar-

een Oproer aan tegen Xemenes, 
in. 61. a

— — warden ten get ale van 70000. 
gedoopt , ibid.

A1 here ha , eenBeekje, 11.73.3 
Albertus (  Aarts-Hertog )  vereerd 

een kgten van ringen met kg ft e lf kg 
Gefteentem aan een H eylig, 1 j 1. 
84. b

Albertus, Aarts-Hertog van Oo- 
ftenrijk , waar begraaven, 11.
17' a

Albigcnoyzen van de Pauzen ver- 
volgt en verdreeven , v.28. b 

Alboacen , Uatfte Koning van Gra
naaden , h i. 6i-b 

Albor , een Haaven en V kkjt van 
dienm am , iv .y i .a  

Albuquerque, een St ad met een fterk^ 
Kafleel, ii. 77. a 

... ■ " door w iegebouw d, ibid.
Albufera, eenPoel, in. 87. a

dinaal Ximenés alhier cp geregt #
, ibid.
Alcala van St. Jooft, een oude Stad, 

n .4 7 .b
Alcala Real, een Stad, waar geke

gen , in. 8 .b
■ — ■ beeft lekfere Wtjnen en vrug- 

ten, in. 9. a. b
Alcala del Rio , waar gekegen, 111. 

26. b
Alcanadra , een Stroomtje 5 m .

113. b
Alcaniz, een Stad in Arragon , 1.

76. a
Alcaniz, een Steedetje en een Ridder- 

ampt, ni. 117. b
Alcaniz, een Vkkjp de grenzen van 

Portugal, 1. 76. a 
Alcaniza , waar gekegen , 11 /. 

H2. b
Alcántara, een Stad op den Taag , 

n. 73. b
Alcántara, een Stad, heeft eenwon- 

derlijkgbrug , n. 76. a 
Alcántara, een Stad in Portugal ge

kegen, 11.77.a
Alcántara, eenk[eynVlefty iv .30. 

a.b
Alcántara , of Alcantarilla, onder- 

fcbeydcn van Alcántara in Eftra- 
madoura, m. 30.a 

Alcantarilla, eenVkk^, 111.77.a 
Alcaraz, een Stad , n.84-b 
AlcareZ , een Stad , daar fehoone 

paarden worden aangefokg , 11. 
71, b

Alcavala, ivatte zeggen, v.40. a 
Alcavalas, wat te zeggen is , 1.67. b 
Alcaudeta, een Stad, waar gekegen, 

« i. 8. b

Alcazar , mam van bet Kaft eel van 
Toledo, n. 73, b ^

- — - is een fchoon en Koningltf^ge-
bouw , 11,77.

Alcazzava , naan* van een Kafteelte 
Malaga, in. 69. a 

Alcoa, een Stroom , 1 v. 20. a 
Aicoba, een Berg , iv. 3. b, iv. 

1 3 .b
Alcobaga , een Stad , met een feer 

rijk^Kloojler, iv. 20. a 
<■ — beeft een plants van zeerge-

zonde warme baaden , ibid, 
Alcoucndas, een Jlegte Stad t 1 1 . 

2. a
Alcoy, een kkjnc Stad ;  bebbende 

veek Tzer-mtjnen en een zeldzaa- 
me Water-fprong 9 1 n  . 81. b 

-----een ftroom van die zelve naam.
ibid.

Alcoytina, een Steedetje, iv.70. a 
Alcubiera, eenPle^, in. 119,b 
Aldca-Gallega, eengroot Vkk^ibeb- 

bende Water-Adoolens en kverende 
veel S c u t, iv, 36. b 

Alduida , een Stroom, 1.27. b 
Aldula , waar gekegen , 1. 11. b 
Alcgreta, waargekegen, 11. 83. 

a
Alegreta , een plaatsje in een aan- 

genaame Land-ft reek , door Ko
ning Denys d e l .  gebouwd , iv.

4,43* a
Alentejo , ten Landfchap , 1 v« 

11. a
Alentejo , bet vijfde Landfchap van 

Portugal, iv .38 .a
■ ............- des zelfs geleegenhcyd , kng-

te en breedte, iv. 38. a
■ ........................ is in 7, Regts-gebieden ge-

deeldy iv. 38. b
de Koorn-zolder van PortU-

galgenoemd, rV.49.I7
beeftgoede Wijn en vrugten,

ibid.
Alexander de Groote , waar des 

zelfs Stand-betid gevonden, i l l ,
39 * a

Alexander de III. f  Pans) neemt 
■ Portugal onderfijne befeherming, 

V -49 -a
Alexander de VI. ( Pans) waarge- 

booren, 111.87. a 
—"-— - verkent aan de Ridder- 

ordre van Chriftus bet buuwe- 
lj k t v.73. a '

Alfacbs-£^'/ii»^ef/ij, waar gekegen,
I .  7. b

Alfandela , waar gekegen , IV-1
II. b

Alfaro eertijds Varia genoemt , K  
7. b

Alfayates, een Stad met een Ksfttel, 
1V«12.a -

Al.



R E G l S T E R.
A igarrui, bet Noor der-gedeehe van 

Nieisw-Caftilicn , 11.1. b 
Algarven, bet zefde Landfihap van 

Portugal , iv . 49 . b
------ des zelfs gekegenheyd en groo-

tc, ibid.
,----- ■ door wat imvoonders bewoont,

ibid.
----- • des zelfs naam en bedaydcnis

daar van , ibid. 70. a ■
- ----- is ccn zecr wdgeleegen Land-

[chap, iv. 50. a
------  hoe lang de Mooren daar tnec-o

ßer van zijn geweefi, 1 v. 7 1. b 
door wie de Mooren daar uyt

/ 0'

verdreevcn , ibid.
•— *  is rijkj/an Koorn, wagten en 

PFtjn, iv. 72.a.b  
Algcmczin , een Piek., 1 1 1 . 8  3. a 
Algcrba, een Ser00m, 1 . 63 ,  a 
Algczira, Aljezira , cf Alzezira, 

een ende Stad , waar gekegen , 
i n ,  45. a

A lgi bc, em Reegen-baki tc Granaa- 
den, 1 1 1 , 6 0 , b

—— -  ■ des zelfs Water, van een by-
sondere kragt, ibid,

Algouazil moet de dear van de Stie- 
. re-Stal openen zonder geweer , V. 

18. b
Algueria de la Pucbla , een Flek^y 

1 1 1 , 2 8 . a
A lham a, een Dorp met gezond-maa- 

kende Wateten, 1 1 1 . 1 1 3 . a 
A lham a, een Gebergte, 1 1 1 . 4 9 .  a 
A lham a, een Stad door de Mooren 

gebouwd, i n ,  73. a 
»■  ■ — heeft zjerfehoone Baaden , in .

b
naar welke vcele menfeben rey- 

zen cm deeze en geene corzaaken , 
cf ielugt-fpeelen, 1 1  r. 74, a 

A 1 ham bra, een gedeelte van de Stad 
Gianaaden , war cm dusgenoemd, 
H i.52 , a .b

—■— -■  heeft 2 fchoone Kaflcelen , bet 
cent door de Mooren en bet ander 
door Kcyfer K arel enßjn Zoon ge
bouwd , i n ,  5 2 . b 

A lham bra , ten Stroom, 1 1 1 . 1 1 2 .  
b

Alhandra , waar gcleegen , iv . 
a  1. a

Alhanga yeen voornaam Bidder-amp t 
van'Sx.. Jacob , 1 1 .  7 7 . a 

Aljapheria, cenKafieel te Sarragofla, 
iu .ii4 .b

Alicante« , ten ende Stad , i n .  
80. b

——  heeft een fchoone Haavett enfierk̂  
Kafieel, m . 8 i a

------ wamieer den Mooren outn00-
men, ibid.

A ljezira , tenSteedsho, in, §3. a

A f j u bevota, een FLkye, 1 v. 10 . a 
Alkorans der Mooren tot 7000. in 

get at te Granaadcn door Ximcnès 
verbrand , m .  6 2 .a. b 

——  waar van zdfsgeen met goud 
en zilver vercierd verfehoond ivier- 
den, i l i .  62. b 

Alle de H cyligcn , een Httys van 
diennaam , iv . 28. b 

Almacaron , waar geleegen , 111. 
76. a

Almacaron, een St ad met veti alayn- 
groeven , 1 1 1 .  79, a 

Afmada, een Kaßeel van dien naam 
i<?Liilabon, iv , 29 . b 

Almada , een Kaßeel op een rotz, 
iv. 36. a

Almadon heeft een jQuif:ztlver-
mtjn , 1 1 1 . 2 7 . a

7 3 *A lm agro , een groot Fleht x l. 
a

Alm anach , waar van her-komfiig , 
v. 2 2 . a

A hnaraz , een Flek met een fchoone 
B yttg , 1 1 , 7 4 .  a

Almanzar , btwaarplaats van het 
hoofd van St. Steven, 1. 69 .b 

Alm anzor, een Arab is Print, ver
meid alles met vuur enßaal in G a 
licien , 1. 7 1 .  b

«..I"— word door een wonder-weyfi 
gedwongen de Klokfen weder na 
$t. Jacob tezenden, 1. 5* 1, b 

Alm anzor, Hoog-leeraar in Span
ien , V.20. b

A lm eida , een Steedetjt met een Ka
fieel, iv . 1 2 .  a

Alm enara , een kfiyne St ad , i n .  
87. a

Almendralejo , waar geleegen , n.
84. a

Almeria, een Stad door de Pheni- 
ciers gebouwd, 1 1 1 , 74 .  b 

— — beengt veele vrugten en Oly 
voort, ibid.

——  door wie den Mooren afgenoo- 
men, ibid.

Almeyrin heeft een KoninoUjke woo- 
ning, iv . 37. b

Almodavar del C am po, waar ge
leegen , 1 1 . 7 3 . b

Almonda , een kleyne Floed , iv .  
19 . b

Almonta, een Stroom, 1 1 . 7 3 .  b 
Almonta, waar geleegen, n  1 . 2 7. 

a
A lm udevar, waar geleegen, i n .  

1 2 1 .  a
Almugna , cen fchoon Flet^, i n .  

1 13.  b
Almugnecar , een Stad , met een 

goede Haaven en Kafieel, i n .
, 74- a
j Aloc-planten , waar gevonden ,

n  1. n . a
Al-oude Imvoondcrs van Spanjen, 

1 .4  a
Alphontincs , wat te ¡Leggen , v. 

2 1. a
Alphonfus, eerfie Koning van P o r

tugal , waar begraaven , iv .  
14 . a

Alphonfus, Genees-heer van Alca
la , verzogt om de Bybel over te 
zetten, 11.49. a

Alphonfus, Graaf van Barcelona, 
heeft een Kerf te Poblcdo , ter 
eerenvan St. Bcr.nardus gfiigt, 
111. 9 7 . b

Alphonfus ( Koning) in wat Kcrk„ 
met fiym Gemahnne te Toledo 
rufi, 1 1 .77.  b

Alphonfus vcrzlaat 7  Moorfe Ko-
. ningen, iv.49. a

----- - waar over by Koning van P o r
tugal word, ibid.

Alphonfus de l. bygenaamd Hen- 
drikzen , Koning over Portugal 
ujtgeroepen, 1 .24,  a

Alphonfus de I. ontneemt ¿¿wMoo- 
ren de Stad E x e a , in . i 2 2 .b  

heeft de Ridder-Orde van A -
vis ingeftcld, v . 72, b

Alphonfus de I. Koning van Caiti- > 
lien ontneemt den Mooren Braga* 
iv . 9. a

Alphonfus de II . ( Koning) neemt 
Caipe van de Mooren , 1 1 1 .  
1 1 7 .  a, b

Alphonfus de III . drijft de Mooren 
uyt A lgavven, i v * 7 i . b

——  wie fijne Gemalinne is geweeft,
ibid.

Alphonfus de V I. van C aftilien , 
gee ft Portugal tot een bruyd-fehat, 
1 .2 4 , a

—■—  en Leon heeft Toledo de 
Mooren afgenoomen y\\. 70. b. 11.
60. a

Alphonfus de V II . Koning van A r- 
vagon , heeft M ont-Real gc- 
boftwd, m . 117 . a

Alphonfus de V II. ontneemt de 
Mooren Tarazona, in . n 8 . a

— —— waar gezncu veld is , i n ,  
1 1 9 . a

■ ■■ ■— ontneemt den M ooren, T o 
ledo, iv . 9. a

Alphonfus de V III. heeft de M oo
ren , Almeria afgetmmen , m . 
74. b

Alphonfus de IX . heeft een Hooge- 
Scbool te Palencia gefiigt , 1 ,
77. a

— heeft de Abdye L as H ucl- 
gas gefiigt, 1 . 6 7  • aV*heeft Cuenca herbonwd en ver- 
groot, n. 7 *• ft

(h  2 )  ----- heeft.

x



_  heeft Plazcncia gebouwd , 11. 
74. b

Alphonfus de%, heeft de Stad Al
cantara de» Mooren afgemomen, 
1 r. 76. b

Alphonfus de X. Koning van Ca- 
itilien, waar des zelfs Graffieede 
is 5  m. 77.a

— —  was zjtr ervaren in de Sterre- 
■ 111.77. b.
------  tot KtjZcr verfioren , w u r

den door/ijn Zoon S in c h e d  Poor- 
ten v90t het hoofdgezlooten, Hi.
7 7 - b

*—— eengebooren Spanjaard, die de 
Starre-prenten heeft gemaafi , V.
21. a

Alphonfus d’Alen-Callro , Zoon 
van den Hertog van Aveiro > 1V. 
19 a

Alphonfus de G roote heeft Ovie
do tot een Hoofd-Bijfchoplijfi Stad 
gemaak! , 1. 46* a 

—  —— herbouwd de K e r f  van Sc. 
Jacob, 1.51. a

Alphonius de Kuyfche werd w e- 
derom her fie ld , i . 22. a. b

—  neemt de naam van Koning 
van Ov.e Joaan 9 1 . 4 4 ^

*— —  boim'd een K e r f  ter eeren 
van St. Jacob, i . y i . a  

Alphonfus de Wijfe, waar begraa- 
ven , 111. 12* a

... heeft Origuelauytfijnpuyn- 
hoopen weder opgebouwd , 111. 
So. b

Alphonfus Fonfeca , Aards-Bif- 
fchop van Toledo heeft een Kry- 
fchool te Salamanca gefiigt ? 1. 
61, a

Alphonfus Henriqucz op wat w f i  
ze de Kroon Portugal aanvaar- 
de, v. 49. a

Alphonfus Toftat waar gehören ,
1. 79.a

Alphonfus Zamora, een befierde 
Jood , verzogt om de Bijbel over 
te netten, 11.49.2 

Alphonfus, Zoon van Ferdinandus 
de I, erft Leon, i . i^ .b  

Alphonfus, Zoon van J an , Koning 
van Portugal werd vanfijn Rtyf 
afge^et, v .4 J .a  

* ■ ■■■■ - des zelfs dood , ibid  ̂
Alpuxar, een MoorsTeld-heer9na 

des zelfs naam een Gebergte ge- 
memd, i n . y i . b  

Alpuxarras , een Bergagtige Land* 
fireek*» tta Wien gememd , 111 . 
72. b

— door w ie bewoond, ibid.
— — is in i i .  mindere cor den t ter*

deetdy ibid.
word door de Mooren w el

R
bearbeyd en met Vlfi-gaarden be• 
plant, u  1 .7 3 . a

Altaar van St. Jan,. den Hooper , te 
Leon, 1 .5 8 .2

»—----- van de Hoofd-kerfzeer fi-
fielijf te Burgos, i .6 6 .b  

—  ( hooge) van hetEfcuriaal 
befehreeven, 1 1 .  34* a 

fc.n- — i, uyt j\laar A i armor wonder 
Weer-gaain E urope, 1 1 1 . 2 5 .  b

*-------met de Beeldeniffen van F  er-
dinand fwIfabella/^Granaaden, 
1 1 1 . 5 6 .  a

... — ter eeren van een Water- 
jprong door wie opgerigt , H i .  
68. a

Alraar-dak van de Hoofd-fir k, te 
Granaaden zeer kpfielijf, 1 1 1 .  
$1. a

Altaaren (40) aan deKerfvan het 
Efcuriaal, 1 1 .3 3 .3  

■  ■■ —r— voor byzondere quaalen op 
het Eyland Cadixgevendett, m .
3 9 - b

Altaar-htiys, waar geplaatfi in het 
Efcuriaal, 1 1 .3 5 . b 

Altavaca, een Dal, 1 1 1 .  125 , b 
Altca , of Althea , een Steedetje ,

1 1 1 . 8 2 .  a
Alter-do-Chao , een Plaatsje door 

de Romeynengefiigt, 1 v. 43 . b 
A lva  de T on n es, waargeleegen, 

i . f f . n
Alva de Tonnes, een Stad, waar 

uyt de Hertog van Alba is gefproo- 
ten, 1 .6 2 ,  a

Alvarez Gomez , Hoog-leeraar in 
Spanjen, v .2 o .b  

Alvarez de Luna , Conitapel van 
Caftilien , waarom nooyt bin
nen Cadahalfo wilde boomen 9 n,
5 3 - a (
... -  is op een Sehavot onthoofd,

ibid.
Alvaro Perez de,Guzman fiijgt 

Orgaz tot een gejchenf , 1 1 ,  
72. b

Alviaiera , zoaar geleegen , 2 v. 
16. a

A lvito , een Stroom, 1 v. 45. a 
Aluyn-groeven, waar in meenigte 

gevonden, 78. b
A lzira, een Steedetje van Zy -reedery 

1 1 1 .8 3 .3
Amsenum Stagnum , een Poet 7 

vol Vifch en PVater-vogcls , 1 1 1 .  
85. a

Amaners waar ban Haven hebben 
gehad, i .3 8 .b

Amanzebadas, een zoort vanligte- 
fioyen in Spanjen, v. 9. a 

Atnaranta, eenfchooneStad, iv* 7. 
b. 8.a

Amaya, eenplaats daar Roderik de

E. G I S T  E
I. van Cailihen Hof heeft gehou- 
den, i .6 8 .b

—  fpreek̂  woord hier over van de 
Spanjaurds gebrayfi, ibid. 

A m bracius, wel-eer een Dorp, i r  
75 . a

Ambrofius Morales , waargeboo- 
ren , 1 1 1 . 7 .  a

Atueiot heeft de Sthnften van L o -  
renzo Gracian vertaald , m .  
n ? . b

Am eiadas, een zoort van hoerenin 
Spanien, v .^ .a

Amilcar Barca zottw Barcclosge- 
boHwd hebben, 1 v. 6. b 

Am purdana, waar gekegen, 1 1  r. 
92. b

Ampurias een Graaffchap m
92. a

Ampurias , een Stad , en een Zee- 
Haaven van dien naam , 1 1 1 . 
106. a

’--------ts wel-eer een groote Stad,
in twhn gedeeld, geweefi, jbid. 

>— - hoe door Ju lius Cadar,een 
• derde hier ts aangebonwd , i m . 

1.0 6 b
-  Tempel ter eeren van de Go- 

dinne Diana van Ephefen hier ge- 
boHwd, ibid.

"  is rond-em volliezen en bie- 
zen, n i . i c > 7 . b

A nas , een Stroom, befchreeven, r» 
8. b

Ancanego , waar geleegen , i n , 1 
12 2 . a

A n cu s , een Stroom, f v. 17 , b 
Andaloufien, waar van fijn eorfpronf 

heeft f 1 .2 0 .  b
* wat gedeelte van Spanjen,

1 1 1 . 2 .  a
des z*lfs gedaante, groote en 

breedte, m . i . a . b
------ ts het gezondfte en vrugtbaar-

fle deel vangeheel Spanjen , 111.
2 . a

—  weiter in 3 Koningrijfin en- 
derfcheyden, u i. 2, b

—" 11 1 in het algemeen en byzonder 
befchreeven, 1 1 1 .4 8 .3 .  b 

-----  oorfpronkvan des zelfs naam,
ibid.

—™ is het Trugtbaarfte en Kei
fte deel van geheel Spanjen, 1 1 1 . 
48. b

—— - brengt fihoone Paar den voort, 
en heefi 00f  Ertz-groeven , ibid.

—  im ■  brergt Quifizilver en Vor* 
milioen voort, ibid.

A n daye, eenStroem 9 1 , 2 7 .  b 
Anöaye, een Klef, waar geleegen, 1 \ 

28. a
St. A ndero , een Stad, heeft eenfchoo- 

ne Häven en twee Kafieelen, 1.43.2
St, An*

R.



R
Sr. Andero , beeft 6 Fonteyn en, ï .

4 3
*----; sverzami met y Poor ten en z

K boj ter J , I . 4 4 ' **
—- — werdgezegt » Noach^r- 

jhgne zjjn , ibid.
A ridurrà , *«? , 111. i 25. b
Andreas Doria zjeyde, w»4*r 5 z/rr- 

Itgc IUa venen te kennen > 1 1 1.
78. b

Andréas Refendius, Hoog-keraar 
o/Spanjen, v .io .b  

S t , Andries, is terfijner cere een Kerlf 
te Valencien gebouwd , 1 1 1. 
8 4 .a

Sr. Andrics, een der Hettveknvan 
Liiîàbon , IV. 30  a 

St. Andries B ergen , waar gekegen, 
i .  32.. a

■ Andnes van Leon ( Breeder) heeft 
de Afis-boeken in de Kcrkjvm het 
Efcuriaal befchtlderd, 11.35.a 

Andujar , een Stad, voorzien met een 
Sterkte en Gesßehjke Gebouwen ,
111.4. b

——— is een Handd-plaats vanzijde, 
ibid.

Angola beeft em Bifdom, V. 48. a 
Angra beeft een Bifdom, V. 48. a 
Anhaloura, een Stroom, 1 v. 43. b 
Ankers van Zilvergejmeed , 1. 17.

b
Anna , Moeder van Keyz.tr K arel de 

V. « F e rd in a n d , 1 . 7 7 . a  
Anna van O oitennjk vìerde Gema* 

lìnne van Philips de U. des zelfs 
lijk,in bet Pantheon by~gez.ee , 1 1 .  
40 . a

St. A nna, tender 7 Heuveknvan 
Liflabon, 17.30.1 

Anna de Zotte trouwt met Philips 
va» Bonrgonjen , 1.24, b 

<n——. is moeder geweefi van ICarel 
de V. en Ferdinand, ibid. 

Anover, een Vkk., ï 1.62. b 
Anfidianus, een Ge bergt e , w. 16. 

a
Antas , een Plaats , die zddzame 

Kuur-ßeenen nytkeverd, 1 y. 2 z. 
a

Antequera, eenfchoone,grooteStad, 
j 1 1 .  66. a

—— . een Kaßeelalhier van de M oo
ren gebouwd, 1 1 1 . 66. b

—--- veel Mapenen van onde tijden
alhiergevonden , 111.67. a 

Anthoniüs van Nebrix va erzogt,om 
de Bybel ever te netten, 1 1 . 49. ft 

Anticaria , een groote Stad , i t  1. 
66. a

Antipyrenëen , waar gekegen , 1 . 
i l ,  b

Antiquerula, een Wïjk^van de Stad 
Granaaden « i 1 1 . 6z . b

e  G  1  s  T  E
—■—— oorfprmg van des zelfs naam ,

u t .  63.a
---heeft 1OOOO [print ende W dtereti,

ibid.
St. Antolinus , is een Kerkjerßjner 

eere gebouwd, 1.57.a 
St. Antonio, een Zec~baven, 1.38* b 
Antonius, Zoen van Pieter, Koning 

van Portugal, v. 45. b 
Antonius Augultinus , Hoog*ke~ 

raar in Spanjcn, v . 20. b 
Antonius Perez , Hoog-keraar in 

Spanjcn, v.20, b 
St. Antonius van Padua , een Kerk 

Fßjner eeregebouwd, I V .  28. b 
St. Antony,*«? Peort van dien naam 

te Liilabon, 1 v. 23.a 
Antouguia, een Steedetje, x v. 20, b 
A nt woord ( deftige )  van de Gema- 

linne van den Herttg van ftragan- 
9a, aan haar Gemaal, v,. 44. b 

Aphrodiila, een Eylandy 1 1 j . 39, b 
Aphrodiiium , een Stad, 1.13. b 
Apitius, een aards-lekßsr-bckj, 111. 

ati.a
Apollo metfijn Zang-Godinnen in 

een Water-kpmte Aranjuex t?*r- 
betld, 11,65. a

Apoftelen ( t z )  leevens-groote uyt 
verguld Keeper te Granaaden, 
m ,  y i .a

Apoftolife Onderioekers des Ge- 
loofs , wie daar voor gehenden 
werden, v. 41. b

Apoftoliie Ontfangers in Port«, 
gal, v. 49. a

Apotheck zeer kpßehjk in het Efcu- 
riaal, 11. 43. b

---- - zeer kfßelijk^ineen Kloofier
te Guadaloüpa, n .7 8 .b  

Appel-drank in Biicaayen^*w4^, 
1. 39. a

Aqua Flavia , een ßerke Stad f iv, 
u .  b

Aqux Cal id re , waarom gememt, 
1.50 a

Aquas Lupine, naam van een reeks 
Bergen, Stad en Stroom, 11, 78. a 

Aquae-Votonis heeft een zeldzaame 
Water-fprong, r u .  108. a 

Aquilius Severus , een Spanjaard 
van gehörte, v . % 1. a 

Ara , een Stroom, 111. 121, a 
Arabife fchrifteni» een afgez.ander* 

de Karner van het Efcunaai^*- 
plaatfi, n .4 3 .b  

Arabiie woorden zJjn viel ander de 
Spaanfcgemengt, v.22.a 

Aracena , een geringplaatsje, 111. 
2 7 . a

Araduca, een Kaßeel der oude, 1 v. 
7.b

Aragucs, een Valley, 111, 122. a 
Aran, een D al, 111,124. b

R .
Aranda, waargekegen, 1.69,1 
Aranda de Doucra , een fchoone 

Stad, waar gekegen , 1.69. b 
Aranda de Doucra, waar gekegen, 

i ‘ 7 9 *a
Aranjucz, een Won der-Werk van de 

Natttnr, 11.63* a
------- is de vermaakelijkße plaats

vangebeel Spanjcn, 11.63. a 
—— * is vol van aller ley wilt ge* 

diertc, 11.63 b
- - — * wat weg men derwaardz.

hostden moot, ibid.
■ heeft fchoone WändeUdree- 

ven , ibid,
1 ■ Ueverd fchoone fertigten uyt 

ook^Water~valleny Sprengen en Ley- 
dingen, 1t.64.a-b 

—- des zclfs Water-ßrongen be*
fchreevtn, n .  6y. 66. 67. 68.

— ■ ■ me zag des zelfs Hof ver
band, 11. 70. a

Aravil, een Stroom, iv. 12. b 
Aravio t een Stad met een Kaßeel, 

j .y j .b
Aravio, waar gekegen, iv, 4. b 
A raxes een Stroom , 1. 32. b 
Archtdona , een aangenaam Stee

detje , met puyn-booptn van een 
Kaßeel der Mooren , 111.9. b 

Archidona, door wie van de Moo- 
ren *̂Mwp»i», 111.47,2 

Arcobriga een Stad, 1*13.1 
Arcobriga , waar gekegen , in .'

3 ‘ - b
Arcos, een Kiek., de eerfle plaats 

van Nieuw-Caitilicn, 11.52, b 
Arcos, waar gekegen, 111, 2, a 
Arcos, een oude Stad, op een Rotz 

gekegen, 111.31. a 
—  heeft een fchoone Kerk^, u i ,  

31,b
h r  cos, de laatße plaats van Nieuw-

Caftilien, i n .  112. b 
Arcos de h Frontera, waar geke

gen, *11- 3 r - b 
Ardita, een Stroom, iv, 46. a 
Arebadillo, een Stroom, 1. 78. b 
Arebalo , waar gekegen , 1, 78, 

b
Arevaca, een Stad , 11.47. a 
Arevalo , waar gekegen , 1. 78, 

b
Arcvanquiers, waar hun Woon-ftte* 

de kadden, 1,13,b 
Arga , een Stroom , n r .  124, b*

111. 126. b
Arganda, een Steedetje met een Ka

ßeel >• de Hertogen van Lerma 
toebehoorende, 11 ■ 47. a 

Arias WloniAnus heeft 6 Beeidender 
Köningen Jfracls aan het Eicuri- 
aal geplantfi , 21.32.1 

V* Deel. (1) Arias



R E G I S T  E R.
A r ia s  M o n ta n u s  ,  te n  B erg  m f i j n  

n a am genoem d  , i x i . i t 7 .  a 
Arias Montanos , Hoog-ieeraar in 

Spanjcn, v, 20. b 
A r i f o ,  een S ta d ,  H i .  1 1 3 U  

A r la n ^ a ,  een S tro o m , 1 . 6 3 . a 

Arlan^on,  een S tr o o m ,  1,57. a 
Arlanza , ten  k ley n e  Stroom ,  1. 

6 9 .  a

Arlanaotx, een Stroom, 1,63*a 
Arles, ff«/>/rt<*rx, dwaar ten Kerb?- 

lijkp vergaderinggehudeni t , in.
80 a

Ami-banden (  %) z,eer kp fid ijk^ ?» 
c m  IQ rk^ te T o le d o  h w a a r d  ,1 1 . 

y8. a
Arm- en Zteke-huyzcn, heveelte 

Sevilien, in .z i . b 
Arnobius dc Africaner heeft van de 

Godsdienft van Jupiter Ammon 
gefehreeven, iv. 37. a 

Arragon, een Graaffchap en Stroom 
van dim naam, ni. rzz. a 

Arragon , of Arragonien cen Ko- 
ningrij^ m . 111. a.b 

r—— W'/V het zetve eerfi bswoond 
hebhn, 111. 1124 

i—  ooyfprong van des z>elfs tiMm 
anderzogt, in. 112, a 

»—  tsdroogenonvrugtbaar, H i .
xu , b

* ¿ f f f «  t « * » d e td e g f ie K o n in g r i f
k in  t«3»Spanjen, 111. 123. a

j &?//> in h o rd iw g e n  en A d e l  
b e fe b reeven ,  ibid,

»-------- v e r fc h iU  v a n  d e  andere  Spaan-
(c w e t te n , ibid.

lever  d  v u y le  H oovers u p
ibid.

m w  Volkeren e e y t i jd s h -  
w o o n d , in, 125. b 

A r r a g o n , ff« S tro o m , des ze lfso a r  
C pfeng, 1 . 7 . a . n i .  U 2 . a  

A r rm u n e n  iw  h t  R o o m  C cgeloofge- 
h a g t, IX- 60. a

Amaca, pp» Stad, n .yo/b  
Arrojolos, een S t a d  op een B erg m e t 

eeit k[oek K n f i e d , a. b
A r r o n c h c s ,  cen f i e r k t e ,  1 7 .4 2 ,  a 

A r n i d a , s e n F k k ^  1V. % i-a  
A r ta b r u m  , m i  K a a p ,  1 .4 8 .  b  

A  r ta ]o  na , w aargeleegen  , 111.126. 
b

A r te m is  , 0 /  D ia n a  ,  is  te r  haarer 
e e n  de S ta d  D e n ia  g e b o ttw d  enge-  
no ern d ,  1 j 1 , 8 2 ,  a 

A r te n a i f iu m ,  een S ta d ,  1x1, 8 a . a 
A r te m u s ,  w a a r  geleegen , 1 1 1 .8 2 .  

b '
Artigis, ff» Stad, m . 75. a 
Artois , w d - e e r  onder  Spanjen ; 

m a a r  ntt onder V r a n k r i i k  , v ,  
38. b

- Arucci , een khym Stad , i n .

47, b
Arucci Nova, ff« Stad, iv-43-a 
Arucci Vetusj of Aroncbes, f«- 

derfcheyden van Moura , 3 V* 
4 t. b

Arimda, een Stad, tn. 70. b 
Aich van eenige Hcylige in een hiß 

te Toledo bewaard. j 1. y8.b 
Afindum , een Stad, 151.40. b 
Alpe > een D M , r 11. x za. a 
Afpeyta heeft fclwnc Kromven en 

Fäden, l . ^ . a  
Ailidonia, een Stad, jr i .4 o .b  
Afta een Stad , waar gäeegen, 1, 

8. a, 1. xa.b
Aita R e g ia , wat daar voorgemomen 

word, 111.54*^
Ailigis, of Aftyry een Stady x u . 

xo.a
Aftorgaff« Stad , 1.4z, b , 1 , f f .  

a. b
- waar geleegen, i, 6z. b 

Afturica Auguita , ff« Stad s 1.
y y .  b

Afturien een Landfihap, t . 4a.a 
—- oorfprong van des aäfs naam, 1, 
4a.b
— is in twte deelen verdeäd 5
ibid.

Afturien isgeett Koningrijk^, maar 
een Prinsdom, 1.46.0 

AKuriers welke Lanken hwoandenf

All uro, een Strömt je , 1, yy.b 
Atalaya , een pkats met een ßerkte, 

iv. 19. b
Ataulpbus, Kotüng der Gotthen 

neemt Barcelona in , 111 .98. a 
Atayada, ff» Stroom, 1.75. a 
Ate^a , w m r geleegen , J 11. 1 j 3. 

a
Atienga, een Geborgte, r r. 1. b ■ 
Atien^a, een Berg , 1 1. f%. a 
Attalatfana , ce» Gebouw t r.

4 3 -b
Aitugua , wat daar voor gemomen 

word, I li. 48. a 
Auca , ff» oude Stad leyd onder de 

P f i y n - h o c p s n  , 1 . 6 f .  b 
Äudera doer w ie eerßgebmwt , 1. 

4. b
Aveivo ff» Stad en Zeetel van een 

Regts~gebied , \ v, 13. a
- — leeverd veet Zorn u p , iv. 
l a . b

A u g u f ta  F ir m a  ,  te n  S t a d ,  i t x .  
1 0 , a

A u g u f t a  V a le r ia  , w a a ro m  de S ta d  
X a t iv a  d a s  g e m e m d  , m .  8 3 . 

a
A u g u f t i j n c r - K e r k  te  L i i la b o n  z.eer 

heereiijk.) (V . 2 7 .  a 
A t lg u f t u s  (  K e jx . t r )  heeft de S ta d  

M e r id a  g e b o ta v d  ,  1 1 . 8 0 ,

a. b  .
— ■ deed d e  5W X a t i v a ,  A u 

g u f ta  V a le r ia  ,  noemen  ,  r u .  

8 3 . a
is te r  jtjn e r  eere cen K e rk g e -

ibid.

bouwd, 111.96. a
gee f t  een aard ig  a w w c o rd

aan eenige F an- likk£ rs . ib id *
t$ ter fijn e r  eere een K c r l f

v a n  O v e r w im in g  opgerigt , 1 x 1 ,  

1 0 8 , b

Avicenna ,  w a a r  g e h ö r e n  ,  i n ,  
7. a

Hoog4 eeraar in Spanjen , 
v. 2 0 , b

Avila, een Stad, 1 . 6 3 . b
zeer aandenelijkM en F'tigt~ 

78 . a. b
Stsrf-plaats van St. Vin-

heeft byzondere vo o r-re g te n ,

hee ft een fchoone U a a v e n  en  
K lo o fte r , ib id .

Avertoes , w a a r  g e h ö r e n ,  i n ,  
7 a

.......... H o eg ä eera a r in  Spanjen, v.
z o .  b

Avcs een Stroom, iv.yr.a

c e n t  e n g e h o r te  v a n  S t. T h e r e f ia , 

ib id .
Avis, een Kafleel aan de Ridden vm  

dien mam gegeeven, v y z . b  

Avis, ten Bidder »or d e , van wie en 
waarom ingefield, v.yz. b 

A Vi $ , een Stream, \  V. 3 8 . b  

Avitus 9 eengehoren Spanjuard, v. 
2 1 .  a

A u l o t , een Steedetje  s  hebbende 1%, 
lugU fprongen , 51 1 ,1 0 8 . b  

A VO, o f  A v u s  ,  een S troom  ,  IV . 

f .  a
A u f o n ia ,  een S t a d ,  r n .  1 0 4 b  

lo s  A u to s  S a c ra m e n ta le s  , w a t  
voor Spei~vertconingen & ijn, v* %"J. 
a. b  1

A u t f ig o n ie r s  w a a r f ig  o n th ie ld e n , 1.

i3 .b
— —  w a a r  h ttn  H o p 'd -S i  a d  kebben 

g e h a d  % 1, 7 0 . b  

A x a l i r a , een S t a d , m . n . a  

A y a m o n ta  , w a a r  geleegen  ,  i v .  
y o .  a

A y e r b e ,  f f »  V U k , 1 1 1 ,1 2 2 .  b  
A y e r v e ,  eenF U k^  ib id .
A y  o ra  5 des z 4f s  h tw aonders  , door 

h u n  z u y v e r e  t a d ,  v a n  m d e re  te 
onderjeheyden , i n .  8 3 ,  a *  

A y u d a ,  een S tro o m , 1 , 3 6 .  b  

A z '. c h a , een Stroom  ,  1 1 2 . 2* 3? 
1 1 1 , 2 7 .  b

A z u a g a  , een S teedetje  m e t  een fterk.
K a f i e d ,  1 1 , 8 3 ,  b  

A z u u r ,  w a a r g e v o n d e n ,  1 .4 6 .  b



R E G I S T  E R.
B.

B
aaden, hoc by de onde Spaniards 

gtbntykfhtb 1 .t f .  a
op writ witz.e door de Moor*

fe Köningen u  Gnmnaden ge- 
br/tykt wurden, 111. 77. a

zeerfehomte Albania, in.
7?.b

——  des zelfs Writer zeergtzond, 
in, 74. a

werden door dttyztndcn van

thtam van Koningrijk gevoerd , ‘ Bardici , eat Water ßprottg ¡geeveti*

—■* ¿w vcel in get a l , 111,88.

Menfcbm bezogt en eebrnyk? 
ibid.

Baay van Cadix befehreevtn , h i,
36. a

Ba£a, waar gekegen, 11,71, b 
Ba^a, een Dorp, 111.64 a 
Baca, of Baza, een oftde St ad t ill. 

64 . b
Bt£a, emSt-mm, iv.xo.a 
Bacchus, «?# Water-jprong van die 

ttaam te Aranjuez, 11.67. a, b 
Bad ( warm) veer gezond aan den 

Tormcs doer ten Moor gemaakt, 
l -$9> a

Badajoz, ten Stad met % Kafleelcn f 
■ n ,8x.a.b

oorfpmtg tn Veränderung van
des zelfs ttaam , ibid- 

»■  ■! I is iwcc-maal beleegcrd j  
maar niet gewonnen geweefl ,
ibid.

is zeer vrugtbaar en Wol-rijk ,̂ 
11, 83. a

Badelona, ten Steedetje , in* i 04,
b

Baeca , of oude Vatia, eett Scad, 
waargeieegen , 111. X. b 

Baetien door wat Volkeren bewoondy. 
ix. b

Bierien is bet vrvgtbaarße Landfcbap 
van gebcel Spanjen, 1,17* a 

Bsetis een St room in Spanjen be~
- fehreeven, 1.7. b 

Bastife gedeckt van Spanjen, hoever 
ßgßrekt, i.ix . b 

Baga, eenStad , m ,  no. b 
Baganum, een Stad, in, n o b  
Bagnolas heeft tenzefdzame Water"

fprong, in. 108.a 
Bajonne, beefs een fcheone Haven, 

1 ,49 .a .
Balagucra , waar gekegen , 111. 

93. b, in. xo9,b
Baibaftro , waar geieegen , i n ,  

u i ,  a
Bat baft to 5 een Bijfchoplijke Stad, in. 

119 b
Ba Icons by bet Koningüjke Hof te 

JMadrir verguld, 11.6. a 
Bale , een Bisdom, 1. 34. b 
Balearife Ey landen hebben eertijds de

--- - des zelfs inu'oottders vsaren
eertijds Wilde Mcnfihm , m ,  
91. b

Balincgo, cmDorp, m.x8.a. IV.
4 7 .a

B.d n c o I a beefr een n wnderbaare M w- 
ter-ßrong, n 1.108. a 

Bd fa (oude)  wat Stad daar vmrgt- 
hoaden word, IV. yt>. a 

Bamba, ten Gottiich Zoning, heeft 
een M um  aan Toledo gtmaakt, 
11,73. b

waar gehören) tv, i7*b 
Bamboia5 een Berg, in. 113. a 
Banden van een Poors moefien door 

80 Ofen getrehfen worden ,1 1 .  
zö.a

Bandoleros befebreeven j i u . i  
a. b

Bank-haaven by Bilbao, 1,37. a 
Bnrbaarcn waaren eertijds be woan

ders van Portugal, 1 v. l .b  
Barbariana * war Stad daar vaorge

stowten w ord , m . 71, a 
Barbaftrum , een Stad t in. 119. b 
Bar bat,\, een Stad en Stroomtje van 

dienaami 111,41, b 
Barcelona , door wie gebemvd 5 1. 

f . b
—  door Karel de Grootc ittgenoe- 

metty 1. XX. b
—— hoe lang afgefebeyden van Span* 

jen isgeweeß t 1.2.Z. b 
—  een Graaffchap , in. 92,. a 

een Stad, door wiegebonwd^
in. 98. a

is teer Pijß , en ivcl met
Kerweer-plaatzen voorzjett, 111
98 .b

is de Hoofd-Stad van Cata-

de 14. j,tareti II\ucr op en zoo 
veci dririY na droog zijnde  ̂ I l i
S 1 * b

Barchino een Stad, i.i3 .b  
Bare ino, ce» Stad, ni. 98. a 
Barderei-Reai j waar gelagen, n 1 » 

1x6. a
Barin een Stad s 1.11 . b
Barìa > een end Steedetje f n  1,74.

b
la Barra de St. L*ucar, een Kiip ^

B.ifenra , een kkyne Stad , n i .  
108. a

Baffi, een Afark?graafjchap , 111. 
9X. b

Baitiatm ( Kcnìng ) heeft een fcìmtté 
WaterMydvng te Coimbre go* 
weakl > IV. 17. b 

la Baihda* een Stad, 1.64,b 
Baili talli ers wat Lanà-Jìreek^ be- 

wewdett y I . ì 3 * a 
Baftulcrs befebreeven, r . 1%. b 
Baralha, een Steedetje t iv. 19.b 
Baiati, een Dal f n 1.117. a 
B.nibola, cetiBerg7 n i .  113. a 
Bax Au gufi a , een Stad , n .

Sx .b  ' '
Bay a de todos os famos, heeft een 

Bifdomy v. 48-a 
Bayomia, een Dorp, 11.1. b 
Bearti em Prinsdom, waargclecgen * 

m i .  b, n  1.117. b.
*>«■ ■ —■ geboorte-plaats vm  H enrik 

de IV, 2 41.b
Beatrix, Gemalinne van Alphonfus 

de IH, 11. f i ,  b
Beatrix > waar begraavm , 111* 

ix. a,
Bebricius^rroiiW omJìjne getrtww-

70,

lonien , ibìd.
— heeft een Jbfnnt-hof, Mari- 
ven  ̂een jebootte Kerk, Waapen-hnys 
cnBetsrSy m. 99.«

*■ ■ ■ ■ ’ des zelfs Haaven 5 heegeke
gen y ibid.
——— leeverd fchome Vreu wen uyty 
m .gp .b

de Fran {Ten worden meeßer

heyà 
b

ttgen Sertcrius , 1,

vandezehe f tu. ioo.a
" ■i— by de Rijswijkfc Kreede- 

Handeihg afgoftam, 121. 100,

in de naam van Karel drill,
tvgetmmen ibid,

Barcelos leverà veel Volkpyt, iv. 
4. b

Barcclos, een Stad , door wie ge" 
boHwd, iy, 6. b

opfchrift hem ter ceren op- 
gegraaven by Logrogno , 1, 70. 
b

Bedahc , een Stroom, n i . l . a  
Bede-vaard-gangers kremen in mee- 

nigte te St, Jacob dcCompoftel- 
la, i .y i .b

- > op wat wijze bet Beeid van
St. Jacobeeren , i.yx.a 

■ hee hm afiaat door hei hyny-
peti döer een enge plaats verdienen , 
i.yx. a. b

( arme) worden in een Gaß-
haysgebiijsvefi , i . f l ,  b 

Bede-vcrcrek in bet Pantheon, n .  
39. a

Bed iende vm  bet Tol-buys van de 
. Indiaanfc goederen te Sevilien , 

votren greet gezag , 112. 2.1,
b

Bed-Steeden der Moorfe Köningen 
. (t z) tt



te Granaaden van een mgmtme 
groote , i J i . f y  b

« . .....-  /«;/* ¿fcr driver kojh.
lijki ibid.

B. J' laar w4gi»Spanjen niettjua- 
lijk̂  werden toe-gefpmken , v. 

' 55 b
Beek by St. Andero, i . 43. b 
Bock ; hebbende de kragt , om 

Vlas jwart te verwen , i n .  
7 2 . b

Beeken van Goad en Zilver in 
Spanjen ejerttjds gevloeyd , 1 .
17. b

Bccld van St. Jacob , hoe doer 
■ de Bede-vaard gangers ge.cerd ,

1 . 5 2 . a
.. ■—* groot in een 

duyftere plants te Burgos wcrd 
veel etrbiedtgheyd heweez.cn , 1. 
66. a

word gefegt groote

R

Wonder*daaden pedanti te hebben, 
i . 66 b

—  —..... — word ¿annientando
als aan layden van aan*x*ien ge- 
toond, ibid.

op wat w ijze het

vonden , v. 6. b 
Bega, een Steedetje 0 in. 42. a 
Bega, Voor-Stad van Burgos , 1.

66. b
—  hceft fchooneTnynen en Water* 

wellen, 1.67. a
Beja, een wel-eer aan&enelijke Stad,

iv-47-b
----- bee ft  veele over-blijfielen van

hnnm gebouwen 0 ibid.
■ heeft een fchoon Kofi e e l, iv.

4S. a
Bejar , een Stad, waar gekegen 9 ti,

7f . b
■ - heeft een Meyr van een wonder*

l(jke voorbeduyding, ibid.
Beira, een Landfchap, iv* $ ,b .  iv.

1 2. b
—1 - des zelfsgeleegenheyd, leng* 
te enbyeedte., ibid*
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z.dve ge*èerd w ord, ibid ;
----------—~  te Guadaloupa ,
dat veele wonderen zjmdc gedaan 
hebben, 11 ,7 8 ^

-----  van de H. Maget
geheel van Zilvergegooten, 1,77. b
—  ............. » vande H. Maget
in de Kapel van Atocha dikwih 
verged 9 1 1 . 18. a 

~  —  —  van de H. Maget 
te Toledo, 11.57.a

van Philips de II. *
in een Hooge-fihool te Alcala ge- 
plaatfi, 11.50. a 
-------------- van Pieter de
Wreede , te Sevilien Konder 
hoofd tezJen7 rir, jg . a 

Beeiden zjeer veelen kofielijkje Bur- 
gos, 1. 66. a

“— — z.eer Kofi eitjkjn het Hof
■ des Konings te Madri t , 11.8. b
----- - — ■ ( 6 )  van 18 voet hoog

aan het Efcuriaal, 11. 32. a
van alderhande rjtoyt bo~ 

ven de Deuren en in de Hißen van 
het Pantheon, ii.^S .b  

Beeldenis van de H. Maget groote 
eer beweez,en , i . 75. a 

-— —" — ———- van Keyzjer Ka-
■ rel de V, met alle ßjne Kmderen 

van Kooptr aan het Efcuriaal , 
11. 33. a

Beenderen dergeßorvene door dVIn- 
quifitie omgedraagen en verband, 
v. 34. a. b

Beeren werden in Spanjen ttiet ge*

— — heeft 6 Regts-gebieden, en 
word van veele Wateren door-loo- 
pen, ibid.

Belchita, waargekegen, m .  112. 
b

Beiern , Bellern , ofBelin , oor- 
jprong van deez.e naam , iv. 
3 ° .b

Bellern, eenKaap, 1 .4 8 ^  
Bellern, een Sterkte7 moet door de aan* 

boomende Schcepen begroet werden, 
iv. 24.b

Bellern, naam van een Vlek^ Kloo* 
ft er en Sterkte , 1 v. 30. b

oorjprong van des zjelfs naam
ibid,

heeft een «ytneemende ßhoo- 
neKerb_, iv. 30. b

veele Grafßeeden van Ko*

Benaventc , een Steedetje , n \ 
1 7 ' b

Benaveth , Koning der Mooren, 
hield ßjn H of te Sevilien , 1. 
58. a

St. Benedi&us , tot des z.elfs eer 
een Kerk  ̂te Valladolid gebonwd.
1. 74. a

—  tfyncr eere een Abdye gßboHwd% 
u i. 108. b

---  een Kloofier ter fijner eere ge*
bottwd , iv. 6. st

— . t* fijner eere een Kloofier te Lif- 
iäbon gebouwd, 1 v. 29. a

BencdidtuS ( Patts) de 121, fieldeen 
Niemve Rtdder Orde van Cala- 
rrava aan, v. f t . b

Beoyvia een Stroom, 1» 27. b
Berdum , waar gekegen , m ,  

122. b
! Berg in Cantabrien byk$nt geheel 

van Yfer, 1.17. a
va n Z tlver9 waar ge von*

den, 1. ry. a 
■ —■ vol Wijngaardcn te Miran
da de Ebro , 1.64. a

met Klooflers bedekt, waar

ningen alhier te nien 9 iv. 32. 
a

Koning Emanuel alhier met
ftjne Gcmabnne Maria begraaven,
ibid.

de Zaalen en Vertreiben
van het Kloofier befihreeven, iv.
32. b ' -

■— - heeft een fchoone Tooren,
iv. 33. b

Beloften (2) van Philips de IV .ge
daan 9 11.23. a

Belpuch , een Steedetje , m ,  
103. b

Belvao, eenHaven9 1. 38. a 
Belvis , een Stad met een fchoon , 

dog onfterk^Kafieel voorzScn , 11.
75- a

Benabarri, een D a l , 111, 120. 
b

BenaÌca een VUkte, i h . 120. a 
Benavarri , een D al 9 h i , 120, 

b
Benavente , waar gekegen , 1 , 

SS* a

gevondent 1.75.0
die degedaante van een Ey* 

land heeft 9 111.43.8 
Berg, waar op een Stad gekegen is l

Berg Sinai, eenfiub, der shelve 9waar 
bewaard9 1 .45 .6  - 

Berg van Arias, waar gekegen tm  l 
' 27. a .
Bcrga, een Steedetje . m ,  n o .

b ^
Bergen , die de voomaantfie van 

Spanjen*//«, 1. rr .a  
—1 ■ 111 van eenfehrikfkelijkehoogte 

1.44. b
(  2 )  door een Waat er*

leyding aan ten gehegt , 1. 77.
b
*—— (2 J  Pylaaren van Hercu
les genaamd, 111.42. a

in groote meenigte in Span
jen, v.4. a.b

zjjn met arwaare Boffchen
en Gcnees-krnyden bezjet , V. 4. 
b

Bergera, een Steedetje, volWeeversl 
i i i . 1 0 0 .  b

Berginium , een Steedetje , n t.’ 
1 1 0 .  b

Berg-Stoffen tuetrveel in Spanien \ 
i.i6.b

Bergufia , een Stad . 11*. 110.1 
b

Beria , een ond Steedetje , deck 
Betien van Terraconien , in *

„  7 4 ' b
Beria nga, Hoofd. St ad vanmen Burg*

graaf-



R E G I S T  E R;
gr*affch*p, i . ó y . b

' Bilingües ; zijnde 4. Eylandt- 
jcm , waar gelegen, 1 v. 20.
b

Bennco, een Stad, J . 37. b 
Bermhcnigheyd, een Broederfihap 

van dien naam te JLi Habón, 1 y. 
ay, b

----  in wat Uefde-pUgten de zjlve
beflaat, iv. 28.a 

» cen Huys van de zjlve naam 
aldaar, iv .28.b

Bcrnardcnßjtte ttaa-zaaten ,hoe lang 
•Barcelonabe jeten  hebben , i. 22 
b

Bcrnard , arfie Graaf van Riba- 
gorza, n i .  120.b 

Bcrnard de Cárdenas vtrkrijgt voor 
deStad Eicha het regt van Burg- 
graaffchap , 111.80, b 

B e r n a r d a s deStad Alcalaweg
genoomen, ir. yo.b 

St. Bernardas , ter fijner eere cen 
Khofler te Salamanca gefltgt, 1, 
61* b

— — > is ter (ijner eers een Kerk  ̂
te Pobledo geftigt , n i .  95. 
b

Beryvia, een Stroom, 1.2.7. b 
Bcfcbcrm-tnuur by de ¡laven van 

St. Sebaftiaan, 1.30.a 
Befchrijving van de Spaanfe Meo- 

gendheyd, 1.25.a 
Befos , een Stroom, 111.93.a 
Be tangos , een Stad, 1.47. a 
Beteunie , een Kruyd, van wiege- 

venden, i, 16. a
BetKleém , naam van een E k f ,  

Kloofter en Stetige , iv. 30. b 
— Oorfprong van des j l f s  naam , 
ibid.

—--- heeft een uytneemcnde fíheotíe
ibid.

$r, Betrarfd de Cominges, waar 
gekegen, III. 121 . a 

Betúneos, een Stad, 1.48. b 
Betulus , een Stroem , m .  93. 

a
Beturien , waar wel-eer gekegen, 

n i . 48. a. b
Bevel te gen de Jooden in Spanjcn, 

door Ferdinand e»ífabella#y/gí?- 
geeven , v, 29. b

Beurs der Kcoflieden j e r  bfieltjkje 
Sevilíen , n i .  19. b 

*—— */ 60 jaaren onder banden ge- 
weefi, 111.20. a 

Bewaar-plaats van ‘ het Sacra- 
ment kan in 7000. finkten uyt 

. malkander gene ornen worden, 11.
58. a

Bewaar-plaatzen ( 2 ) vm  Jíeylig- 
dommen en Kerkugtwaaden te Se-

vilien , 111. i2 .b
ßexa , een Stad, ^ .4 7 . b
Bezugos , of Zce-varhgns, waarge- 

vangen, 1.74, a
Biar , een kjeyne Stad , 111. 82. 

a
Bibero, een Stad, 1,47. b
----- — Ziit-fpecling op det woord, 1,

47. b
Bidaiiba een Stroom , i .z 6 .  a
—■ heeft verfcheyde benamin-

geny 1.27, b
ßielfa , een Gebergte, m .  i !2 . 

a
Bielfg^ een Berg, in. iz i .a
Biezveld , waar gekegen , i n .  

107. b
Bigorra , « «  Graaffchap , 111.

112. a
Bigorra, een Graaffchap, waargeke

gen, m i . b. in. 119. a
Bijfen (  12. )  doQY kyagt da  BU- 

xems uyt een Meyr geworfen , 1. 
20. a

Bilbao, floofd-Stad van Bifcaayen, 
1. 25. b

heeft een Zee-Havcn , 1.
26. b 

a. b
zjtr vermaard , 1. 37.

-- word be wo ent van veel rijke
Koop-lieden f 1,38. a. b 

■■■■ ■■■ ■ door wie g eh u w d , 1. 3 5*

— — fieeht in Erugtbaarheyd 
van geheel Spanjen *)t r 1.
38. a

Bilbills , wat Stad daar voorgemo- 
men word* 111.113*̂

is de Geboorte-plaats van 
Martialis, ibid.

Eere-fenning hier vangevm- 
den, ibid.

Binne-kcrk ( voernMmße) van het 
Efcuriaa] geheel van fajyis~ßeenf 
11.33. a

* ....—  der Mozarabes , door wie
geßigt% II. 60. a 

Birbiefca, een Z le ^  1.64. a 
Bifcaayen, een Konmgrijk^waarge

kegen, 1,25. a
„ — heeft de gedaante van een 

hert, ibid-
• — in 3 Landfchappcn verdeeld,

1. 26. b
. hoe gekegen, i<37-a 

Bifcaayers , een dapper Kolk. , 1.
39. b

.. ■ ond geworden zdjtide wier- 
pen zjg u lfs  van een rot*- dood,
l - 39* b

zjjn de beße Zee-layden

— - hebben eertijds Ierland in- 
gemomen 9 1.39 b

tteemen veel Holland ftj
Scheepen, 1, 40.a

maakpn aardige Kabriolett
op de Feeß-daogen, ibid.

in hun manier , aard en
¡jeden zjer net befchreeven , 
ibid. 1

zjjn in groot-agting by de
Köningen van Spanjen , wid. 

ziaan vcele Pagters dood.
ibid.

brengen 3000. Soldaaten, 
tot een ASan toe , om V kven , t .
40. b

willen geen Briefer hebben
zjonder by-zdt, ibid.

ßaan onder den Bijfchop van
Calahorra, 1.40. b 
-----  hebben een taal van alle de

van geheel Spanjen, 1. 39.6

taalen van Europa verfallende t 
1.41.2

Bifdommen, hoc veel in America, 
v. 38.b. 39. a

— ( i o )  in Portugal 9 v. 48.
a

ßtioldus , een Graaffchap , 11 j .
' 92. a

Biilchop van Pampeiona mögt 
niet in Biicaayen kgomen 1. 
40. b

Bifichoppen ( 10) door de Mooren 
am hals gebragt, waar begraaven, 
111.60. b

— * hoe veel in Spanjen, v. 28, 
a

Bivarambla, een fchoone plaats ,nr.
51. b

Blaazcn by de oude Spanjaardsgt- 
bruykt, om euer deßroomen tege- 
ranken, 1.14. b

Blanche de Bourbon , waar ge
gangen gerieten heeft, i*i 1. 35, 
b

Blanda , een oude Stad , n  1. 
104. b

Blanes, een oude Stad, ibid. 
Blanlcetzel , wat daar voor by de 

Spaanfe Fronwengemomen werd, 
v. i3 ,a

Bletifa, een Stad, r. 59, a 
Bl ixem brengt Goud te voorfchijn, 1, 

20, a
Blocm van Navarra , wat plaats 

z.00 genoemd, iii. 125. a 
Boabdü , by-genaamd Chiquiro, 

verjekt het toemetzelen van een 
. P°Qrt Granaaden , u u  6i- 

b
■■»■■■ ■ weend van een haegte over

het verlies van Granaaden, 111. 
62. a *

V* Beel, ( k ) -. ■ nott
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—~ = mrjr antwoord vanßjn Moe-

der hem daar oyer toegegrattttwd,
ibid.

Bocchoris een Stad,
Bochri, wel-eer esn St ad op Major

en, n i.91.b
Bodenal, eenDorp, n .8 l.b  
Bock van 4000 dncaatm, waar in 

het leeven van Chriftusgefchtlderd 
is  ̂ 11.36. b

Boekcn, te Salamanca aan Ketenen

zjtr boet-vaardigheyd befehreeven,
ibid. '
—  op wat wijz>e zy daar voor van 
haare Meefiereßhn beloond wor
den , ibid.

—  zdjnvan degrootftevan Span
ien, v.26. a
—  hoe &ig de opregte hier ontrent 
gedraagen , ibid.
---  die van Se vi Hen hebben den
h f  boven die van Mad r it , v.

1. 69. a
-----  van 6. mijlen groot , 11,

2. a
Bofch van Oranjc-Limocn-Badet

en Olijf-boomen , waar gekegen t
m . 8. a

Bofch-Goden (4  ) z.eer fraay te 
Aranjuzz vertoond , 11. 69, 
a

Bofch van den Her tog, eenWild- 
baan , waar geleegen, i n .  27.

vaß gemaakt, 1. 60. a 
-—  ■ — (27) in Folio door Alphon- 

fus Toifat gejehreeven, 1. 79. a
- "■ (100000) van waardyin

het Eieufinal gevonden, 11.42.
b

■-*——■* moeten in het Httys der 
Inquifitie gebragt werden , iv.
26, b
■ ■ ■ op wat wijz.e van den Raad 

der Inquifcie werden nagezden, V. 
3 >-.b. 36.a,b

"■  des &elfiprijs daar opgeßeld, \
v. 36. b

Bocke-kamer , van Medina del 
Campo overgebragt na Vallado- 
iid , r. 72, a

— » van het Efcuriaal befchree- 
ven , 11. 42. a. b

— van de Indiaanfe en Arabi- 
fe boeken door Ximenes opgerigt,
11.49. b

Bockcry, zjeer heerelijkje Toledo ,
n.6a.a

Boekc-zaal van het Efcuriaal , 
waar geplaatß , n. 31. b 

Bock-houden, hoe men in Spanjen 
moet doen , v.

Boek-verzamehng der Jefuiren, 
Keer fchoon in de Stad Murcien, 
m. 77. b -

Boeren in Galicien gaan-aüe jaar, 
als Soldaten, na de szamel-flaats, 1. 
74. a

——■ [chicen hen beet klagtig op in 
hm Wapen-rttfitng, 1. 74. b 

■ van Spanjen willen alle £- 
ddluyden genoemd worden , v. 
10. b

26. b
Boet-vaardigheyd van de Span- 

jaards in de Heylige wcck^getoond, 
v. 24. b 1

Boezem ( platte ) by de Spaanfc 
Kronwen voor fchoon geagt , v.
13. b

——■ - op wat wijz.e de szelve verkgee- 
genword, ibid. ’

Boiwerken {% ) by de Baay van 
Cadiyt gekegen, 111.36. a 

St. Bonaventura , een Kcrk  ̂ ter 
ßjner eere gebottwd , m .  16.
b

Bonifacius, ( Patts) de IX , maakt 
een Aards-bifdom te Liflabon, iv. 
3°. a

Boog-gewelven, zjer konßig te Se- 
govia , 1. 77.b

Boog-poorten , zjer heerelijk, op 
het Kafieel van Toledo , 11,
SS- a

Boog-fchutters, een Wagt des Ko- 
rungs van Spanjen, 11. 8. b 

Boomen, ( 2 ) van Pokzhom, waar 
gevonden worden, 11.43. b 

—— in hißen , worden te T o
ledo in de Kerk  ̂gelten , I 1. 
61. a

Booter van Geyte-melk ,̂ waar ge- 
maakt, n .71 .a

Booze Geeft , werd gehegt s op 
een Kafieel te woonen , 1, 36,

Borden , waar op de giften van de 
overblijfzjlen z,ijn opgeteckend in 
het Efcuriaal, 11. 37. a 

Borgo d’Ofma , een Vlek, , 1, 69.

—■■ " hm leeven en leuyheyd be
fehreeven 9 v. 11. a 

Boerinnen by Fontarabien , hoe 
zig opfchikken, 1.29. a 

" — ■■ {jonge) in hm levens-manier 
z.eer net en aardig befehreeven, 1. 
29, a

raaken> ibid*
Boct-vaardige, op wat wijsu 

in den Ommegang tugtigen 
27. b
— hnn kleeding en oogmerk

Borguette , een Dorp , i n .  127. 
b

Boria , een Steedetje , vol van al- 
derhande leevcns-middelen, i n .  
118. a

Bornes, ten Stad , n  1. 31. b
Bornos , waar geleegen 7 i n .  2. 

a
Borft-beelden van Jiiarmor-fieen by 

het Hof des Konings te Madrit, 
n .8 .a

Boich van alderhande wel-riekende 
boomen en heeßers, waar gekegen^

a
Bos-Eguillas , een Dorp , 1. 79. 

a
Bourgoin ( Breeder) te Parijs ge- 

dood, wcrdßjn beeid te Valladolid 
gelten y 1. 72. b 1 

Böuwing van Hnynen kan nietf .
dan door groote Heeren in Span- 

- jen gedaan worden , n , 4,
b

Bouw-konft van Spanjen befehree
ven , ii*6 . b

Braband behoordonder Spanjen, v.
38. b

Bracara Augufta , of Bracarau- 
gufta, een ottde en Bißchopiijke 
S ta d , iv. 8. a

Bracariers, eertijds bewoonders van 
Portugal, iv, i .b  1 

Braga, een ottde en Aards-Bijfchopl 
■ Ujke Stad , iv. 8. a

------ -— hoc van de Romeynen ̂
mernd, ibid.

—— •—  door w ie gebottwd , iv.1
8. b

■'■■■ -  -  des z.elfs Aards-Biffchop 
heeft aldaar het Geefielijke en We- 

' reldlijke regt, 1 v. 9. a 
■■——— is door Alphonfus de I, 

den Mooren ontnoomen, ibid.
- -  ■ dapperheyd van des swift, 

VroHwen y ibid. * 
Bragan^a, of Braganza, een Stad, 

in Hvcengedeeld9 iv. IO b ’
.------—  is een Hoofd-Stad van een

Hertogdom , 1 v. n . a
—------des z,clfs Hertogen zajn van

het Koninglijke bleed van Portu
gal , ibid,

— •— Zilver-mijnen in des scelfs 
grond ontdeht, iv. 11. a 

Bramanta, een Italiaans Botvw-mee- 
meeßer, heeft het Efcuriaal eerß 
ontwurpen , 11. 46. b 

Brafilien^e’/jööi'if aan Portugal, v. 
46. b

Breedte van Spanjen , i n .  5. 
a

Bretoens , öfBrittoens , waar in 
Engeland werd gefprooken > V- 
21. b

I Brigantijnen, waar van herkomfiigy
i. 48.2

;
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i. 48. a

Brigán ti um, een Stad van de Ro
me vn cn genoemd, 1.48.3.1V. 
10. b

een St ad , I. 45*.

n .  82. b \ uytgegeeven, 11.49.a
van de Romcynen by - Bijbel op Pergament , daar St.

Brigctium

Bfihuega, een Stad , eertijds een 
vcrihjb-pLuits der Moorfe Könin
gen , ii, yr. b

■  --- is z*eer vermaard door ßjn
Kaflcci en Laaken-handel , 11.
S ’ - b

Brillen worden van alle menfehen 
in Spanjcn gedraagen , v, 21. 
a. b

Brioca, een Stad, i i .y i .b  
Broedcr-kerk van St. Jooft en 

Part or, met de Hooge-School van 
Alcala de Henares aan malkan-
dergevoegt, 11.48.3

Brocdcrs van bet zeer zuyvcrc 
Bloed van Chriitus en Ma- 
ria , een Geeflelijke Order , 
waar alleen te v  'mden , i n .  
97  a

Bi oederichap van St. Francifcus 
en St. Clara is t’zamen vereenigt, - 
1. 44. a

------- - van de H; Maagt van
• Evora , wanneer ingefteld, v. 

52. b
Bronnen (% ) van tegen-ßrijdige 

uyi wer king, 1. 20. a 
Brood van Eekel-meel, 1. 15 . 

a
— — zeer lekfer te Medina del 

Campo , 1. 62.a
..— in Spanjen, waar van ge-
maakl, v. 2.b
—— is zeer duur in Spanjcn , 
v. y. a

Brug , van 50. Boogen zeer heerc- 
lijk'Uyt Stem geboHwd , 1 .9 .
b

■ .... door de Spanjaards ver-
digt, waar op 10000. Schaapen 
können weyen, 1.9. a

—..... aardige [cherts tuffen eenige
.' Keyzigers en Herders hier over , 

i.9 .b
r (fteene) van^ 00. tree-

den zeer fraay , 1.61. b
van Segovia zeer heerc-

Alcantara gemaakt , 111,30. 
a

Bruggen (  700. ) leggen ^over 
jyo. Stroomen in Spanjcn, 1. 
11. a

(  2.) die in malkandcr

Lucas zdfs eenige Schilder- 
werken in zonde gedaan hebben , 
1 1 . 5*9.a

hier voor heeft Philips de
II, een geheek St ad gebooden , 
i i .  79. a

zlttyten te Aranjucz , 11. 63. , By-gebouwen van bet Konivgs

Buarcos , waar gekegen , iv.
16 . a

———- heeft een goede Ree ,
ibid.

Budua , wel-eer een Stad , iv. 
42. b

Buen Rctiro , een Luft-Hof der 
Köningen buyten Madrit , 11, 
10. b

«■ - —... is deftig Voorzien met
Bioemen en Boomen % 1 1. 12. 
a. b

»» - "■ * door den Hertog van Oli
va re z gebouwd, 11.13, a 

Buitrago, een Stad met een fchoon 
Kafteel, 1 1 . 2 .  A

Bulle der Kruys-vanrders, wat 
rezeggeni v. 39. a

------ -d er  Croizaadcn brengt veel
geldop, v,47.a

voor de Leevende ,
ibid.

van onthefiing in Portu
gal , ibid.

voor de Dooden, ibid.
Bulfters w plants van Beddens 

in Portugal gebruykelßK, v.
a  ' „

Bürgeren ( 20000.) te Coca^i-
znenveld, 1. 77. a 

Burg-Graaf van Licba , heeft 
een Koftelijlf Hof geftigt , 11,
17. a

Burgos j een Stad, 1. 63* *
------groot en halve Afaans-ge-

wijze gebouwd , 1. 64. b. 1. 
67. a

is de Hoofd-Stad van Oud-

, lijl^over een ftegie Stroom, i i .  
5> b

n-£i-—— aardigs Zin-fpreuken hier 
over gemaakt, 11,7. b 

0 ■ ■  — - ten deele van . hont t ten 
deele van ft een, n. 72. a

zeer wonderlijk^te Alcan-

Caftihen, 1.67.a
heeft yo ftielften en Dor-

tara door Trajanus gebouwd, 
11. 76.a

— van 30 boogen te Badajoz,

pen onderfig , 1. 67. b 
— is door Pans Gregorius 

tot een Aards-bifdom gemaakt, 
ibid.

Burialajos, een arm Kiek j e ,  u i .
118. b

Buriol , een Dorp i  hebbende een 
Ziher-m ijn , m. 87, b ]

Burriana , een Steedetje , m . '  
87. a

Bußen voor Raaverts in een Kerif 
gefleld , iv. 26. a 

Bijbel van Complute , door wie

Hof te Madrit befehreeven, 11. 
8- a

By-kerk van St. Irtdorus zeer k$- 
f t e l t j t ,  1 1 . 19 .a t 

By-zit werd de Priefters in Bif- 
caaycn teegeftaant 1.40.0

C .

C abannas , een Dorp , H i,’ 
87. b ’

Cabe , een kjeync Stroom , I*y3 * 
b

Cabera da Vide, een Stad met een 
Kafteel, jv .43. b 

las Gabelas , een Steedetje, i n ,  
30. b

—---  Zin-fprCHkJner op toe-gepaft,
ibid.

Caberas de Partida, waar gehe* 
gen, ni. 7 2 . b

Cabe con , een ßteedetje met een 
Kafteel, 1-77. a

Cabo de Rocca,c¿» ̂ p-ft^ks *v. 
37. a

Cabo Verde, behoord aan Portu
gal , v. 46. b

Caboroílo, waargeleegen, I I I ; 
126. a

Cabrera , een Haavcn , m ¿
90. a

Cabrera , een Mark^Graaffchap, 
ni. 92. b

Gabriel, een kjeyne Stroom, i 11. 
79. b

Cacabclos, een Stad in Leon, 1.
sí- b

Cacem , een Moors Heer , heeft 
een Stad naa fijn naamgenoemd, 
iv .48. b

Cacercs , een Stad , vermaard 
door ßjne ßjne Mil , 1 1 . 7 7 ;
b

Caloría, een Steedetje , waar ge
leegen , in. 2. a

-----door wie den Mooren ont-
weldigd, ibid.

Cadacra , een Steedetje , 11, y2; 
a

Cadahalfb, een feet Steedetje, ir. 
73. a

— wat deeze naam tn het Spaans 
te zeggen is , 11,73. a 

1 Cadavo, of Cadavus, een Stroom, 
(k ^ )  iv, y. a



xv, f . a
Cadima, waar gekegen ,  iv. if.

b
Cadix, een Ly ¡and en Stad van die 

naam, in. 37. b
*____. des velfs gelecgenheyd, lengte

tn breedte , m . 36* a
—  werd by veele getwijffeld , 

een Eyland te zdjn, 111.36. b
—  de Stad ,  hoe gekegen en van 

een Wonderbaare fterfae , 1 1 1 . 
56. b. 37. a

-------heeft van Julius Caefar het
Barger-regt verkreegen , n  1 .
38. a

leeverd fraaye en geeßige 
Dogten nyt, 111. 38. a 

. is een Stad volgeld en kpop- 
handel,  ibief.

1 desvelfs Haavenis altijd vol 
fiheepen,  111. 3 8 . b  

— —  heeft weynig Lands buyten 
de S tad, in .  3 9 » a 

—-■ — is eerfi door de Phcnicicrs 
in beritting gemomen ,  11 1 .
39. a

.. van de Oude M'ereld- be- 
fthrijvers in tween gedeeld ,u \ .  
39. b

— - ■ brengd veel Zout , Vis en 
Wijn voort, ibid.

de Zleutel van Spanjen ge* 
z.egt, 111*40, a

Cadreita , waar geteegen , i n .  
114. b

Caefar - Augufta , of Cjefarea- 
. Augufta ,  een Stad ,  in ,  

114. a
Cafra , een Heerelijkheyd , waar 

gekegen , n. 84 a 
Calafiguer,  een Haaven ,  1 1 1 .  

90. a
Calaguris, een Stad , 1.13. b, 1. 

70. a
Calahorra , een Stad, 1. 63. b 
^ — 1 1 keefi een fchoone Hoofd- 

Kerk  ̂ > 1. 70. a
»—■■■..  is de Geboorte~plaats van

Quinrilianus, 1. 70. b
is de Hoofd-Stad der Au- 

trigoniers geweeß ,  1. 70. 
b

—1 “ werd gehegt 7 dat Domi-
nicus hier z.onde gebeoren zjjn ,
ibid. *

Calalonga, waar gekegen, i n .  
90. a

Calaroga,  Gebeerte plaats van St.
Dominicas, i . 70. b 

Cftaipara,  een kleyne Stad , in. 
79-a

Calatajuda , etn Stad 9 m .

1 ix. b
1 ■■ i..i— is in een vrugtbaren Oord 

gekegen, ni. u j . a  
—-  door Ajub gebouwd, in • 

n  3. b
—— ‘,1  geboorte-plaats van Loren- 

xoGracian , 111.113.b 
Calatrava , een Rtdderhjke Stad, 

n ,7 9 .a  ' ‘
as Caldas , een Plaats van ge

bende Warme Bauden , IV. 
xo. a

Cale, eertijds de naam van Por
tugal , iv. x. b

Calea , een fchoone Stad , i n ,  
u o .a

Calicula , een Stad , i n .  64. 
b

Calis, verkeerdelijk  ̂aan Cadix^f*- 
geeven , 111.37 ^

Cahxcus de ll, brengt het Hoofd- 
bifdcm van Merida over te S t. 
Jacob te Compoitclla , i. 
71. b

Caiixtus ¿ *111, (  Patts)  waar ge- 
booten, 111. 87. a 

Callaiaers wat Landfchap be- 
woonden , 1. 13, a •

—..... op wat wijve hmne Vrou-
wen tot den arbeyd aanmoedig- 
den, 1. 17. b

Callioure,dff Grens-paal van Cata- 
lonicn, i.x . a

Callipus , een Stroom , des zjelfs 
begin en hop , iv* 4. a. IV.
81. b ^

Callao, een Haaven te Lima, al~ 
waar het Zilver gebragt werd , 
v.39. a

Calpe, een Berg, r. 1 x. a 
Calpe, eenStad* 1. ix .b  
Calpe , eertijds de naam van een 

Berg, 111.43, a
Calpe , een Vyi-ßek^9 i n .  41. 

b
Calphurnius doed Eulalia en Ju- 

liana met 6 mannen ter doed brin
gen , u .S i .b

CaJzada een fchoone Straat in de 
Stad, Coimbre, 1 v. iy. a. b 

Camaraia , waar gekegen , i n .  
9 3 .b

Camarera Major, wat te z.eggen , 
v. 4X. b

Camarica , een Stad, 1.13. b 
Camarina , een Steedetje, 1. 48-. 

b
Cambrilla , of Cambriles , een 

Steedetje, in .97.a 
Camülus Cajetanus, Aards * Bifi 

fchop van Alexandryen, heeft 
de Kerk van het Efcuriaal alder- 
eetfi ingewijd, 11.3 z. b -

Caminha, de laatße Gretu-pUats 
y a n Galicien, 1V.7. b 

Campi Spartarii, waarom z,eo ge~ 
noemd, 111. 78 b 

Campilhas, eenVkcd, iv. 4. a, 
iv. 38.a

Campillo , een elendig Dorpje 9
iu.3-.b

Campo , of Campillo , een 
Dorp zeer vrugtbaar , 1 \ ,
77- b • .

Campo 7 een Steedetje, n  1,120. 
a

Carnpo de Calatrava, een Land
fchap , berttgt door fijne gebende 
Wateten, if .7 3 *a  

Campo de Montiel, waargelee 
gen, i.8 .b

Campo Major , waar gekegen %
1 n .  83,a

---- - is een Grens*plaats, 1 v.
4X. b

**—  heeft fchoone V ?otiwen ,
ibid. .

Campredon , een Sterkte , 1 11 ,

Campredon > een Steedetje met 
een ßerk^ Kaßeel, i n .  108. 
a

Campus Spartarius, waargevon- 
den, 1. 19, a

Cancekry van Granaaden be
fchreeven, 11 t , 71»b ■

Candafnos, een Gehngte , i n , 1
n  8. b

Caneto , een Mark-graaffchap l 
m .9 X .b

Canfr^nca, waar gekegen, u i .  
i i z , b

Canfranca , een Valley , m . '  
ixx. a

Canigo, een Berg , 1 n . 93. b 
Canraberen , een Oorlog-^mm  

Volk., i .6 .a  &
-----  oorlogen een langen tijd te-

genAuguitus, i .6 .b
------ - welke Landen bewoond heb-

ben, i .l3 *a
Canrabria , van w ie eerß genormt* 

i . i6 .b
C.inunlla, te» Piek., i i i . 77.

a ' • - *
Cantillana, een Stad s door Phi

lips de III, tot een Graaffchap 
verheeven, 1 1 1 ,2 ,6 ,  b 

Capionis Turris, eenkleyn Steed 
detje, in .X 4 -b 

Capo Verd , heeft een Bifdom ;  
v.48.a

Cappa , waar gekegen, n .  8 ir' 
a

Gapraria , een Haaven , i n ,  
90. a

Cara-



R  E G  I S T  E R.
Caraccna , Ifoofd - Stad van een 1 

Burg - Graafli'hnp , t i , y i . 
a

Caracoia , Ifoofd - Stad van een 
Burg - Graafß bap , i b i d . 

Caravaca , een kfiyne Stad^ 1 j i .  
79. a

Carcar , «'¿rfr gekegen , 1 i r. 
1x4. b

Cardagnc , if# Graaffihap , m. 
93- 11

Cardona, ; hebbcndc een
wonderhjh 7 out - bcro , 111. 
110. a

Cardonero , cen Stroom > 111.
1*02. b. 111.1 io,a 

Carigncna, waargekegen, 111. 
113. b

Carinna, of Cardima een Land- 
f ire c ^  J .2 0 . a 
—1— waar gekegen , iv. 17.

- wicrdcerrijdsCanimnge- Calcale, een Steedetje , iv. 34. 
noemd, ibid. ! a

Op-fc brr f i  alhier gevonden, . Calcanta , } n i .  126.
ibid. ì b,

Carrcya f  onde )  wat daar voor Callona , eertijds een vermaarde
gewomen word , 111. 41.
b

Carthagcnq , door wie gefiigt, 1, 
y. b. nr. 78, a
— door wie op een dag onderge- 
bragt , ibid.
— door wie Eeenemaalverwoefi,
ibid.

-----door Philips de II, wede-
rom met een A4uur omtrokfen ,
ibid.
—  he eft een uytneemende feboone 
Haaven, 111.78. b

Stad , door wie ecrß gebouwd , 
j 11.4 a
----- Geden l^penningen hier om -
trent gevonden, ibid.

Zilver- tr« Lood-mijn hier
omtrent f 111.4.11 

Cafpa , gekegen , 111.
1 ¡z. a

Cafpe , een vttde ßer^e Stad , in . 
1 i j .  a

C.illagnetten , waar toe gebruykt 
worden, v .24 ,b  

Caflalo , een Stad $ i n .  4. a
Sprettkjvan Andreas Doria! Caftanheira, waar gekegen, iv. 

op des ẑ clfs Haaven toe-gepafi , ! 3 , b

Carmeliren, hebben cen Khofier te 
Liflabön, iv. 29. a 

Carmo, o/Cavtnona, een oud Stee- 
detje z>eer vrttgtbaar in kporn,
111. 11. a

Carmozijn-Bezien , waar gevon
den 9 11.82.a

Carocha , een Muts van de ver- 
oordecide der Inquifltic, v.33. 
b

Carol , een Stroom , i n .  169 
a

Carolus Magnus neemt Barcelo
na in , ui. 98. b

. Caronjcs, inplaatsvanCorunna,
1. 48 .b

Carpela , een kfeyne Stad, i n .
8y. b '

Carp e fl ä , waar eertijds gefiaan , 
in. 45 a

Carpetanien, heefi gebrekjtan Wit
ter, 1. 17

Carpetaniers 4 wat Land bewoon- 
den , 1.13. b

Carrara , een Stad , i i . jo .

Carrion , een Stroom , t- SS- 
a

Carrion de los Condos , een 
Steedetje van alles voorxaen , 1. 
*7 . b

Cartama  ̂ waar gekegen , z u .
- ^ 4 9 ’ bCartama, een oude , fraaye Stad , 

aar een deelonvrugtbaar , enaan 
de andere z.ijde z,cer vrugtbaar , 
111.69. b

------- * heefi veel Lyk$ - 5 «/-
yc/jcw , die Gal-nooten , ooß een 
Heeßer t die Smakgvoortbreiigen, 
ibid.

ibid.
—  heefi vede kgßclijke Steen- 
groeven, i n . / S .b  
arthngcren , landen met een 
Vloot op het EyUnd Yvica , 1. 
5*. a

boHwen aldaar een Stad,
¿i/j öi?C 2. .Steeden op Major- 
que en Minorque , 1. 7. b. 

overwinnen groote ge-
deeltens van Spanjen , en hon- 
w # í'íí/f Steeden, 1, j*. b

worden door den Oorlog
van de Romcynen gedwongen, 
taiir Steeden in Spanjen Wifi he» 
te deeleny ibid.

Carthagd (  bet oude )  wat Stad 
daar voorgenoomenwerd, in# 
97. b

Carrhago Nova , een Stad , 1. 
13. b. 11 f. 78. a

Cartima , een Stad , i n .  69.

CnAnnièn , va» de arme luyden 
tot Brood gemaakt , iv* 18, 
a

Calino y een Stad, 1. 13, b
Callclbono » een Mark-graaffchap, 

111.92.0
Calici-branco , een Regts-gebted, 

iv. 12. b
Calici-branco > een Stad , iv. 

18. a
Calici - Rodrigo , een oude Stad 

met een fihoon H o f, iv. IX. 
a

Ca ilei lo d’Ampurias , waar ge- 
leegen , in. loy.a

Callello della Plana , ìì» Stad * 
111. 87. b

Callello-do-Vide , f*?# ficrk^Ka* 
fieel met Ruyters in bex,etting , 
ìv, 43. a

Catlelognes, een zoort vati Dee- 
kens te Barcelona^iWii^ ,111. 
9Q.-bb I 99.

Cartimitani, wie eèrfi genoemd ,■  Cali il bianco een Dorp , i n .
i li. 69.b j 27. a

Carviliona , een Baandcr-líeer- Calliliaanen, worden van de Por-
febap, H i^x.b

Cafii Ccrcris, een Stad, 11. 77. 
b

Cafa del Campo , een Luß-Hof 
des Konings buyten Madrit, 11. 
p. b

Cafa de la Deputation , wat te 
£>eggen, r 11.87. a

tugeezen by Eilremos over- 
wonnen, iv .4 i.a  

Caililien , door wie tot een Ko- 
ningrijk  ̂ verheeven , 1. 23. 
a

Calli nhera, een kkyn P la at sje  # iv. 
2 1. a

Callos, een Stroom, iv. 13. a 
een Huys te Sarragofla , Callra Cxcilia , een Stad , n ,  

111.116.a j 77. b
Cafcais, een Steedetje met een Ka-1 Cailro , waar ge leegen , 1 i t .  

fieel en een gevaarlijke Haaven } i 120. a 
iv. 34.a i Caftro-bom , een Stad, iv. 10.

——— - heeft 2. Zleuven , yeder • a
met een Sterk¿e voorúen y iv. j Catiro-Bom , een kkyn V i e iv.
34. b I

' : Cailro de Urdialez beefi een goed
V. DeeL 0 ) K a-



R E G I S T E R .
Kafteel, i . ^ . b  

C a í l r o  d e l R e y ,  een Burgt , i .  

10  b
C a t ir o  G e r r i t s , een Stad met een 

K a fte e l , i .  6 8 . b

• C a t i r o  M a r in o ,  een Zee-baaven,

i v , 5 0 . a
. » ■■ --  Woon-plaatsder Rieider s , v .

53*a
C a t i r o  M e n d ó  , een kleytt Fleî  , 

1 v . 1 2 . a -
C a t i r o  R í o , een Flek tutor vmgt- 

baar3 f 1 r , 8 .  a

Catiro V e r d o  , beroemd door een 
Vehí-;z,Ug , IV .4 9 .ii 

Calíalo , een Stad , 111.4. a
• Caíhilo , (  ket onde )  van al

Jtjn glantz beroofd , 11 j , 4, 
a

Catlulon, een Stad, 1.13.a 
C a ta fa lc o  , of Graf-gebww ,  ter 

eeren van P h il ip s  de 1 IC  opte- 
r & ,  H l . l J . b

C a ta la a n e n  , w erpen  h e t fo k ^ d e r  
• S p aan fe  K onm gen af ,  1 1 1. 

1 0 0 .a
wanneer tegen de S p a n -

nien gegeeven , 1 í í . 93-a
S t.  C a ch a r i na  , een d e r  7 . H e ttv e -  

len van dun mam , waar op 
L i f la b o n  gebouwd Is , IV, x6, 
b . i v .  30 . a

C a t  h a r in a ,  G em alinne v a n  }  a n d e  
i l l .  K oning v a n  P o r t u g a l , w a a r  
b e g ra a v e n , 1 v . 3 x . a

C a th a r in a  , Dogter van J a n  de 
I V ,  Koning van P o r tu g a l  ge- 
troawd met K a r e l  de I I ,  Ko
ning van E n g e la n d  , v .  4 6 .  

a
------ - ■■ werd met veel ftaey

mar E n g e la n d  gevoerd , v .

' 4 6 .  b
— waar en wanneer geftur- 

ven, ib id .
C a t h a r in a  van F o ix  , Gemalinne 

van Jan d ’ A l b r c t , 1 1 1 . 1 2 8 . 

a

C a th e d ra t ic o s  (  8  J te S a la m a n 

c a ,  i .  6 0 . a
Hoog - leeraars te A lc a la

C e l fb n a ,  ecn feboone Stad ,  1 1 1 , 
1 1 0 . a

C e itc n  , hebben eerft S p a n jc n  be- 
volkt, 1 , 4.  a .

■ waar httn Weon-plaats 
hadden , 1 , ix .  b. 1 .  13. 
a

---- - eerfte Bcwoonders van P o r

tu g a l ,  i v .  i . b

wat zoort van Felk^t i v .
4 0 .  b

C e l t i b é r i c a , wegen* onvmgtbaar- 
beyd onbecfnaam, om te bewoo-
nen 1 . 1 7 . a

Ccltibeners, wieftg noemeni 1. 
4 .  a

— —1 waar ftg omhielden f  1, 
13 b

ja a rd s  zijn opgeßaan , v .  3 7 .

b

C a ta lo n ie n  , voerd de Eer-naam 
van P r in s d o m  ,  o /G r a a f fc h a p , 

i x y .a
Catalonien, een Lamifchap , des 

zelfs gelecgendheyd en bcpaling,
1 1 1 .9 1 ,1 ? .  9 2 .  a

- —  ■■ . heeft i ,  A a rd s-b isd o m  ,  

7 , gem cene B isdom m en  ,  2 8 . 

groote A b d yen  ,  1 . P rinsdom  , 
2 . H ertogdom m en  , 7 , B u rg -  
G /aafJchappen ,  1 7 . G raaffchap
pen  , 1 4 . M ark-G raa fjchappen  
en een m eenigte B a a n d e r-H e e r -  
fchappen , H i .  o x .  a. b

werd in O u d - i« N ie u w -
C ata lo n ie il verdeeld ,  ib id .
---- - door wat In woo fide rs ,
certijds bemoond , H i ,  93.

. Oorfprong van des zelfs 
naam on der zogt , m .  93. a 

de Lugt zuyver , het
L a n d  B erg-ag tlg  en B oom -rijft 
v a n  alderhande g e w a s  , 1 1 1.

1 1 0 .  b
— ■ " hee ft JM ’jn e n  v a n a ld e rh a n -  
de Metaal, m ,  l i r a

des z e l fs  L a n d -a a rd  be- * 111
fchreeven , ib id .

de Inboordingeu können
w  aardig Hjt een glas drtnkgn,
1 11.  1 1 1 , b

C a ta lu n n a  fonregt aan C a ta lo -

g e n o e m d , I I .  y o .  a 

C a th o l i jk c  ,  By-mam der Kö
ningen van S p a n jc n  ,  v .  X 3 . 

a

C a t in a ,  waar gekegen, i v .  17. 
b

G a tte n  ,  een zeekgr Vollg,  1 1 1.

93* a
C a v a  ,  Dogter van Graaf J u l i -  

3 ;in  ,  door R o d e r ik  verklagt, 

i *  x r .  a

C a v a  ,  Dogter van J u lia a n  , tue 
F lo r in d a .

C a v a  J u l i a n i ,  watte z>eggen, i v .
17 . b

C a v a d o  ,  een Stroom ,  i v .  7 .  
a

C a u h a  ,  een Stroom ,  i v .  3 8 .  
a. b

C a u n u s  ,  een Bergy 1 ,7 1 .3 .1 1 1 .
1 18. a

C a u r ia , een Bijfthopltjke Stadt 11.

C a u r i t a , een Bißckoplijke Stad ,11.
77-a

C a y a ,  een Stroom,  11. 8 3 , a. 1 v .
2 . b . i v .  3 8 .b

C a z a lla  , een k[eyn PUatsje van 
goedeWijn,  2 1 1 . 2 7 . 3  

Cebok , een Dorp , 1 1  v 72. 
a

C e b r e t , een zeer hooge Berg, waar 
ge liegen 9 1 . 5 3 . I )

C e c im b r ic a  ,  een Steedetje,  i v .

37 - b
Celanova , een Stad heeft veel 

Kaftanie- Boomen, 1 . y  3 . b 
Celorico , een Steedetje, iv . iö .j  Ceu , de Hoofd-Kerbte Liilabon} 

b  ' ' i v .  x y . a

C c u m ,

uyt wat Holkeren berkom-
ftig , 11 x. 1 x 3 . b  

C e lu c u m  P r o m o n to r iu m  > een
Kaap, r . 4 8 .  b

C e n ia  fcheyd V a le n c ie n  cn C a - 

ta lo iu e a  van een t i t i .  8 8 ,

C c n te lk s  ,  een Steedetje ,  1 1 1,' 

1 0 4 . b

C e p ;o  doed V ir ia tu s  ombrengen # 
i v . 3 9 . a

C e ra  , een fthoon Flel^t n j ,  

i x o .  a

C c rd a g n a ,  een Graaffchap,  m ,  

p x .  a

C e rd a g n e  ( F r a n f f e )  waar geke
gen, i n .  1 0 9 . a 

C e re c e d a  , waargeleegen% 1.4 4 ] ' 

b  ,

C c r e ta n ia ,  een Graaffchap, i n ,  

1 0 8 . b
C e re v e lla  ,  een Graf-fchrift f  ba

rer eere gevonden , i n .  2 4 , 

a

C erretan iers , wat Landfthap be- 
woonden, 1 .  t g . a  

C e r v e r a , een Baander-Heerfchap s 
111  9 2 .  b

C e rv e ra ,  een Stroom ,  i r r ,  9 3 , 

b

C e rv e ra  , een onde Stad ,  111. 
iox. b

C e r v e r a , een Regts-Ampt,  i n ,

1 1 0 . a

C e ila ra  , een Steedetje ,  1 1 . fz , 
a

C e to b r ig a  ,  een oude Stad, 

waar al-eer geftaan , iv .  36, 
b

C e u ,  IIoofd-Kerkje S a rra g o iT a ,
1 1 1 . 1 1 4 . b

------ Begraaf- Plaats van de eerfte
l n q u i l i t e u r ,  ibid.
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Cctttt, een Vyt-hocl  ̂en Stad van 

die warn, 111.4 1. h 
- behoord den SpuiijiVirds tot t '

v. 38. b |
CeyJmbra , een Steedctft , iv.

57' bCbaiybs , nmm van een Stroom 
e» een Berg , 1. %f. b 

Chanca , een Stroom , 111. z. 
a. iv. 38.4

la Chattca dcl Duquc , waar ge
kegen , in 4*.a

Characitanicrs, wuarom vermaard 
zijn geworden by de Onde} 1 1,
50. b. f i ,  3

»■■■■ ■ worden elendig van Ser- 
toriusgeplaagt, i i ,  f i .  a 

Charidema, de Kaapvan G$tes 
genormt, 1, 1 %. b 

Cnaridcma, een Vjt-ße1̂ ,  waar 
gekegen , m , 74, b 

Chcvora , een Stroom, n. 8z. b. 
iv. 43 a

Chiana , een fierkg Stad tnet Bok 
werken en Kaßeelen , iv. 11. 
b

»---- > PyUar tnet een Op- ftbrift al-
hicr gevonden, ibici. 

Chmccs-papicr tu bet Efcuriaal 
gevonden, 11.43.3 

Cfoäpiona , een bftyn St redet je  , 
111.34.3

Ck.roga , in Gab eien , eer/ijdt 
Diwiia gettoemd 9 1.74.3 

Ghriftcncn, wanneer door de Moo
ren in Spanjen overwonnen, 1, 
z r . b

kjeẑ en Pelagius tot hun | 
Kotfing om de Mooren te bevor- 
loogettf 1.21 b

( Ninrwe en Öude ) 
in Portugal onderftbeyden , v. 
48. b

Chrifteiv Ridder , verlieft op een 
Moor/c Katings Dogter, vlugt 
met haar en iverpen zig hy~ 
de van een Retz, dood , 11 r. 
6 f  b

St. Chriftina , een Berg, 1. n .  
b

St. Chriftina , waar gekegen , 
u i . i z z . a

St. Chriftoffel > naam van een 
Kaftecl te Badajoz; , u .  8z. 
b

Chriftoffel Columbus , Ontdek- 
■ k ?  van de Nieuwe Wereld, 

u i .  zy.b
C h i  iftophel Vega # Hoog - Lee- 

raar in Spanjen , v. ao. 
b

Cidaco , een Strwmtje , i n ,  
12 f. a

Cidaço , een Stroom. i l l . iz6. 
b

Cider , veel in Biicaayen ge~ 
maakt, 1. 39. a

Cieça , een kjtyne Stad , i n .
_  7 9 -.a
Cj Hongo , waar gekegen, 1.44.

b ., Cilniana , een end Steedetje, u i. 
71.a

Cinca , een Vhed , 111 . 1 iz, 
a. 111. 119. a

■-----— des zeift oorjprong, 11 x.
iz i .a

Cinga , een Klaed , i n ,  i ia .
a

Cinium , een V -planting van 
JLuijnie Burgers op Majorca, 
i J i. 91. b

Cintra, een Berg en Stad van dien
naam% iv. 3p. a

Ciftes, een Heefter t ivaargevon- 
den f i. 64.a

Citad ella, «» Stad op Minorca,
111.90. b

Ci troc ne n , worden in meenigte 
omirent Cordita gevonden, m.
7. b

Ciudad Real , een kkyn Steedet- 
I j c , van cet-waaren wel voorzdcny

I I .  73 .a
Ciudad R eal, een Stad , n .

84. b
Ciudad Real , waar gekegen , 

/ r i .  z. b
Ciudad Rodrigo , een Stad , 1.

f f .  3
— door Ferdinand de II,  

Kmng van V*züngebemvd., 1.
59' b

—■ is een algemeene verzaa- 
meUplaats der Krijgs-Benden ,
1 . fg .  b

Ciudadela, een Stad op Minorca,
I I I, 90. b

Civitas Nova Aruccitana , een 
Stad , IV. 46. a I

Sc. Clara , n een Klooßcr toe-gc- ' 
wijdte St. Andero, 44.a 

St. Çiam , een Kafieel , 1. 48, 
a

Clafton y een Stady 1. 13.a 
Claudius , h  ter ß/ner cere een 

Op-febnft boovm de Beert van 
Morvedvo opgerigt, 111 .  86. 
a

Cluvianus , een. Stroom , i n .  
9 î - b

Coa » een Simm  , 1V.9. b 
Coca, een Stad y door Lucullus 

verwoefl 3 1 .74. b 
Cogollo f u/aar gekegen, i. 64. 

b

Coimbra, waar gekegen f iv, 
4. 1

Comibre , een Rtgts-gebied, , iv. 
iz. b

Coimbve, een fchoonegroote Stad, 
iv. 14 a

- - hetft een Hooge-School, 
vede Kerken en Klooßers ,
ibid.

—-...— heeft een weelderig Land
feh ap rrndorn -zig , 1 v, i f ,
Xi

— Gebeuw der Jc feiten is 
hier heel ft  boon en koßeltjk ,̂
ibid.

Coiro , een Stroom, IV# f . b  
Col de PArgenticra , wa*r ge

kegen , 1, 11. b
Col de iiuPrcxa , waargekegen f

1 . 1 x. b .
Col de Pertuis, waar gekegen 

ibid.
Colenda , een oud Steedetje , 1. 

79. b
CobjJv , door gez.mde Waat er en , 

w<Mr geneez.cn, 11.73,3 
Coll arcs, een Derpft en Dal van 

dien naam7 iv. 3$\ b 
— — een Hol alhier te z,ien, daar 

Z ee- Mannen , cp Kink~hoa- 
rens bla&zjende, gelten werden , 
ibid,

— - des z.clfs Dal z.eer vnsgtbaar, 
i v - 36. a

Colmenar , een Stad , 11. 47# 
a

Colo , een Stroomtje , IV. 3 7 ' 
b

St. Colomba de Scintillas , een 
Graaffthap, iii.9Z,b 

Colommen van Hercules  ̂
waar geßaan hebben , 1 u . 39. 
a

Colonia Accitana»een ottde Stad, 
i n ,  64» a

Colonia Mar ff a , een Stad , door 
wie gtftigt r i n .  48. a 

Coloma Pacenfts, een Stad » 1 f. 
8z.b

Colonia Patricia, een vemaarde 
an de Stad , in. f .  ä 

Colonia Romulea, jwV Sevv- 
Iien.

Colubraria , een JEylandtje, n r» 
91. b

St. Columba de Queraka , een 
Graaffthap , 1 \ t . 9z, a 

Columbaria* een Dylan dt j e , m. 
90. a

Columella , een Spanjaard van 
gehörte, v. z i.a  

Comarafa, een Burg-Graaffthap , 
111. oZ a

(l 2) Cornar»
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Comarca de Lemos , een kkyn 

Landfchap *>eer vmgtbaar , i . i
73* a I—. heefi keck Bojfchen van Ka- | 
ftanie-boomen, i. y3, b I

Cominges , waar gekegen, m . 
117. b

Cominges, een Graafftbap, 111. 
119- a

Complutum , een oade Stad , u.
, 47 ̂

Conca, een Stad, tt .yt.n  
ConcaVcn , befchreeven, ibid. 
Con eiben (17) te Toledo gehott- 

den, n. 61. b
Concordia-, een Stad, i . i3.a 
Condeja-a-Velha, een Stad, waar 

ge hegen, iv* 17. a 
Conference , een ftyland, 1.17.

b
Conflans , een Graafßhap , 1 1 1 .  

91. b
Congo Irchocrdaan Portugal, v. 

46. b
Conil , een Stad, altpaar ontrent 

vcelc Thon\]iv:tlgtvangen wer
den , 111.41. a

Conimbra , of Conimbre , een 
fchoone groote Stad , iv. 14* 
a

Couimbrica , { het ende )  wat 
Stad daar voor werd genoomen, 
iv. if .a

Conftantinus de Groote , heefi 
een Kerkelijh Vergaadcnrg te 
Arles gebunden 3 m ,  80. a. 
b

Confuegra , een Stad met Ka- 
fteelen, 11.7a. b

Contentayna , een V icf,, i n .
81. b

Conteftaniecs , hebben Cartha- 
gena bewoond , in. 79. a 

Contia, of Contium, een Stad, 
iv. lo.b

Contrafta, waar gekegen , m .  
iz6.b

• ConventodeCalatrava, eenVleb  ̂
•van alle overvtoed wel voor&ien ,
11.73.0

Cordua, een Stad, t , 15. a 
—■ —  heeft eertijds de naam 

<vw Koningrijk gevoerd , 1. 
ay.a

— ■■ — overvloedig in Vmgtbaar- 
hcjd en Leevens-middekn , in.
4 * »

---- een der older - voortrejfe-
lijkfte Steeden van Spanien , 
in. 7. a

. mm——- hebend mg biaimßjn ende 
hyfter, ibid*

"«■  van ¿fr Romcyncn, Cor* 
duba en Colonia Patricia ge~ 
memd, ibid,
----- - heeft een fchoone fteene
Brag, iu. 6. a

heeft veeie Tuynen en
Wijn-gaayden binnen fijne M au
ren , 00k̂  fchoone Voor-Steedm , 
ibid,
— heeft een febmie Heofd- 
Kerlf, ibid.

heeft groote fchaade door

da, i v . 17.b
corfprong van des tdfs 

naam, ibid-
heeft groote vry dommen,

J o  *>
een Aard-hceving gelceden, u i  
7, a

heeft vecle voortyejfelijke
Mannen en Vrouwen voortge- 
kragt, in. 7 .a

Cordoba > een ende Stad , 111.
7- a

Corgo , een Iftyne Stroom , iv.
11. b

Coria , een Biftchoppeiijie Stad , 
n. 77. a

-----heeft een fchoone Hoofd-kerk^,
ibid*

Coriana, een Kaap, i .4 8 .b  
Corinthife Bouwdvunlt, waar- 

genoomen in het Pantheon, n. 
38 .b

Corneille , heeft een Trem-fpei 
van de Cid gemaaht , 1. 68, 
b

Cornelius Lentulus, fleepteveel 
. Gsud en Zilver uyt Spanjen , 

1« t8*a
Corp , een Stroom , 111, 92.

b *
de Corpa * een Warner -fproig ,
, ■ wer deugdtutam , 11, yo.

b
Corpo Santo , een Hof te Lifla- 

hon,doorden Kminggek&gt, iv. 
i j .  a.b

Corregidor, des z.elfs beteekpnis, 
m. 85. a

Cortegena , een gering Plaatsje , 
in. a7.a

Cortes, eerfteplaats van Navarra, 
m , 117. t>

Cortes , een Dorp , m .  i%6. 
b

Corunna, een Stad, 1 .47^
**»" >■■■ een voornaame Zee-havett, 

i . 4 7 *a
1 ■ ; is Halve-Maam-gewijw, 

i . i 3.a
Cofetamers , wat Land betvoon- 

den, 1. i3*a
Couchenilje , waar gevonden 

werd 9 n .Sz.a
Covilhana , een Stad, de Gcboorte- 

plaats van de Princejft Florin-

ibid.
Couna , een Inh am en Dorp 

van dien tiaam , iv. 3C a, 
b

Courmi , een weher dranlf, hse 
ioegefteld , 1.17, a

Crafo , cm Stroom, iv. 18. a
Crato , cm Kidder - Zmpt van 

die van Maltha , iv, 43. 
b

Crom wel, heeft dm Spanjaards, 
Jamaica laten ontnevmm , v. 
38. b

Ci'ugtia, em kleynfterk  ̂Steedetje , 
J - 7 l h

Cuba , behoord aan de Kreon 
Spanjen, v .38.b

Cubas, eengroot V i e h IV. 47. 
a

Cuchilla , een Wagt des Ko- 
nings van Spanjen , 1. 68, 
a. 11.8-b
—  — oorfprong van dit woord,
ibid.

Cuda , een Stroom , iv. 10* 
a

Cuellar, een w er ottd Steedetje^
i . 7 9 .b

Cuenga , een Bijfchophjke Stad, 
ir. 71* a

Cuenza, een Stad , u .i .b
Guera , waar gekegen , l i i *  

l a i . a
las CueViis, een Kloofter vm  Ca- 

thuyzer Monniken te Triam , 
ui, z i . a

- ■■ een kleyne Stad , n r .
87. b

Cullera , waar gekegen , i n ,
79 - b

Gunium , een Vorplanung der 
Latijnfe Burgers op Majorca, 
in 91. b

CuneeYs , waar eertijds gewoond 
hebben, in ^ S .b

Cupido , met pijkn , Water nyt- 
werpende te Aranjuez , 11. 
69. a

Cynefiers, Be woanders van Lufi- 
tanien, i* i3.a

Cynthia, een Berg van dien naam, 
iv. 37. a

Cyiavga , een Eßand, 1,48. b
Cyther-fpel by de Spanjaards in 

gebruyk^, V. iz . b

0 , Daci*
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D.

Dacicus doed z broedcrs ter dozd 
breiigen, 11. 4 7 . b  

D a g  , wai in de taal der P h cn i- 
cicrs bcduyd, i v .  3 ,3  

D a k  , fier cierlijk in een K erbte  
S alam an ca , i . ö i . b  1

D a l ,  z.ter Infiig van wandet- 
' drccvcn by G ran aad cn  , 1 1 1 ,

59- b
D a  w as de P a la a o  , wat te z.eg-

gen , V .4 Z . b
D an k b aarh cyd  aeftenende , een 

Brocderfchap der GceßeUjke van 
dien naam , in - 1 6 .0  

D a ro c a  ,  een Stad ,  u i »  i t x ,  
b *

•  1 " ti/aar gekegen , 1 1 1 .  
U 2 . b  * I

heeft een wonderlijk^ H ol,
I H . 1 i 7 il

D a rro  , een kßym Stroom ,  x 1 x. 
f l .  a

D a v id  kreeg het Gmd nyt S p an - 
j?n , 1. 17* b

D e ita n ie r s ,  w at Landen bew en
den, i .  1 3 . A

D em etriu s van C an d ien  verbogt 
om de B i jb e l n w  te zweiten, 1 1 .

49 'a
D e m a » een ende Stad 9 door w iege- ] 

bßHwd , i n .  8 2 . a
-------- -  waarom de Wijlf van

S c r to r iu s genoemd .  i n ,  8 2 . 
b

——  ----- brevgt ¡dyn , Koorn eti
' Amandclen voort, ibid- 

D en ijS  {Kafling) heeft G u a m a - 
raez van alle ¡aßen ontheeven , 
i v , 8 .  a

D e n ijs  de I T heeft een Tooren van 
Aiarwor-ficcvgebüHwd, tv . 4 0 . i 

' b , 4 u a
*-• -—  fie¡de de Riddtrfchap van 

de Orde van C h r i f t ü S  in ,  V.

5 3 * a
D c r c o ft , een Stad , 1 . 1 3 .  b  
D erto fu  j een ende Stad ,  i 1 1 .

94*a
D e v a  ,  ecu Stad ueer vermaard 

cm de Walvis-vangß , 1 .  3^* 
a

D t v a  , een Stroom ,  1 .  2 6 , a . 1 .  
3 a .  b . 1 , 4 5 ’ . a

D e u  r van E n z  te T o le d o  ,  1 1 .

* 7 - *
D ia m a n t , z.o0 greot ah een Dmy~ 

ve-Ey te T o le d o ,  1 1 ,  7 9 ,

D iam an t-m ijn  . waargevonden , 
j n . 8, b

D i a n a , in het G r ie k s  ,  A rtc jn is 
gehegt, u i .  8 i .  a

- — ■ een Hera van dien naam ,
1 v . 3 y . i i

D iana van E p h cfcn  , een Tempel 
t’har er eere te A m p u rias ge- 
bomvd, i n ,  10 6 . b  

D ianeum  > een ende Stad ,  1 ? 1 .
82 . a

D ian iu m  , een Stad , 1 .  1 3 .  
b

D ie g o  C o v a rru v ia s  ,  Hoog-he- 
mar in Spunjcn , v . 2 0 , b 

, waar begraaven, 1 .  J f .  \ 
b

D ie g o  D efla  ,  heeft em Gebonw 
te SeviliC il opgerigt t I I X. 
1 7 .  b

D ie g o  L o p e z  de H a ro  , heeft 
ß iib ao  geboHwd 3 1 . 3 8 . b 

D ie g o  Sarm isn to  cP A a m h a  , 
ki'ijgd de Stad Gondamm* tat 
een vereering > V  49 *k  

D ie g o  V c la ic o  t heeft de Ridder- 
Orde van C a la tra va  ingeßeld, 
v . 5 2 .  a

D ic n it  der M o o rfe  Zlaavcn , hoe 
te C a d ix  in g cbruj\ , i n ,  
3 8 . b

D icr-gaard e  van het E f t  uriaal 
van een wonderlyke groaie ymt 
een M uht omtrok^en , t i .  46. 
a

-■» van allerb&nde wilde Hee
ßen te V i l la  V iio z a  , i v .  4 4 . 
b

S t. D irk  , is ter ßjner eere een 
Kerkje °}>g er!g t » 1 1 .  5 0 .
a

D ogtev  des Konings verliefd op een 
C h r if t e n - R id d e r  ,  vlugt en 
werpt zJg met hem van een Ratz. 
doodt u i .  6 5 . b

D o g tc rs  (Jonge) van B ifca a y en  I 
hebben gefihoören hoofden , l . 
3 8 . a

------- van C a d ix  z.eerfraay engee•
ß ig ,  i i  1 . 3 8 . 2

D o lp h ijn en  , een Wate? -fprmg 
van die naam is A ru n ju e z , 1 1 .  
69, a. b

D o m in go  de la  C a l^ a d a  , een 
Stad, 1 . 6 3 . ^ 6 4 . 0  

Sc. D o m itu c u s , waar gehören, 
1 . 7 0 .  b

—— - -  waar ßjne gebeedenplag te 
doen , 1 .  jy .  b

....... .. een Klo&ße? z.eer ktßelijf
tot des z.ilfs eere gefligt ,  1 .  
6 0 . b

— (  Eylanden van)  beheo. 
ren wider Span jen  ,  v- 3 8 .

D om in ikaan er Ker^ te L i f t e -  *
bo n  ,  zeer heerelijk^, 1 v . i .6 . 
a

D o n , een Eer-naam, des z.elfs on- 
derfeberd m Spanten en P o rtu 
g a l ,  v . y o . b

D o n a tticn , een Stad in B ifca a y cn
I .  27.2

D ondev-fteen  , nyt A rab ien  aan 
het E feu riaa l gebragt,  1 1 .  2  f\  
b

D o o lcn d c R id d e rs  v a n  de ronde 
T a f e l , waarverzdaagen, 1 1 1 .  
1 2 7  b

D o o rn  , uyt de Doorm-Kroon t 
waar gesjen werd , z u .  1 2 .  
b

D o r  , een Stad in P a le ft in a , J . 
io .  b

D o rias ,  ten Stroom , m .  7 9 ,
■ b
| D o r ie r s , een Folk, befchrteven , t. 

1 0 . b
D o rifc  B o u w -k o n ft  aan het E f 

eu riaal in wat deeieti gevaigt „
I I .  2 7 .  a

D o u c r a , een Stroom befchreeven > 
i . i o . a

-----des xjetfs inkp&men met
veel blinde Klippen bez.et , 1 .  
10 . b

-  eorfprong van des zeifs 
naam, ib id . -

—  ......—*  is v o lF iß b t  i v - 3 » a
D o u r  , des x.elfs betcekenis f I ,

1 0 .  b
D rage  der Boeritmen by F o n tara

b ie n , 1 . 2 9  a
— —  der Fron wen van B ifc a a y e n ,

1 .4 0 .  a
—■•— de? Schoolieren van Salam an

ca befchreeven, 1 , 6 1 . ä 
------ - der Spanjaards befchreeven,

v . ; , b
-------der W e d  u w e n  van Span

je n ,  v , i 4 * b
D ra n k  van Appelen gemaaki , 1 .

D ravata  ,  een Stroomtje , 1 x i . 
6 4 . b

D rie v u ld ig h e y d  , een Sterkto van 
die naam, m .  10 8 , a 

D u e g n o s , een Stad% i . y y . a  
D u e l ,  over de Gods-dienß aan 2 .  

Mannen geordonneerd,  j  1 .6 0 .

D u  Hindus , des zjlfs Uering te 
Salam anca nytgehgt,  1 .  6 0 . 
a

D u ra n g o  , een fclrnne Stad , 1 .

39- a ' ‘

V . DceU ( m )  , D u
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Duraron , eenStroomtje . 1. 78. i Ecdel-luyden van Galicien (loen

/ 1 de vreemdelingen v e r  degt ban-
Duvendal , Swaard van Roe- 

land in de Zaal te M a dr it ,

Durius, eett Stream, I. 10, a 
Duyven-Eyland j waar geleegen, 

111. 90. a
Dwaling, van een ge leer d Span- 

jaavd omtrent de Guadalqui- 
vir-Stroom , x. 8. a. 1. 8.
b

E.

Ebellinum , een Flek, , i n .  
122. b

Ebora , w el-eer een Stad , 
waar gefiaan heeft , i n .  42. 
b

Ebora , een ottde Stad , iv. 38, 
b

— —  i. door wie gebouwd , iv.

delcn, i . 54.. b
Eere-boog van Sc. Jacob te Meri

da , n .8 i.b
Eeropenning , van Bilbilis ge 

vonden, n  1 . 1 1 5 .  a
Eeril-geboorte , omtrent twee- 

lingen in Spanjen , v. yy 
b

Eerfte Steen , van bet Efcu- 
riaal , wanneer geleyd , 1 1 . 
28. a

drie Op-fi hr i f  ten op de v l -

39* a
----- vrydommen door Julius
Cíe far, aan het v iv e gegeeven, 
ibid.

oud Op-fibrift aldaar ge-
vonden, ibid.

in groat aay¡ven ten tljde
der Gotthen, 1 v. 39. b

had het regt , om geld te
^laan , ibid.

hoe lang de Mooren de
v iv e  be veten hebben , ibid.

// door Alphonfus de
I, den Mooren otttmomen . 
ibid.

Hooge-fchool alhier opge-
rigt, ibid.

leyd in het Geborgte en
Boßchagie , IV. 40. a

Ebro, cen Rjvitr befebreeven, 1, 
7* a

■ - behoud fi)n vetigheyd 
wel yo. fchreeden ver in Zee 5 
1.7. b

* *■ ■■ ■ mttigheyd van des v lfs  
M ater, ibid.

Ebura, een Stad, 11. 72. a
Ebufa , een Byland , 1 1 1 ,  90.

Ebufus, ff» Eyland, ibid.
Ecya, ff» Koophattdel in

H?ol, Hemep en Katoen, i i i . 
9.b. 10. a. b

Eduard ¿/f I, ¿ff/f ff» der 
erffenißen ingefield , V.  47. 
b

Eedele Viek, waar geleegen, 1 . 
79. a

ve gefield, ibid.
Ej*a , ff» Stroom, i n .  124.

El -̂a , ff» 5^  , 111, 80. b 
Eicha, e/’ Elche, ff» , dcor 

Keyvr Karel dc V, *of ff» 
Burg-Graaflchap gemaakt , 
111, 80. b

Elercaniers , £»»d bewoon-
den, 1.13. a

E lia, ff» Stroom, iv .2, b. iv. 
12. b

Eliberis (  het ende )  voer de Stad 
Granaaden gtnoomen , i n ,  
49. b

Ehij'onda , een Dorp, 111,117.
b

Elifabeth , Gemalinne van Phi
lips de IV, in het Efcuriaal by- 
g o v t , 11.40 a. b 

Elizabeth , Kmingmie, des v lfs  
Beeid , waar geplaatft , i. bo. 
b

— heeft een Rloofier ter ee- 
ren van St. Clara opgerigt , 
iv. 14. b

----— alwaar de v lv e  begraa-
ven leyd , ibid.

Ellerena , ff» Stad , 11, 84. 
a

Eher , een Plaatsje door de Ro- 
meynen£f/%i, iv. 43. b 

Elvas, waar geleegen , 11. 83. 
a

Elvas , een ottde Stad , door wie 
gebouwd t iv .4 1.a 

—— - heeft goede F e,rweer-plaat~ 
v n  en een fihoone Mater-baß y 
iv .4 i .b  1

■■■ — leverd fihoone Oly en Wijn I

ff«» van Alphonfus en Sanche 
opgeboHind, iv. 14. a 
——-  waar begraaven , iv.
3**

Graf-fihrift aldaar, ibid.
Emanuel , Zoon van Pieter , 

Koning van Portugal, v. 47. 
b

Embevecidos, wat voor een Regt, 
v.43. a

Ementa Anguila, een Stad , ii.’ 
80, a. iv. 2. a

Em pora , waar geleegen , 1. y.
a -

Emporion, een Stad, 111.107. 
a

Empurias, ff» Stad , 111 * 107. 
a

Encracia, ff» f í ,  Maagt , waar 
des v l fs  hoofd gevonden word ,
111. n y . b

Endige ten, wat Laud bewoonden,
i .1 3 .a

Endovellicus, ff» v d fi God, waar 
ge-eerd, iv.4y.a 

——  Op-fihrtft tfijncr eercgevon* 
f/f» ,iv .4 y . b

Eneco, de ecrfle Koning van Na
varra, 1.23.a

Engelen, in gedaante van Goud* 
fmits hebben een goad Krays ge
maakt , i . 4 y. b

Enge-plaats , op wat w i jv  doer 
de Bede-vaard-gangers door-kpoo- 
pen, i.y2.a

Entre Minho-e-Douero , waar 
geleegen, iv .2,b 

Eo , een Stroom , 1.42. a 
Epila, ff» Steedetfi 111.112. 

b
Era , of Ere Efpagnolo , ff» 

Tijd-reekening, v.y4. a 
Erafmus , heeft 9. jaaren to ege* 

bragt , om de Foor-reden van 
Scotus te verftaan , 1. 60. a. 
b

Ereze , ff» Stad op Yvica, door 
wie geftigt y i.y .a  

Erilio , een Baander-Heerfihap,
m. 92. b

Erilio f cf» MarkeGraaffchap ,
111.92.0

Erifa , een Stad , n r .  113. 
a

nyt, iv. 42. a j Erizonda, een Dorp, 111,127,
El vería, ff» Stad, waar geleegen, b

111.49. b ! Ermenegildus , eerfte Aards*
Elvifo , ff» Dorp , i 11. 112 ! Bißchop van Oviedo , 1. 46.

Elvifo , ff» Vleĥ  j 11, 73. 
b

Emanuel Koning van Portugal 
heeft 2, heerelijke Graaven tey

Ertz , waar gevonden , 1. 46. 
b

Ertz-groeven , waar gevonden, 
. in.48. b

Ery-



R E G l S T E ft.
Erythia, een Eyland, in. 39. b. 

iv. 20. b
Efcalona, een Stad met ten Zlot 

door Rüdcrik gebottwd , n  .
5% a

—----- door Henrik de IV, rot
een Hertogdom verheeven , 
ibid.

Efcueva , een Stroom , 1. y i ,  
a

Efcuriaal , bet grootfie m beere* 
Uji^fte Ere [l-buys der Köningen 
van Spanjen, n . 22. b

Oorfprong des mums en 
door wie begonnen , 11.23

ibid.
tot wat cogmerlggcbouwd,

is van alles , dat men in 
een Stad ban wenfclnn, voerzten,
ibid.

is van zecr harde en dstur- 
agtige Steen gebouwd , 11.
23. b

hceft 4. Gevels, II. 24. 

is op de w ijze van een
R od ft er pebouwd, ibid.

— • beeft 1 7 Klooficrs en 800. 
Pylaren , ibid.

is in zommige deelen de
Do rife en in andere deelen de 
Ioni fé Bomv-ordcr gevolgt, 11. 
27. a

is in dric gròote deelen on-
derfeheyden, 11. 29. a. b

is bet eerfie wonder-fin!^
van Spanjen, 11 46. a 

—»—■ hoe veci bet zjlve gckofi 
beeft ,1 1 .4 6. b

is door ß ram anta, een Ita-
liaans Bonw-meefler , eerft ont- 

' wtsrpen, 11.46.5
word door de Geefieltjkg

Heeren onderhonden, ibid. 
Efcuriacha , een Stad , 1. 36. 

a
E ila, een Stroom , 1 - 77. a
Efmaraut-Scecn , bebbende de 

grootte van eenHoender-Ey, u.
?4*bElpera , een ende Stad , 11 1. 
35, a

EfpicbeJ, eenKaap, waar gehe - 
gen , iv. 37. b

Efpinofa de los Montcros, waar 
geleegen, 1.68. b 

Efpofcnda , een Stad , iv. 6. 
b

Eifer* , een Stroom , i n .  119. 
b

Eftelia , een Stad, 111. 126. 
b

Eftcpona , cm Stcedetje , 111;
.  4f*aSr. Eftevan de Gormas, Hoofd. 

Stad van een Graaffcbap , 1 . 
69, b

Sc. Eftevan de Litera, waar ge
kegen f jii. 97. b. i n .  120. 
b

Eftoi, een Dorpje, IV. 70. b 
Eftramadoura, bet Hkßer-gedeel- 

te van Nicuw-Caftilien , if.
I. b

----- ts een lang, vitr-kunt Land-
fibap, 11.73.0

----- is een der beße en aattge*
naamfle Gtwefien des Wertlds,
II. 84. b

- — ..... een vierde gedeelte van
het Koningrijj^ Portugal, iv.
18. a

" — ■ des zelfs gchegendhtyd 
en Stroomcn befebreeven , ibid. 

" ■ beeft 6. Rcgts-gebieden ,
iv. i8.b

een Landfebap van alle
Fragten en Fte verdien , 1 V 
38. a

Eftrcmös , een Rtgtsgebted van 
Alentejo, iv. 38. b 

Eitremos , een zeer aanxienelijke 
Stad, iv. 40 .a

beeft een fchoon Kaßeel
en is w el voorzien van Bob wer* 
kent ibid.

— beeft feboone huyzen, iv.
40. b

—  beef) een Teeren van Mar
mor-ß een gcbouwd , iv. 40 ,b, 
iv. 41. a

a ¿hier worden feboone Pot-
ten gemaakt , i v. 41. a

beeft een Water-fyrong ,
die Binolens doed omgaan ,
ibid.

Eftuniga , waar gekegen , 111. 
126. b

Efuris , waar gekegen, iv. 50. 
a

Ethna, werd ookfiibel gernemd, 
m .43. b

Euangeliftcn 6 4 .)  kevensgroo- 
te in Niffen verbeeid , 11. 47. 
a

Eulalia, een Dogter van tz  jaa- 
rtn , met haar Speel-gcmot en 6. 
Mannen, /er dood gebragt, 1 1.
81. b
—  is door Prudentius en Van- 
del vereeazuigd, ibid.

Evora Monte, kyd op een Jpitze 
Rotz, iv. 40.b

St. Euphraftus, eerfle förkondi- ] 
ger van het Euangclium in'

Spanjcn , waar begravw, 111,
4. b

Exarrama , een Floed , r v. 4.
ä

Exca de los Cavalleros , wvitfr 
gekegen, m. 122. b 

Eylatid^« St. Pieter, waar ge
legen, iu .3 9 .  b 

Eylanden, diederGoden,waar 
gekegen, 1 .49,3.5 

Eyndc van de Wcrcld , waar 
gekegen, m. 37.a 

Ezcchms , des ze/fs Beehknis aan 
bet Etcürml (jcplaatß , 11, 
32. a

E/tbdnjverß , op wat wrjze 
in Spanjen geh wird worden , 
en waar toe dee&c dienen , v
2. a

F.

Jpalccs , waar gekegen , 1 n .

Familiäres , wat zoort van men• 
fihen in Spanjen , v. 29. a

op wat wijze zy de men-
feben gevangen neemen voor de 
Inquiiirie, v. 30 . b 

Fanum S. Juliana: een Stad , 1. 
44*a

Faro , een Stad van aangeleegen- 
heydy iv .7 0 . b

Fayzanten Eyland , waar geke
gen , 1.26.3.1. 27. b 

Fecft der Stiere-gevegten, op wat 
wijze te Liiläbon gehouden , 
v. i6. a

■ ■ wat vreugde - teebenen 
men daags te vo&ren aanregt,
ibid.

—■ op wat ttdjze dit van de 
Köningen en Gfootengezien word, 
v.17. a

is een der grootße ver«
maaken van gehed Spanjen , 
v. 17. b

komt nt et over-een met de
Gods-dienß #/<?r Chnlixncn, v. 
18. a

■ op wat wijze de Gefan- 
ten zig hier vertooìten , V. 18, 
a

Felicitas Julia , waar van herkom- 
ß ig , iv. 22.3

Felix * een oud Bijfchop, zoekt een 
Ketterdeer in te vocrcn , 111. 
109. b

Ferdinand erft Caftilien, r. 23. 
b ’ . ■

Ferdinand , doed het L ijlfva n  
St, Iiidorus mar Leon voe- 
ren, 1.77.3

(m 1) Fet^



R E G I S  T E R.
Ferdinand , heeft ten gehww teJ 

Tolcdogefügt, 11. 6 f. a 
Ferdinand (  Kejzer ) Zoon van

Ferdinand Gomal vez d’Agui-
lar , ten f,rdd - Overße , waar 
gehören, 111,7, a

Flechier , Bifchep van Mimes, 
heeft het leeven van Xitnenes 
be]ehre even, 111,6 1 • b

P r i n c c ß e  Joanna , 11. 48. j Ferdinand Martinez de Zcvallos,! Fhx , e c n  Stad , 11 f. 9f,
b ' v

des z.e<fs Wieg te Alcali
de Hcnarts bewaard, 11-49. 
a

Ferdinand , Koning van Caffci- 
I.en en Leon, heeft (Jaiicien , 
tot een Koningrijk verheeven,
I .  ^ . b

Ferdinand ( Koning) heeft de Stad 
Bar ca den Mooren ontweldigd, 
111. 2. b

Ferdinand en lft\bcXhvindengoed, 
de Inquifitie in Spanjen in te 
Voeyen, v. 28. b

Ferdinand de II, waargeßorven,
II. 78. a

Ferdinand de II, Koning van 
Leon , heeft Ciudad Rodrigo 
gebouwd , 1-59* b 

Ferdinand de V, Koning van 
Arragon en Caftihen brengt 
Spanjen in fijn Hays over , i . 
24. a

»-■■■■ berooft de Mooren van 
Portugal en Jan dJAlbret van 
Navarra, 1.2.4. b

heeft Granaaden ingenoo-

kpjgt de by-naam van Alarcon, j a
11. 71.b

Ferdinand Vafquez , Hoog* 
Leeraar in Spanjen , v, 20.

Ferdtnandus de I, brengt Leon 
aan Caftilicn,

-----doed de Mooren grooie o f
brenk  ̂ , ßerft en verdeeld fijne 
Kijkgn, ibid.

Fcrdinandus Pintiamis, verbogt 
om de Bijbcl over te zetten, u. 
49. a

Fcria, Heofd-Stad van een Her- 
togdom, 11. 77,a

Fcrraria , waar geleeoen , u i ,
82. b

Florida , een Komnghj^ Laß-* 
Hnys j  bchoorende aan den Heer 
van Caftel Rodrigo, 11. ijT- 
a

Florin da , Hegten van Juliaan , 
waar gehören , 1 v . r 7. b

---- - wierdvan de Mooren ,Ca-
vagenoemd, ibid.

— -  van Rodcrik gefchanden ,
ibid.

is de ondeygang van Spiinjeii
giw eeß , ibid.

Fluvit , een Stroom, u i .  106. 
a

Fiuvianus , een Stroom , u i .
, _ ? 3-b

Ferreira , een and Kafieel, i\ \ Foix, eengroot Landfchap, m .
46, a j 9^‘’- a

Ferre mi a , een Wonder-daadige Foha, een Stroom , iv. 5. a 
Hhcr-ßrong, iv.15. b Fons Rabidus , een Stad , 1.

men, m .y i. b
waar met ßjne Gemalin- 

ne begraaven is , ibid»
waar gehören , 11 r .

12 2 , b
Ferdinand de Catholijke , verte- 

nigt Arragon en Call dien, 1. 
23. b

«»■■■ accordterd met Lodewijk 
de XU, over de Stroom Bidaf- 
ib a , 1 .2 7 , b

brengt de Galiciers in * 11
toom, i,74 .b

’¿vil den Re ¿fco r der Hoo-
gc-fchool de voorrang geevtn 
n. 48. b

■ ' ■ ■ * drijft de Mooren ge- 
heel en d  uyt Spanjen , 111.

b
m— .—■ tyekt Navarra tot Hg ,

m .  128 . b
Ferdinand de Heylige , ont- 

neemt den Mooren, Seyilien, 
m .22.b

waar begraaven 5 111,
11. a

Ferdinand Gonfalvez, eerßeOp- 
per-wagt hebbendt Graaf van 
Caitilien , i .  64. b. 1. 6f. 
a

■ ■ heeft een Klooßer te Grä-
naaden gtßigt , J 1 1 .  6 j* b

waar
Perreros , -waar gcleegen , 1 

50. b •
Ferrol, een Stad, 1.47.b
Ferro!, een voorname Zee-hnven,

1.47.a
Fervcn§a 5 een BeeJf, iv. 10. 

a
Fervengas , een Wonder-daadige 

Water-ßrong , 1 v. i 7. b
----- hoe daar ontrent %. proeven

van gewonnen , ibid.
Feyra , een Stad met een ICafied, 

iv. 13.a
Fidalgos , een aanz>ienehjke 

naam in Portugal , v. 49. 
b

Fidda , wat in het Arabis tezjeg- 
g en is, 1,17.a

Figueirodos V inhos , een PUats 
met fchoone Wijngaarden , iv.
19.a

Figuiera , of Figuera, een Stee- 
detje, m. 108. a

Fini ft r-.it (Kaap) waar gekegen, 
ui. 81. b

FiniftciTc , een Kaap , hoe van 
de ottde gctieemt, 1. 48. b

St. Firminus , eerfte Bijfchep 
van Pampe lona , t u .  126. 
a

Flavia Gallica , een onde Stad , j gekegen, in. 4. b 
in, 118. b . Fraga , een onde Stad m

Flaviobriga , een Haaven , 1. 118. b
38. b *s&eerßerk^ t u .  I I 9,

Flaviobriga , een Stad , 1. 13.! a '
b . i Francífco Rodríguez , heeft ee-

Fiavium Axaliranum, een Stad% \ nige Hfgodtfe Beeide¡ens uyt 
111. lj* a i menea , ten geßhenk^aan de

, Kar*

28, a
Fontarabien , een Stad 

gekegen , 1. 28.a
■— ~ vrugteloos van de Franilen 

belegerd, 1.28. b 
■— word daar over van Phi
lips de IV. bcgunßigt, ibid.

----- is de Zktitel van Spanjen,
1.29.2

Fontarabien , een Zee-H ave» , 
1. 2^. b

Fonteyncn (  ^ )  die drie-maat 
daags droog wierden , j, 20. 
a

Forbat, of Forbata , een Kaap% 
in .8 7 .b

Forellen , cen zoort van Vis , 
waar gevangen , t. 32. a, 1. 
yy. b

Fovmentelli , een Kaap , i i f .  
90. a

Formcntera , een Byland , kan 
om de meenigte der Siangen , niet, 
dan op eenplaats, beu oond wor
den , i n .  9 0 .b .91 ,a

—  deaarde van Y vica eenmid- 
dH hier tegen, ibid.

Fornelli, een Haaven op Minor- 
ca, in. 90. b

j Forum julium , een Stad, waar

1 1 1 .



Kardinaal Xi menés mode ge- 
’ Ù rsM y  i l .  4 9 .  b  

St, iYanriiuJü, ;s feyfijncrcerecen 
K i:oiler te Scvihen epgerigt, 111,
16, a

m~. ..■.*■■ . ù ter finer eere ecn /C/ec-
fie r  toe-gewijd te St. Andcro , 
1.44. a

* ----- - ecn Kkofier zecr kgfteîijk̂
ter finer cere te Salamanca gc- 
ft*£t,

m-*"  —* een feboon Kkofier te Lif- 
iabon tfijncr eere gebomud, iv. 
aS- b

Fume iic us , Zwn -van Pic ter , 
Kcnittg van Portugal , v. 45. 
b

1—— des z>c!fj aart en imborfi (
ibid.

Francifcus Pizarrus, waargeho- 
ren, 11. 77. b '

François de f, in den Vtld-Qag 
van Pavien gevangen , 11.
9 - b .François Doîphijn , tvaar gc~ 
vangen geweefi , 1, 78. a 

Francoli , een St mm  , 131,93. 
a

Françoys de Palafox, Heer van 
Erifa, 111.113.^

Franco ys de Torquemada , 
Biegt-vader van Koninginne I- 
iabclta, v .ag .a  

—»■— ^  h de ecrfte Infpe&etir 
Gcneraal van de Inquifaic 
in Sjpanjen geweefi , v, 29.
b

Françoys Ruyz , zjc Francifco 
Rodriguez,

Frans Borgia , beeft een Qaeefi 
School der Jefaircn te Gandiagc-
ft ig G *  n .S i .b

Frans J crony mus Simons , een 
Jieylig » veele uonderen doen- 
de , waar begraaven , 111.
83. a

—— Op-fchrift te fijner cere opge- 
rigt, ibid.

Franfchc Comte , wanneer 
nan V  rankrijk gsbegt , v. 38. 
a

Frefevo, een Stroom, 1 1 1 .  108. 
b

Fi'dna , een Stroom , IV, 10. 
b

Freiheda, eenVlel  ̂, door de Lee* 
ger*henden van Philips de V, 
afgehrand, nr. 117. b

FreiumGaditanum fiefehreeven^
111.41. b

Fretum Hercuîeum , fafchree* 
ven j ni-41. b

R  ]
Frexcnal , een Dorp # i j , 82. 

a '
Froi t a , Koning van Oviedo, berft 

den Prtejhren verbooden te tum- 
U'ctt, 1.46. a

* " ■ ■■ ■» beeft de Ihofd - Keifi 
van Oviedo aangelcyd, 1. 46. 
a

Froila , Zoon van Ordonius een 
wreed menfeh, i . 22. b 

Frontei ra s een Stad met een K,u 
f ie c l ,  I V .  4 3 .  b

Fucncalienta, een F i s 11. J2 .
b

Fucngirola %een oad Steedetjc, iu.
71 .a

Fuenrarabia , een Stad , r. 28, 
a

Fuetue de la Piedra, of de An- 
tequera, eenWater-fpreng, 111. 
ÖS. a-b

Fuentc Duegna, waar gekegen , 
n. 62. b

Fucnte Frio , waar gekegen, 11.
46. b

Fuentes , een Dorp , 11. 82. 
a

Fuentes , een Graaffchap , m ,  
117.2

Fucntiberos , een Fkk^t 1. 78.
b

Fucntibre , des x.dfs betectynis, 
1.7. a

Fulda , een verntaarde Abdys in 
Duytlchland 5 1.67. a 

Fulgcmius , een gehwren Span- 
jaard , v. ai. a

Fulvius Flaccus , overwint de 
Cckibeviers, u. 72. a 

Funciai , heeft een Bifdom , v. 
48. a

G.

G , behoord voor C  gekegen 
te werden , t , 46. b 

Gudes , «ftiCadix %waargekegen, 
in. ^y.b

Gades (Kaap) waar gekegen, m,
74- b  , ,

Gadir , een Stad , door wie en
iitanneer ecrß gebouwd , 1 . 4 .
b

Galapagar , een Stad en geboorte~ 
plaats van Karel , Zoon van 
Philips de 11. 1  r.47. a 

Galareta , een Dorp 9 1.
a .

Gale , waar gekegen , 1. f .  
a

Galey , ecn üejs-tHjg in Spanjcn 
gebruykpkjKt V.7.Ä

£ G I S T  E
Galicien , is zser Giiwd-n) ,̂ 1.

17. a
waar vatifijn naam voerdt

1 .4 6. b
------ beeft 48. Zec~Havettcn ,

1.47. a
— —  -  wanncer tot een IConing- 

rijk verbccven , 1.74. b 
----- - is bet Vyt-cptde van Spatl-

jen, 1.47.U
■■ word in $ Bifdommen ver- 

dceld, 1,49. b
Galiciers , u ftte  kny om tewtr* 

ken i maargoede Krijgsdnyden ,

moeten alle jaar in Octo
ber ¿7* een koomcn , ibid.

— rußen d g  heel kpddig u jt, 
wanncer z.y na de zaamcl-plaats 
g a m , 1.54. b

——— flag ten de vreemdehngen 
’ zjer zjegt te bände len , s. 54.

b
Gatindus de II, des zjrffs Dogter 

met wie gctrotnpd ) l i t .  120. 
b

Galjoenen , wat voor Scheepenen 
waar ne gebrnykl worden % v. 
39. a, b

Gatfcgo , een Vtocd , 111, 112' 
a. m. 118. a

Gallicus , een Fked , 11 x* 11%> 
a

Galliego , waarom d#s van de 
Spanjaards genaemd , v. 4. 
a

'——■ wat ongemak^ditkoeltje aatt-
brengt, ibid.

Gandia, een Stad met een Quecke 
fihool der Jciuitcn , 111. 82. 
b

Ganclon van Felon , een Ferra* 
der, m . 127. b

Gang-paden , van de Duyn van 
bet Kloofier van bet Efcuriaal, 
met Marmor-Steen beltyd , 11. 
44. b

Gammedcs , z-eer kpnßig in een 
Water*fprong u  Aranjuez vor- 
toond, 1 1 . a. b 

Garaf , een Kuß , 113. 97. 
b

Garay, waar gekegen , t . 70. 
a

Garcias Inigo , twerde Koning 
van Navarra, neemt Pampelo- 
na van de Mooren , 111. 
128. a

Garcias Xitncnes, m  Koning der 
Chriftenen in Spanjcn verkoo- 
ren f i. 22. a

•---- - eerfte Koning van Navarra,
in. 12S, a
V. (n) Garde,

R.



R E G I S  T  E R.
Garde , ofO ardia , een Stad , i , 

49. b
Gar-Na t , des z,elfs beteekenh, iu . 

5*0, b
Garfias erft Navarra en Bifcaa* 

yen, x.23.b
Garfias, Zoon van Ferdinandqs 

de I, erft Galicien en een ge- 
dcelte vm  Portugal 9 1. 23. 
b

Gaiconjc , eertijds de Woon-plaats 
der Cantnbercn , 1.6. a 

Gafconiers, wat Landen beweond 
hcbbcn, 1, ; 3 * a

GafparGufman , Graafvan Oli- 
varez, i i i .z ö ,  b 

Gall-huys voor de Bede-vaard- 
gangers te Compoitella ge- 
bouwd, l .y z .b  

——  hceft zccr groote inkpmften ,
I. 53. a

— — voor de arme s Schoo-
/i'crfff Salatnanca , 1. 60.
b
... ■« ter ecren van Sr. Marten ?e.o
ftigt 3 om de Pokken tGgGtteez.cn 9
II . 19.b

manuel en Jan de III, Könin
gen van Portugal te Bellcm , 
iv. 33. a

Gedenk-teckenen in de Feor-Stad 
van Sevilicn opgedolven , 111 • 
z^.b

Gccllcls der Boet-vaardige van 
Spanjen befchreeven , v, 25.

' b
Geeit van Jantje ? een Waat er- 

werk^tuyg, door een Itahaan nyt- 
gevonden , x 1 . 55. b

Gecftclijkhcyd , maakp wel de 
helft van Porrugal uyt , v.
49* a

Gchcym-kamcr te Granaadcn , 
waarom [pots -gewijze zjoq ge- 
noemd , 111.59. b

Gehoor-kamer des Konings te 
Madrit gebeel vergstld , xi. 
9. a

GckrijC , ayt een Graf-flee te 
Valladolid gchoord , i .  74. 
a

Geld , mag uyt zjommige Land- 
febapptn van Spanjen 
voerd werden, v.g.b

-•&/*« St, Hieronymus /rMa- Gelder , een gedeelte des zjelfs
* ■ t  / /  J  _ / _  * C 1drit, 11. 19- b

¿/i algcmeene Genade 
vanonze L . Vrouw,
«V», i i i . ny. a

Gates, Kaap, ¿w eertijdsge- 
noemt, i .x z .b

geleegen , 111.
74. b

Gavas , , 111, 11z,
a

Gave d’Afpe , waar geleegen , 
i n .  1X2. a

Gave d’Oiieau, een Water 9 m. 
122. a

Gebed in de Bifcaayie Taal > 1,
41. b

Ge bei, des z.elfs woord uytgelegd,
111.43 .b

Gebel-Tarik, naam van een Berg, 
ibid. 1

1 is zjeer rturw en fie y l, 
dog bovtn op z.eer vermaakehj 
i i i - 4 4 .a

' r Tooren op des zjelfs vlabge 
gebouwd, ibid.

Gebomv , den Mooren voor 
een Tempel eertijds gediend , 
en m  de ChriiUnen voor een 
B u u r t - K e r 111. y 1, b

Gedaame der Spanjaards^ciW*. 
ven, v. 7. b

Gedenk-penningen, by Caflona 
gevonden, 1 1 1 . 4, a

Gcdenk-Sdirift, ter ecre vm  E-

behoord onder Spanjen , v. 38. 
b

Geleegenhcyd van Spanjen , t . 
2. a

Gcloof , eenKerk het z*elve toege- 
w ijd% jv . 14. a

Geloofs-dwang , «,»> Inquifi- 
tic.

Geloofs-onderZQek , ¡de Inqui- 
fitic.

Geluyd , Komtijds in bet Graft 
van St. Jacob gehoord> 1.5-5. 
a

Genees-hccren en Heel-mecflers in 
4. Broederfehappen verdeeld, v. 
% 1. n

Gcneraliia, een meer vermaakelij- 
kg Platts hupten Granaadcn , 
i u .  59 .b

Gcnetten , ( Andaloufifche)  
Paarden , hoog geagt , 111.
35. a

Genueezen , helpen Alphon- 
fus de VIII, den Mooren ,

' Almcria afneemen , 11 x. 74.
b

Gerenna, een Stad , 111. 26. 
b

Gerumegna, een Stad met een Ka~ 
fle e l, iv-44.a

GcCchut j fcbietende \%o*pondy- 
z.er, iv. 35. a ‘

Getbeentens , van veelerley z.oort 
in Spanjen gevonden, 1. J9. a

Geíboelrcns (  200 )  in het 
Kcri^lgor van bet Efcuriaal, 
voor de Geeßclijke t 11, 25,
b

Getrouwbeyd van die van $a- 
guntus aan de Romeynen, u 
6. a

Geval (  aardig )  taffin een Koning 
van Spanjen en een Hof-juffer * 
v.yy.a

Gevangen-Huys der groote Hee
ren te Coca, 1.74-b ■

■■ der Groote Heeren is het 
fchoonfte gebomv binnen Madrit, 
i l .  15. b

Gcvcl naar het Zuyden van bet 
Efcuriaal befchreeven, 1 1.

—------ ten Noor den van het Ef-
cunaal befchreeven , 11. 28. 
b -

Ge veis (  4. ) van het Efcu- 
riaal bejehreeven , 11. 24.
a

Gewclf van de Kerl* te Salaman
ca gebeel befchilderd , 1. 60, 
a

- te Valladolid van kec
ker gebomv heel künftig 9 j,
73- b ■
--- - van de Kerk  ̂ van het
Efcuriaal vergnld s iz . 33.

------- vm  het Pantheon vey-
wonderens waardig , n .  38,
b

....... . - van de Boeke - Kaamer
van het Efcuriaal met konfli- 
ge Zinne - beeiden befchilderd ,
II. 42. b

■— — * van de Kerk  ̂ te Cor- 
dua geheel verguld , m ,  6t 
a

Gewclfzel opden Berg St. Adri- 
aan, 1. 34. a

■ — ■* word geloofd , door de 
Romeynen gemaakt te tLijn ,
1 • 34' b

Gewoontens in Spanjen en Por
tugal , v. 54. a

Sc. Giaom , eenfierkte te Cafcais,
>v;3 4 *b

Gibcl, des zjelfs ipoord uytgelegd,
I I I ,  43. b

Giblalfarro , naam van een Ka- 
jh e l te Malaga , 1 1 1. 69, 
a

Gibralcon , een aangenaam Stee- 
detje, 1 u . 28. a 

Gibraltar , naam van een Stad 9 
Berg en het Naauw van de 
Siraat, m . 43, a

Gibrah



Gibraltar , de Stad ßs zcer wcl ge- 
¿’otni'd , i i i . 44. b

— door de E n g e l fe en H o l 
landers iV.gcUQQmcn ,  x i í .  45. 
a

//wj Mooren 
de zc h e in ge had heb ben ,
ibid.

Gilaon , cen St room , iv. 5 °- 
a

Gilles Sanches Magnos , waar 
gehören , 111. 1 16. b 

Gmcitar , cm K b f^  111. 94. 
b

Girona , of Gironna , ecu Stud, 
i n .  105c n. b

* *—  ■— waimeer alhier cen Kerkg- 
■ hjkg vergaadcring is gehoaden, 

h i . 106. a
— — -  heeft een uytnccmcndc 
koftclijkje Hoofd -  K t r f , 1 1 1 .  
io6. a

-----■- if het vrttgtbaarße zum
gehcel Cata'onien , j 1 z. icó. 
a

Gironna , ecu Graaffchap , i n .  
9 2 . a

Gi Liana , ecu Viable , 111. 121. 
a

G ias, q v d ijfin  Spanjen u  bekoo- 
men ,1 1 .5 .a

Gbs-blazerycn, waargevonden ,
11.74.a

Gla; izcn van krifial in dc Bocke- 
famer van het El car mal , 11. 
42. b

G oa, de Hoofd-Stad van Ooft-In- 
, dien, behosrdaan Portugal, V; 

46. b
r- ■! - -  heeft een Bifdom , v. 48. 

a
Goden E} landen, waar gebe- 

gin, 1 . 49. b
God-gelecrdbcyd , zverd weynig 

in Spanjen gcoejfcnd , v. 20, 
a

Gods-dienit (eerfie) wanneerin 
de Kerl^ van Efcuriaal ge- 
oejfend , 11. y t . b 

— — tufen de Room Ce en Mo- 
zarabiíe Chnllenen door een 
twee-gevegt en het vhht beproefd, 
ii.tío.b

Goedcvcnder Jciuitcn , uyt de 
Weil-Indies verbenrd ver- 
kjaard , V. 40. b 

Goes , een Stud, iv. 16» b 
Gois, een Stad, ibid- 
Golofa , een Berg , volgenees- 

kguyden, 111. 87, a 
Gomdius Pereira , cen Spaa ns 

Gcnees-hcer , wat beef heeft ttyt- 
gegeeven , J . 61 b

R
, Gomez , Aards-bifcbop van To- 

Icdo , fu gt Talavcva tot cm 
gcfchcnk, 11.72. b 

don Gomez Suarez de Eigne- 
roa , heeft den Princc Karel 
helfen cwbrmgcu , r 1. 77. 
a

Gondamar , cen Ifcync Stad , 1.
49. b

Gondcls zeer fraay ;  dienende 
den Koning , om te vifen in een 

• Unter te Bucn Rctiro , 11.
13: a

Gonialvcz,, erfi Soprarba en Ri- 
pagor^t, i.a^.b 

Gonzales Fernando , heeft een 
Kerk te Granaaden geftigt, 111. 
63. b

———  terßjtter ccre des zclfs Beel
denis in cen feen aldnar gebon- 
wen , ibid.

Gongora , waar gehören , 111, 
7. a

Gordea, een Berg, 1. ^6. b 
Gottben jaagen de Romcynen 

xß gehed Spanjen , 1. 21. 
a

------- tot het Roomie gclcof be-
kgerd , 11.60. a 

Gotthilche bomv-kanf, wanneer 
geoefcndJ i.66 .a 

Goud tn den Taag -Stroom ge von- 
den, r.xo. a

in Spanjcn gevenden , 1.
16. b

van een half pont zwaar- 
te 9 waar gevonden , 1, 17, 
b

------ - t» den Taag gevonden,
v. 6.a

Goudc-huys van Sevilien , tvaar 
gdeegen, 11 l . % 1. b 

Goud-grocven , in zvat P/aats 
van Spanjen gevonden, i. 17. 
a

Goud-vlied , een Stroomtje , m,
51. a

Gouletta , de Zleatel van Span
jen in Africa , 1 1 1. 40. 
a

Gouvea , een Steedetje , 11 1.
17, a

Graaf de las Torrcs, neemt Vil
la Real fiormender-hand in ,
111.87. a

Graven van Urcnia, -wie deczen 
Ttjtd hebben aangenoomen , in. 
4?. b. 47. a

Gracclums , waar eertijds gebe- 
gen, 1. 7t.a ' .

Graf-gebouw ter teven van Phi
lips 111, te Scyilien epgerigt, 
m. 15, b

E G I S T  E
Graf-plaats , van de Komxghwe
■ A g n e s  de C .i l l r o , z e e r  iy ftd jß ^  

iv .20. a
Grnf-plaatzen , der onde Span- 

jaards , hoc vcrcicrd , 1. 14. 
b

Graf-fchrift , dat 270-metal kan 
gdcczxn ivorden met het zvoord 
S:lo , uyt ha midden , j. 45, 
a. b

----- van den Kerdinaal Xime-
nes, n ,4 9 ,b

-----  van Albertus van Ooíten-
rijb, 11. 57.a

—*— ter eeren van Nome in de 
Jroor-Stad van Sevilien gevon
den  ̂ in. 25 .b

-----van Komng Emanuel te Bel-
lern, iv. 32" a

——  ter eeren van Jnn de ITT, 
ivoning van Portugal , 1 v. 
31. b

----  ter cere van Fabia Prifca
van Serpa gevonden , iv. 47. 
a

Gn-if-ichriften^T» Paula en Cc- 
rcvclhgevottdctr, in , 24, a

G r d 'i lc e , van cm G if t i l ia a n s  Bid
der te Valladolid , zuaar uyt 
een gebgijt gehoord word , 1, 
74.a

—— * van St. Ifidorus ^ccr hcc~ 
rdijlgdoor Philips de IV, ge~ 
b o H w d y  i i . 19. a

---- - van Ferdinand de Heyli-
gc zeer Igß rbjf , i n .  12. 
a

Graf-ftecdcn (3 7 ) Spaanic
Köningen in de K erf van Eton 
gevonden, 1.58.a

—-— ■ der Köningen en Kon ingin
nen van Spanjen in het Pan
theon van het Efcuriaal , it.
? ; • b

— — der Aards - bifchoppen 
van Tolcdo, zeer ¡gßelijf , 1 1 ,  
56. b

*----— der Hertoqcn van Ar-O
cos waar o,ebenen , 111. 2f. 
a

--- ----  p onde J  in de Foor-fieeden
van Sevilien opgedolvcn , 111, 
13. b

—----  van Koning Ferdinand de
V , en lihbella befebreeven^ in. 
51. b

Grana des zelfs beteckenis , 111. 
50. b

Granaadcn , een Koningrijf en 
Stad van die naam , 111.49. 
n. b

——— * des zelfs bree dt c , groote 
engdeegmhcyd bcßhrceven, ibid, 

( n a )  Gra-

R.
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Granaaden heeft io, groote Sten
den t u i .  49 .b

de Stad, watmeer en door 
wie geboawd , 111. 49. b 

—— verfehlt onder de Geleer
de over des zelfs naam , i n .
yo. a. b

is een fehoone en groote 
ad , ibid.

heeft een m m r , waar op
1030. Toorensfiaan, 111. 70. b 
5Tua

de Stad is in 4 wijkenvsr-
deeld , 111 ,71a

door wie ingemomen f Ul.
51. b

inSpan]ct\gewotmdh*bben, 111. | Guadalcacer , ten zlegt Dorpje, 
106. a j j 11.9, b

op wat wijze gemeen- j Guadalcanal , ten Plants „ r i ; f  
fchap en ommegang had den met , van Zilvsr-mijnen ;  toe tehee sen*

de de Ridders van St. Jacob, 
11 i .27. a

Guadakta , ten Stroom , i n .  
51 .b

heeft een gebende lagt en 
leeverd viele fekfernyen , 1 1 1 . 
63. b

gevoelen der Mooren, dat
het Paradijs in den Hemel boo- 
ven Granaaden w as, ibid.
——— leeverd veel Zijde-fiojfen , 
en is vol Moerbezie-boomen ,
n  i. 64. a

ht eft een gemaatigàe en
zagte lagt, 111.77. a

—---« bringt veel Zijde , Vij-
gen , Razijne» , Vlas , Hen- 
nep en Ad ebenen w e rt , ibid. 

is bjzonder Zifeb'rijfe,
en heeft veel St eenen, als Hya- 
cynthen en Granaaden, ibtd. 

hee lang onder het ge-
weld der Moorengeßaatt heeft,
ibid.

— »  was ten tijde der 'Moo
ren zeer Zolkjrtjß , m ,  75. 
b

des zelfs Land-aard be-.
fchreeven, ibid-

Granaat-boomen in Galicicn ge- 
venden, 1. 74. a V.

— zeer gemeen in Spanjen,
V. f. b

Graus, een Steedetje, 111. 119. 
b

— 1 ■ - door het leeger van Phi
lips de V , verbrand , 111, 
n o . a

Gregorius de IX,maakt Burgos 
tot een Aards-Bifdom , 1. 67. 
b

Grenadin, des zelfs beteekenis, ji i . 
50. b

Grcns-plaatzcn ten Nm den van 
Elvas, iv-4a.b

Grens-ileeden ten Zay den van El
vas, iv, 44. a

Grenzen ; feheydende Oud-f» 
Nieuw Caftihen, waargelee- 
gen, 1 .7S.a

Grieken , van Phocien , waar

de Spanjaards , i n .  iq 6. 
a. b

G rie k fe  Schrijvers van dtvaalin- 
gen befckftldigt, 1« 3* a 

Groenc-ftroom , waar geleegen ,
111.7 0 .b

Groente , zeer hoog en aange- 
naam te Cafa del Campo, w. 
10. a

Grond, van Galicien befehreeven, 
1.74. a

Groot-Hof-meefter, van Portu
gal , waar in des zelfs bedtening 
beßaat, v.48. a

Grooc Kamer-heer van Portu
gal , des zelfs Ampt befehreeven , 
ibid.

Groot-Stal-rnecfter, des zelfs be- 
diemngy v .4 i .a  

Groot Stalmeeiter van Portugal, 
waar in des zelfs Ampt beßaat, 
v,48. a

Groote Arm-bezorger, des zelfs 
dienfi in Portugal , ibid. 

Groorc Collégien te Salamanca, 
i. 6 1. a

Groote Huys-M.varfchalk , des 
zelfs Ampt in Portugal , v. 
48. a

Groote Plaats der Stiere-geveg- 
ten te Madrit , n ,  3. a. 
b

Groote Schenker van Portu
gal , des zelfs Bedtening , v. 

^48. a
Groote $pijs-be forger in Por

tugal , des zelfVienft , V.48.
b

Groote Waapen -draager , des 
zelfs Bedtening in Portugal , 
ibid.

Grooten verßhillen in waar dig- 
heyd in Spanjen van malkaneie- 
yen, v. yo.a

Guadadar , een Stroom , i n .  
64. b

Guadal-Arriaca, een Stad , \ i ,  
70. b

Guadalajara, een Stad , waarom 
dns van de Mooren gememd , 
11. 70. b

—— hoe van de Romeynen 
n&emdt ibid. .

Guadalantina , een Stroom, i n .  
49. a. m. 76. a

Guadalaviar , een Vloed , waar 
uyt fijn oorfprong neemt , 1, 
10. a. i n .  79. b. i n .  84. 
b

zeer gevaarlij!^ by Port 
St. Marie , ui. 37, b 

Guadalete , een Stroom , i n .  
2. a

Guadalix » een Stad , 11, 47. 
a

Guadalopa , een Stroom , n r .
112. b

Guadaloupa , een Stad , een 
Stroom en een reeks Bergen van 
die naam, 11.7^*a 

Guadalquivir , een Stroom in 
Spanjen befehreeven , 1. 7. b.
1 . 8 .  a

heeft verfeheyde benaamin- 
gen , ibid.

—— des zelfs mend Öeß-waards 
verfiopt, l. 8, a

-----  maakt 3, of 4. Bylanden t
1 . 8 .  b

•-----heeft de kragt , cm Schaa-
pe Wd rood te verwen , 1. 8* 
b. 1 1 1 .  1. b

Guadamarcna , een Stroom , 11̂  
71.b. 1 n . 2. b

Guadarratna , een Stroom , 11.
1. b

Guadaxenil , een Stroom , 111,
2. a

Guadiamar , een Stroom, i n .  
2. a

Guadiana , een Stroom, des zelfs 
oorfprong, i.8 .b

■ - — neemt de naam van Rio Roi- 
dera a m , 1.9. a

----- feheyd Algarve van Anda-
loulien, 1.9. a

•7—  maakt ° f  3* Bylanden ,
1.9. a

■ --* beuzelingen der oude Lande
befehrijvers over deeze Rivier , 
ibid.

is met Uezen, biezen en rot-
zsn op zommige piaatzen bezjt, 
1 .9. b

aardige Zin-fpretik^ van fie-
kyr gAAuw Man over deeze 
Stroom, i. 10. a

Guadiana , etnberugte Stroom I 
waar fijn begin neemt , n. I. 
a

———' // vol vifeht iy, 3, b 
Guadix , waar geleegen , n r .  

49. a

Gua-



Guadix , een ende Stad , vrngt- 
baar in Koorn en Wijn , 111.
64. a. b

Guamosj (en Sim m  , 111. 8. 
a

Guard a , een Regts-gebied , xv. 
i l .  b

Guarda , een Stad■, door wie ge- 
bonwd , iv. 17. a 

Guardamar , een kfeym Stad mei 
een Zee-baaven , 111. 80. 
b

Guardia» een Stad> i.64.b . iv  ̂
y.b

Gudarrama, <?/ Guadarrama,een 
Sfrfd, xi. 47. a

» Guelvas , een kßyne Graaflijkg 
Stady J1 1.28. a 

Guerva, eenStroom, in. iiz.b. 
ni. 114 a

Guefcar , «# *SW , i n .  64. 
b

Guetaria , , #»ei
Kaßeei en Haavm , 1 ,

31. b
— is de Geboorte-plaats van 

Jan Sebaftiaan del Cano , 1. 
3 l - b

Guifredus d<?Gehaayrde, Graaf 
van Barcelona , heeft een Kloo
fier te Montferrat gebomvd , 
m . i o i . a

Guimaracz, 0/Guimaranes* een 
■ Stad , met een Kaßeei en veel 

fckoone gebouwen , 1 v. 7.
b

■ » r..—— is door Koning Denijs van 
alle laßen ontbeeven , iv. 8. 
a

Guivnerano, een Graaffchap ,111. 
92. b

Guinea , behoord aan Portugal. 
v. 46. b

Guipuicoa, een gedielte zwaBif 
caaycn» x .xö .b  

Guitarre-ipel , z,eer veel in ge 
brwK h  de Spanjaards, v 
i i .  b

Gulde-vlies, een Ridder-orde , \ 
yo. b

» . „ I door wie ingeßeld , v 
y i. a

....—— Dragt van deez.e Heeren, i
ibid.

Gurumea , een Stroom , 1. 19. 
b

> — van deoude Menafcum ge~ 
noemt, ibid.

Gyon , wei-eer een aanz.ienelijke 
* Stad , 1.44. b

w» -—■ eenijds de Hoofd-Stad van 
geheel Alluricn , en de Zettel 
van Pelagius, ibid* .

k

H.

H. S. E. S. S. S. T. L.if»
Graf-fibrift tg Oviedo 

nyt-gelegty i.jjy .b  
Haard-ilce , van Porphyr-ficcn , 

waar gevonden t 1. yy.b 
Haaven te Fontarabien , 1.28. 

a
^  *■ — van St. Sebaftiaan be- 

fchreeven, 1.30. a 
——* — größten breed te Scvilien, 

ui. 2 i . b
van St. Lucar de Bar- 

rameda, Zletttel van Scvilien, 
i n .  33,a

— - te Cadix is attijd vol
Seheepen, 111. 3§>b 

'■ — — ■ van Carthagena, de be• 
ß e van geheel Europe , 111.
78. b

Haaven van Cale , een Stad ,
, iv* 1 .  b
Haavencn (  1 % )  die de voornaam- 

fte van Spanjcn zdjn , y. 6. 
a

Haavcn-hoek, z.eer ßhoon te Ma
laga, 111.68. b

Hauv er werd in Spanjcn niet aan- 
gequeckt, v. y a 

Haavery, wat te zjggen, V, 39. 
b

Hamilcar Barco , Kader van 
Hannibal , zjoh Barcelona 
boHwdhebben% n i.98 .a 

Hamilkar heeft Carthagena ge- 
boHivd, 1 x 1. 78. a 

Hammen der Cantabers zjeer 
hoog in Spanjen^e^f, 1, 19.
a

, ■■■ ■ ■—• z,eer fchoon in Spanjen , 
v.6. a

- Hanafa, een Arabis u>oord, waa~ 
rum aan een Rivier gegeeven s 1. 
9. a

, Handel der Engelfe , Franfle, 
Hollanders en Genuesen , op 
ti/at ivijz.e met de Spanjaards 

* naar Weit- Indien gefchted, v. 
4 0 ,  b

Hand-Moolen , van een aardi- 
ge nyt-vinding , 111. iay.
b

Hand-fchrift van St. Chryfoit- 
homus, in bet Grieks tn bet Ef
eu YMi\\ gevonden, 11.4 3 . a 

| -— - van St. Auguftinus , van 
Sc. Therefia, tbid. 

Hand-fchriften (  xyooo.) van 
' geleerde Mannen in bet Efcu- 

riaal gevonden, 11.4 3 , a 
Hannibal breekt de Krcede met de

E G  I S T  E
Romcynen j x .f .b  

■ ■— - bcleegtrd Saguntus en neemt 
bet in , l .6 .a

Hannibal heeft Carthagena g  -  

bomvd, 111.78.3 
p——.» des z.-elfj Hoofd, uytßeen 

gehouwen, te Morvcdro boo- 
ven de Poort te z.icn , 1 11 .
86. a

Hardales, een Stad aan een Berg 
ntet een fierk Kaßeei ,  1 1 1.

4f  b
Harizta, of Eneco, eerße Koning 

van Navarra , 1.23. a 
Havnatlen , van alderhande z>oon 

in de Wapen~Zaal te Madisit ,
11.9.3

Harpycn , een Watcr-fprong van 
die naam te Aranjuez ,  1 1 .
6y. a.b

Havana f behoord aan de Kreon 
Spanjen, v.38.b 

Hazienda , wat tc z.eggen , v.
42. b

Heel - mecitcrs en Genees-beereni 
van ntalkander gefoheyden , en in 
4 .  Broederfcbappcn verdeeid , V. 
xi. a

Hekking van yz.tr , door een 
. gevangen Chriften met ßjne 

nage len gemaakt « x 11. 6. 
a *

Hek-werk ( yzjere) z,eer konßig 
aan de Hoofd-kprk van Burgos, 
1. 66. a

Helbaardiers , tot een Lijf-ivagt 
des Konings van Spanjen is van 
een l>leyn getal, 11.8. a

de tweede Wagt des Ko
nings van Spanjen , 11. 8. 
b

Hdgoybar , vermaard door de 
Gefchat-gietery , 1, 3 3. b 

Helikon , in een afßortende Kloed 
te Aranjuez verbeeld, x 1. 6y. 
a

Hellebaarden  ̂ waar beß gemaakt 
worden , 1.39,3 

Hellorio , een Stad , waar gelee* 
gen, 1 .3 9 ,a

Hemd, niet meßralseen, byyeder 
Soldaatvande Galiciers gevon
den, 1. y4. b

Hembd van de Spaanf'¿Krouwen, 
voor bare Mannen tot wat eyn- 
degeftikt , v, i4-a 

Hemel-kring , van kooper op de 
Boeke-kamer van bet Eicuriaal 
11,43.3

Henares , een Strnm , 1 1 . 4 7 .  
b

des zelfs beteekgnis , IX.
y°. b

V. D ul, ( o )  Hen-

R.
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Henrik de Groove , des zelfs 
Bogt er aan wie getronwd , in. 
iz8. b

Henrik de li, Koning van Cafti- 
lien, doed een Gefchenkjimöo- 
mez, 11.72 b

Henrik de IV, h e  te Parijs ver- 
beeid, 11.9.0

Henrik (  Kardinaal )  eerfie Bif- 
' [chop van JELbora , iv. 39* 

b
Henrik (Koning) de IV, w m rge

hören , r, 41, b
Henrik vm  ßourgonjen trouwt 

met Therefia, 1.24. a 
Henrik , Zmn vm  François de 

I, waar 4. j  dar en heeft gevangen 
geweeß , 1.78, a 

Henrik , Zoen van Jan de I,
. heeft Sagrez gebouwd , iv .  
51. b

Sr. Helena, weheer een onde Kerl  ̂
der Mooren bnytm Granaaden,
111.5*9. b

Helviers , van waar herkpmßig , 
i v. 40. a

Hel vis , een oftde Stad , iv. 40. 
a

Helvius bragt veci Zilver uyt 
Spanjen, 1.18, a 

Henegouwen behoord cnderSpm- 
jen, V. 38. b

Htrbevg , ter cere van Phil
lips de II, gehttwd , iy. 38. 
b

Herbergen zijn niet w el in Ma- [ 
drit voor de vreemdelingen te be- 
boomen, 1 j . f . a 

»■  ■ - zeer zlcgt in Spanjen 
v. i.b

•—*— op wat wijze men aidant ont- 
haald wordt ibid.

worden weynig in Spanjen 
gevonden, V. 3. a 

Herbergjens ( 2, arme) waar ge
vonden , i , 74, b

Hercules , aan een Waater-kpm 
te Aranjuez verheld , 11.Ó5V

....... . m een Kerl  ̂ te ßjner eg
re . waar gebouwd , 111.

Hermenus, ¿/Herrninius , een 
B erg -ß reeh ,iv. i6 .b

— - " - heeft een wonderbaarlijk  ̂
M eyr, ibid.

Hernando Cortez , Keroveraar 
van Mexico , waar gehören ,
11.80, a

Hernani, een Vitl^met een Maar 
omtrokken, i . 36 ■ a

Hertog van Alba, waar uyt ge - 
fprooten, 1. 62. a

-  — « een ßreng Heerfcher , V, 
37 .b

Hertog van Herma , heeft de 
Kerl^van Valladolid gebonwt,
1.72. b

Hertog van Najara , bezit de 
Stad Trivigno , 1.36. b

Hertog van Olivarex , heeft
. Buen Retiro gebouwd , 11.

13. a
Hertog van Savoyen , heeft ee- 

nige kaperten aan den Koning 
van Spanjen vereerd , 11. 9. 
a

Hertogen van Braganga , zijn 
van bet Koninglijke Bloed van 
Portugal, iv. u . a

wanneer zig tot Köningen 
van Portugal hebben opgewur- 
pe»t ibid.

Herrogen van Infantado , zijn 
Heeren van Santillana , 1.

18. a

44. a
Hertogen van Medina Celi en 

Medina Sidonia, zijn een httys, 
i t i .4 0 ,b

Hertogen van Oiluna/w» wien en 
door wie deeze T ijtd  vergm d , 
111,47.3.

Hertoginne van Braganga ,geeft 
een deftig antwoord aan haarGe- 
maal, v .44. b

Hefpeneti , eertijds de naam van 
het tegenwoordige Spanjen , 1. 
a.b

■ — beteehenis van dit woord, 
1. 3.b

Heuv eien (7  J  waar op LilTa- 
bon gebouwd is , 1 y. 26.
b

111 ,114. b
■ — waar cm de zelve zoo ge- 
noemd is geworden , ibid. 

Heylige Bol’ch, van Keyzer Au- 
gultus , waar geleegen , j. 
fo . b

Heylige Chriftus der Vcld-zla- 
gen in de Kerbte Saiatnanca , 
1 .61.a

Heylige Krays , een Kerb, het 
zelve toe-gewtjd , i n .  iv. 
a

—— een Toon van dien 
naam te Liflabon , iv. 23. 
a

Heylige Uyt-hock , waar geke
gen , iv. f i ,  b

Heylige Woud , waar gekegen, 
i.yo. b

Hidalgos, een aanzienelijke naam 
in Spanjen, *'.49. b 

Hieronymiten worden van de I- 
talianen niet gekent i  maarvan 
de Spanjaards hoog geagt , 11. 
go. a

—— - des zjdfs manier van leeven, 
11.30.a.b

Hieronymiter Kloofter , zeer 
fihon  , waar gekegen , 1 1 1 ,  
9. b

St. Hieronymus w ter ßjner eere 
een Gaß-httys te Madrit ge- 
boHwd, n . i9 .b

■» {evens gyoote uytgefchU- 
derd, 1 1.46. a

een beeid van dien naam

Hexi , een Stad u i .
— is een Beeid ter ßjner eere 
opgerigt ts SeviUën , i n .  20.

74-

.. ......... een Kerb ?  ßjner eere ge-
bouwd, in. 39.a 

Hercules , de Theban er , heeft 
Origuela gehnwd , i n .  80. 
b

Hey bar , waar gekegen, 1. 33. 
b

Heyligdommen, in de Kerkjvan 
St. Salvador te Oviedo, daar 
niejnant het get al van weet , i ,

Heylig Huys te Lifikbon , 
waar geplaatß , iv. 2^. aHermanrik , eerße Koning van

zeeker Km ngrij^in  Spanjen ,i Heylige“, ‘ »jmw van een Straat te 
1,2'I ' a . ’ Sarragolla , zeer beroemd

in de Kerßte Bellern , iy. 32. 
a

Higuera , een Dorp , n .  82. 
a

Hiram , Koning van Tyrus, tuend 
David het gottd uyt Spanjen , 
1.17.b

Hifpalis , een Stad, werd fegen- 
woordig Sevilicn gememt , 1. 
i3-a

Hifpalis, zie SeviÜen.
Hifpania llluftrata, een B oe^  by-

Hii panus, een Koning, zou de naam 
Hifpania^ww een Koningriß^ge- 
geeven hebben, 1, 2. b

Hita, een Stad , ri. r.b
Hita , een Steedetje , n .  52.

A
Hitona , een Steedetje , 1IX. 

104. a
Hi tte , is oorfaab. , dat de Span

jaards geen Kenßers in hmnt 
vertreiben können hebben , 1 1 . 
9. a

-  — onverdraagelijkin Spanjen, 
v. 4.2 .

Hock



Hock van Sr. Sebaftiaan , waar
êfecgen , m. 36. a 

Hocren , op wat wi/ze tot boet- 
Vaardigheyd werden aange- 
tnaand, v. 24. b. xy.a

— op wnt W))Z.e de bekeer* * 
de werden gehattdeld , ibid. 

Hocvcvyc gaat gtwtUig in Span
ien in zwang, v. io. a 

Hof van ihn Aards-Bijfchop van 
Com polte Ila hcel film a  , i .
53* * , jy——i——■ booven op cm Rots van
een EjUndtjc gebomvd, i. yö. 
a

■—--- van Vela fco zjscr kofieiijk
fe Burgos, 1.65. a

.------- zeerfihoon te Valladolid,
1 .73 ,a

(  Koningltjkc )  van Ma- 
drit befihreeven , 11. 6. b 

—. ■ — des Konings in bet Efeu- 
riaal befihreeven , 11. 41,
b

— van den Aards-Biffihop 
van Toledo befihreeven , 11.
f 9- b \  „■— * (  Komngüjke )  te Cor
dila , waar geleegen , m .  6,
b

( Konhglijkp )  te Sevi- 
lieti, door wie ge bonwd, m .  
\ j.b

fc-w ( Koningltjk  ̂) te Ca- 
dix , befihreeven, 113. 3 7. b. 
38.  a

door de Chriftenen te 
Granuaden geboawd , m .
f 4 * a

»—■1 —  is van kofielijke ficcn en 
fiboone kpopere beeiden van beeften 
voorzicfii ibid.
.1- — ( onde) der Mooren te 
Granaadcn geboawd % i n .
*4- b

—...— heeft een fierke tmttir, voi
Wagt-toorens f jbid.
—  des Konings van Portugal 

te Lifàbon, hoe geleegen y iv.
■ a4.a.b
-------is door 3 ,^ 4 . Koningm op-

gcboms'd, iv ,24,b 
» ■ ■ —• heeft vcel Karners en Zan

ten en een nytnemendc K er^  iv . 
ay. a

...........heeft een Beeke - Kamer ,
ibid.

~-----  van den Graaf van Ave-
ro te Liflabon, alwaar Karel 
de ili, gehttysveft j j  geweefi,
iv. 2.3. a

■>■■■■.■-- ’i welk.de Kming van Poi - i

R
1 tugal gelegt heeft , t y. zy.
1 a
Hof-bedienden van Portugal , 

befihreeven , y, 47. b. 48, 
a

Hof-hauding des Körtings , uyt 
wat zioort van bt dt endens be~ 
fiaat f v. 41, a

- ■ der Koningimie , uyt hoe 
Vf ei Personen befiaat, v. 42.
b

Hol ; doende door haar damp de 
Beeilen fierven , x 1 1. 73, 
a

- van een wonderlijk? ge- 
daante te Daroca , 111. 117. 
a

daar Zee ~ Mannen ,* op 
Kivfi-hoorens blaaz.cnde y gezjen 
worden , 1 v. I S ' b  

Holländer heejt een Schildery te 
Valenzen in de Kerk gefihtU 
derd, 111.84.^

Hollundfe fikeepen door de Bifcaa- 
ye rs genoomen, 1.40. a 

Honda # een Stad t u i ,  87. 
a

Honden , op %vat vsijz.e legen 
de Stieren vegten f y. 19. b 

Honorius (  Keyz.fr) fiaat Span
ien en Gäulen aande Viiigot- 
ten a f , 1, % 1. a

Hontiveros , een Flek^, 1. 78, 
b \

Hoofd van St. Srcven , te Al- 
tnanzar bewaard, 1.69. b 

Hoofd-dekkcn , hoe in Span- 
jen te verjlaa , v. 49, b. 
70. a

Hoofd-Deur-en Kamer-wagter 
van Portugal , waar in fijn 
dienfi befiaat ? V»48.a 

Hoofd-kerk te Burgos befihree- 
v m , 1.6 6 . 9,

* ■■■* - — van Toledo ,een der rijk- 
(le en aanz,ieneU)kJbc van Span- 
jen, n. 76. a

m» ■ des zjflfi K m  befihreeven,
11. 57. a
——- te C ordun , door w ie ge-
bouwd, m .6>a

— ^  werd zeer naauw-heurig 
befihreeven, ibid.

- ■— van Sevilien K.eer kün
ftig geboHwd y 111. 11. b

heeft een fiboone Teeren 
van gebakjk? Steen , t u .  14. 
a. b |

van Granaaden , een 
fchoongebouw , 1 i i . y i ,a  

Hoogduycfcn , tnaafin de der de 
Wagt des Konings van Spanjen

E G I S T  E
j uyt, 11. B.b

Hoog-lecraars f 80.) van aller
hand* wertenfihappen te Sala
manca , 1 .60. a 

Hoog-lecraarcn , van alle oorden 
des Werelds, door Ximenes naar 
Alcala de Hcnarcs entbeoden f 
ix .48, a

Hoogc-School van Oviedo z.eer 
film » , 1.46. a

- — te Salamanca z.eer hoog
¿e.igt, 1.5-9. b

------ - tverd nader befihreeven t
1 .60. a

heeft 80. Hoog - leeraars 
van allerhand? tveetenfihappen y 
1 . 6o., a

‘ — te Palcncia , door wie ge- 
ßigt, i . 67, a

Hoogc-Icbool te Alcala de -He- 
nares^m ^r, 11 .47^

----- ter errett van St. Pieter en
Paulus gefiigt door Ximenes ,
n .48 .b

*"“*“■■* te Sevihen , Z.eer ver- 
\ maard en door wie gefiigt ,

ui. 17.a
---- - n  Coimbrc , door wie ge-

bptiwd, iv. 74. b 
Hooghcyd , ecrtijds de Eer-naam 

der Köningen van Span jen, v. 
41. a

Hoogte , die de Stad Sr. Jacob 
voor fihadelijke winden bewaard, 
1 .51.a

------ daar het heetfl van Caftilien
is, i. A4, a

- —  van het Eicuriaal , i i ,
z f .  a

Hoog-waardigc > word in Span- 
jen op den Heyligen Don- 
derdag , met ontdeks , 11.
78. b

——— op wat wijze in Spanjen 
word omgedraagen > v. 27. a 

ward van Koning , Eddlie- 
den en Potẑ e- m¡takers vergezjd- 
fihapty ibid.

de Hoop, een Poors van dien naam 
te Liilabon, iv.23. a 

Hoorrrdraagers {gewillige ) op 
Wat wijze met banne Zronwen 
gefiraft werden, v, 8. b 

Hoornen > in Zee by Bifcaayen^- 
vonden, 1.39. a 

Hoorn-Werken , *>eer heerelijk 
te Aranjuez , 11.69. a. b 

Hooven , van den Aards-Bijfihop 
van Velafco , zjsr kgfielijk, te 
Burgos, 1 . S f . t i . b  

——  van de Graven van Sali na* 
en Benevento tz.eer heerelijk. te

R.

(o z ) Val-



R E O'  ï ' S T  E Rk
Valladolid, i. y^.b 

Hoovelingen * apen hun Vorßen 
na, i .^ i .b

Horatius heeft rer eeren van de 
Romcynfe Vronwen gefchrce- 
ven, i. 80. b

—— ■— hy. gebragt . over een

T
i.

onde Stad ,
i n .

zjeer 
122.

aca , een
wel gekegen 
a

Jacca , een Berg, i .n .b
zjeort van gekaamerde Hoeren, Jaccatanicrs y wat Land bewoon- 
v.9.a den, 1. l^ .a

Hofms, een der eerße Bijfcboppen Jacob Apoflcl , ts tnet een Steen

m hêt Efcüriaal * u»

van Cordua , in. 6. b 
*" ■ is Hoofd van de Kerkelij- 

ks vergadering te Nicgea ge- ■ 
weefi , ibid. ]

Hofpitalet, een Herberg m  te ver* ;
toeven y iii. ixo. b j

Hoftaletes, een Phk^y 111. J02. >
b ‘ j

Hoftaletta, een Dorp, 111. 88. ‘ 
a j

Hoya de Baca , waar gekegen , 
n  1.64. b j

las Huelgas , een Abdye , waar j 
in 1 fo . Dogters van Primen , 
en Groote Heeren woonen , I. 
67. a

Hueica , een oude Stad , heeft 
een Hoogef'chool en B f  dom, in« 
121. a

1— Geboorte-plaats van O- 
roncus en Laurentius , 111. 
i n .  b

•  -- - heeft z.eergevaarlijke Ber- 
gen , ibid.

Huria, een Stroom , i .2 7 *b  
Hu via , een Stroom , 111. 9 3 * 

b
Huuwclijk tnffen Ferdinandus en 

San£tia,

over Zee gevaaren, 1.48. b 
—— de Hoofd Bloed-gctHXge ge 

noemd, i .y i .a
---- - waar des zelfs lijk^bewaard

w ord , ibid.
»■ - word gerjegt s groote wonde- 
ren in Galicien t*yt te werken , 
i .y i .b

—■ - vertoond zig dikwils aan de 
hoofden der Legers van de Span
jaards , ibid.

—— -  des zelfs beeid fiaat op het 
hooge Altaar , 1.51. b 

• — - op wat wijze het zelveeer be- 
weezen word , 1.5 3 • a 

»»— des zelfs Ridder-Ordre te 
Compoftella opgerigt , 1. 53. 
a

Jacob de I, Koning van Arragon , 
maakt zig meefler van de Stad 
Valencien, ui. 83* b 

Jacob deI, ( Koning) geeft Hyar 
aanßjn Zo&n, in. 117. a 

■ ■"> -  heeft een groote Kerkjn an
dere gebonwen op Majorca ge- 
ß ig t, in. 89, b

Jacob de H, Koning van Arragon, 
heeft een Ridder-order ingeßeld, 
11 r.83. ai . 2.3, a

op wat wijze door Philips de Jacob de Trezza, Bonw-meeßer 
IV, aan de Spanjaards aangera- j van het Eicuriaal, 11. 4J. b 
den, V. i o. b. 11. a | St. Jacob van Cacem , een Stad,

Huuwelijken der Boerinnen rond- waar van ßjn naam draagd, 1 v.
om Fontarabie'n, 1. 29. a 48. b '

Huuwelijks-gift van Carharina, ! St. Jacob van Compoftella , een
Prinoejje van Portugal , v.
46. b

Huys der Inquifttie , waar te 
Sevilien , 111,20. a 
■ — te Bellern , voor ende on- 

vermoogende Edelheden , iy.
b , '

Huyzen der Callalcicrs,w^r van
gemaakt, i . iy .  b

te Valladolid, z,eer fthoon

Stad, 1.47.a 
St. Jacob van Outaon, een Sterk- 

iv. 37.a
Jaén, heeft eertijds de naam van 

Koningrijk gevoerd , 1. 27. a 
Jaén, een Koningrijk^befchreevett, 

u i . 2 . b
——  m  een Stad, waargekegen, 

111.3.a. b
is door St. Veronica ver-

geboHWt en van eenderley tnaakj j maardgeworden , ibid.
z,el, 1. 72. a.b 

f  van v ijf  verdiepingen te 
Madrit , 11. 3 .b !

Hyar, een Steedetje met een Kaßeef 
ni. 117.a

H yaz, des ze/fs Hertogen zàjn Hee
ren van Ribadeo, i  » 47. b

heeft een Bißckoppelijken Ze
tel, enis^eer vrngtbaar, ibid. 

Jamaica, den Spanjaards door de 
Engelfe ontnoomen, v. 38. b 

Jammona» een Stad , wel-eer op 
Minorca g e ß ig t m .g i.b  

St. Jan , des zelfs Beeldenis z.eer

kpnßig 
34. a

Jan ( Don )  van Ooftenrijk heeft 
de Tuvken in de Zee-zlag te Le** 
panto verrJaagtn, 11.42. a 

don Jan van Ooftenrijk , een 
Water - [prong van die naam te 
Aranjuez , 1 1 . b 

Jan ( Don ) natuurelijke Zoon van 
den Catholijken Koning, 11 x k 
17. b

don Jan van Ooftenrijk, van den 
Graaf van Schömberg by li
ft re mos everwonnen, 1 v. 41. a 

don Jan van Ooftenrijk , door den 
Bnrg-Graaf van Manalva ver- 
zlaagen, 1V. 42'- a 

Jan , Graaf van Evreux , tot Ko
ning van Navarragekroond, m* 
128. b

Jan ( Koning ) de I, wind een 
Veld-xtlag legen de Caftiliaanen*
IV.20.a

Jan ¿ ill ,  veyzoloegde Moorenîwî 
G ranaaden, 11^42. a

— — geeft eenige voorregten aan de 
5W Truxillo, il- 77. b

Jan 5 Hertog van Bragança tot Ko
ning van Portugal verheeven, 
i.24 .b

Jan de II, Hertog van Bragança, 
tot Koning vm  Portugal verhee
ren, iv. n. a

—— word Koning van Portugal l
v .37-b

■ —— op Wat wijzje zig tot Koning
van Portugal heeft opgewnrpen, 
v. 44. a. b

— —  hoe hy daar toe van ßjne Ge-
■ matinne wierd aangemoedigt ,

ibid.
---- * laat 2. Zoonen en een Dogter

na, ibid.
Jan de II, Koning van Caftilien, 

maakt vreede met de Mooren, 
111.64.0

Jan de III, heeft een Bmtrt-herk. 
te Brihuega gemaakt, 11. 51. 
b

Jan de III9 Koning van Portugal,1 
waar begraaven, iv. 32.a 

— ■ Graf -fihrift ter ßjner eere,
i v ,  32.b

■ voerd de In qui ft tie in Por
tugal in , v. 28. b

Jan de VIIÏ, ( Paus) heeft Oviedo 
tot een hoofd-Bißchoplijke Stad 
verheeven, 1.46, a 

Jan (  Paus )  de X X II, beveßigd 
de Ridder-orde van Chriftus
v. y3-a

Jan d'Äibret , door wie van Na
varra bernfd, 1,24. b

Jan
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J in d’A^bret, l.tatße Koning van 

N.,varra, in. n 8 .a
-  — in den Ban gedaan , 111. 

128 b
Jan u’Avila , heeft een Hooge- 

fcbool te Bacgagebonwd , hi, 
2. b

Jan de Pineda , Frmciicancr 
Aionnif , waar gebooren , j <
79- 11

S:. Ian del Foratchc , een oud 
K.ifteel , waar v.m des velfs 
pnyn-hoopen te zjen z.tjn , 11 i , 
24. b

- ---- - z.ou door de Mooren geßigt
z,tjn , ibid.

Sc, Jan de Luz, de Uatfte plaats 
van Vrankrijk ¿7 Spanjen , v. 
27. b

don Jan Ferdinanden de Here
dia, Heer van Fuentes, 111, 
117.3

Jan Herrcira , een vermaard 
Bouiv-mccfter , heeft de Bears 
van Sevihcn ontwttrpcn, 1 11. 
19 b

Jan Lopez, Aards-Diakcn, heeft 
een Hoove-fckool te Sieuenca op- 
g en gt, 11.48.»

Jan Scbaftiaan del Cano, w *ar 
gebooren , 1, 51. b

j---- - krijgt een fVapcn van Keyz.tr
Karel «fr V. 1.52. a 

Jan Suarez de Alarcon, hrijgteen 
vergelding van Philips de IV, 
1 v, 21. a

Jan Tellez Giron d e \\,bonwd een 
■ fehoone Kerzen verfeheyde Kloo- 

{hrs  ̂ ix 1.47. a. b 
St. Jans Brood , waar gevonden ,
* in.7.b
* ----  tn overvloed in Spartjen ge

vonden, v.6. a
Jufpis , om pylaaren te maaken, 

waar gevonden, IV. 37. b 
Jalpis-mijn, waar te vinden, 1. 

48. b
Ibe riaren , by wat gclecgenheyd de 

eerfte ontddfers van Spanjen , 
ßg dm noemden, 1.3. a 

Ibenen, eertijdsde naam van het 
tegenwmdige Spanjen , 1. 2. 
b

Ibcrus , « «  R ivier, befehreeven , 1. 
7*.aIbiila , een Eyland , 111. 90. 
b

Ibn Roa , waar gebooren , 111. 
7 -a

* ----  Hoog-Ueraar in Spanjen, v.
20.b

Ibn Sina , waar gebooren , 111. 
. 7. a

—— Hoog-keraar in Spanjen , 
v 20. b

Ibor, ffff« Viced, 11.78. a 
Idanha , twee Steeden van dien 

naatH) als bet Oudc en het Nieu- 
“ We , iv. 17. b

Idubeda , een Berg , hoe van de 
Spanjaards genoemt , 1. 7.
a '

----- befehreeven , I. 12. a
Jerenna , fff» Stad , i n .  26. 

b
JeronimusOforius, Hoog-keraar 

in Spanjen, v. 20. b 
Jcrommus Zurita , Hoog-keraar 

/'//Spanjen, v. 20.b 
Jeruzalem , afgebeeld ten tijde van 

onz.cn Zaaltg . maker , waar te
säen, 11.45, b

Jcfuitcn , hebben een kpficlijf 
Hays te Madrit , 11. 19.
b

——— verfehilkn in httnne wijzj 
van leeren van die in Vrankrijk,
111. 17. b

«— ■ ■■ werden in Portugal A- 
poftden gememd, IV. 28. b 

Jeugt in Spanjen , z.eer ongebon- 
den , v. 20. a

Igaeditania , een Stad t iv. 17. 
b

- — »de Geboorte-plaats van Bara- 
ba, tbd.

Igaeditanters, een magtig Volks iv. 
17. b

Ignatius, de Jefuit, waargeboo- 
rff», 1.53,11

op wat udjfe te Sevi- 
Jien gelten word , i l l .  17. 
b
— ' 1,-tßeller van de Breeder- 

[chap van Jefus , 111. 101. 
b

——— des velfs leeven in veel
der ley Schilderyen te Lifiabon 
afgebeeld t I V .  18. b 

Igunlada , een Steedetje , i l l ,
102. b

Ildetondus , een gebooren Span- 
jaard, v. 2 i.a

St, lldcfondus , Befiherm-ffeer 
van Toledo, is een Hooge-jchooi 
toegewijd, 11,48,3 

lldcfonius , Btjjchop van Tole
do , waar begraaven , 1. 56, 
a

***-— • des steift lijk. mag van 
niemant 4 als van waardigeper- 
z.oonen, gelten worden , 1. 76. 
a

Ilcrida , een chdt Stad , 1 n ,
103. a

llipa, fff« Stad, 1.13.a '
Hipa, een onde Stad , H. 84. 

a
Hipula magna, een Stad , u í .  

11, a
Illibcris, ( het onde )  voor de Stad 

Granaadcn gemotnen , 111. 
49. b

lili ce (  het onde ) wat Stad daar 
voor genoomen werd , 111. 
80. b

II1 ice, wat Stad , daar voor ge- 
»comen werd , 111 . 8b. b 

111 ojeas , waar gekegen , m .  
62. b

Illurgis, ö/Illiturgis , eenStad9 
waar gekegen f 111,4, b 

Ilurgii, een Stad t 1.15.a, 
Ingang , van de Hooge-fchool pe 

Salamanca, z.eer koftelijA, 1. 
60. b

Ingang van het Efcuriaal gedwon- 
gen gemaakt te worden , 11. 
24. b

El Ingenio de Juanello, een Wa- 
í.er-werbct»ygvan een Italiaan , 
op het Kaßeel te Toledo, u .  
77 . b

Iniga Sánchez Harizta ontwel- 
digt% den Mooren , Pampelona, 
ni. 128. b

Inkomften des Konivgs van Spatt- 
jen , v. 39. b. 40.a. b 
— van Portugal befihreeven^

v -47 *a.
Innocentius ( Paus)  d e lV ^ ee fi 

tùejbemmingaan een Broederfèhap, 
v.72.b

Innocentius de VIII , {Pans)  
doed een Hooge-fchool en Aards- 
bisdom te Valencien oprigten, 
n i .  85. b

Inquifîteur Generaal , waar fijn  
verblijf te Liiîabon houd, iv.
26. a

Inquilitie , by Wat geleegendheyd 
en wanneer op-geregt , v. 28.
b

wie de eerße Inßellert 
hier van z>ijngeweeß, ibid.
- — wat Köningen de z.elve 

eerfl in Spanjen en Portu
gal hebben ingevoerd, ibid.
... . om wat mis-daaden de
menfehen voor deez.e Bank, mot
ten vcrfihijnenf ibid.

op wat wijz.e des zjelfs 
Raaden benoemd worden, ibid. 
———■ nyt hoe veel Heeren dec- 
z,e Bank^befiaat, V. 29. a * V.
— — ■ ivie des zelfs eersie Tn* 
i'petieur Generaal is geweeß, 
V. 29. b

V. Deel, ( p )  In*

*
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Inquiiitic, hoevtelmtnfthendoor do 

eerße regts-dtting wierden ver- 
brand, ibid.

üp wat WijKe de men- 
fchen door deez.c gevangen wor- 
den genoomen, v. 50. a. b 

r - — hoe Ky werden onder- 
vraagd, v. Jo. b, 31. a 

—. ■ - — op welt wijKe kan ontkpo- 
men werden , v. 31. a 

d———~ om wat misdaaden de 
menfcben ten vmregedoemd wer
den, ibid.

m ■ —  0»? wat redenen gepijnigt 
en hoe hnnne vrienden moeten be- 
klappen, v .^ i.b  

mm— ■ «■ wanneer des Kelfs Regt- 
zjttiw  werd vehouden. ibid. * ii.

—  op wat manier en waar dee- 
z.e Regt-bankgehouden w ord, v. 
32.3. b

m .. — hoe des Keifs Ommegangge- 
fchied, v. 33. b. 34. a. b 
— -  heeft ookjnagt over de Boe-
ken, pw ffi'f if , v. 35. a.
36. a. b

~  1—— veele menfehen by des Kelfs 
uyt - veering dood gedrongen ,
v *.37* a

Inquificie-Huys te Valladolid, i . 
74' a

Interamnium Flavium, ff» 
*«Leon, 1. yy.b 

Intreede, van een ntettwe Aards- 
Bijfthop van Toledo gefebied 
zjeer prägt ig , 11, jTcj.b 

Inwoonders van bet Pyreneefe 
Geborgte, moeten de Reydgers 
door de Zneeuw werken , 1, 
34. b

St. Joachims Plants te Madrit ,

Joan ( Koning) in wat Kerk^met 
fijne Gemalinne te Toledo raft , 
i i .  58.a

Joan Baptifta Monegri, heeft het 
Beeid van St. Laurens heerelijk, 
aan het Efcuriaal uytgewrogt,
ii. 2y.b

St. Joan de Pefquera, ff» Vick je  9
iv. 12. a

Joan Ferdinand Pacheco, Burg- 
Graaf van Villena en Greet- 
Meeßer van St. Jacobs Ordre 9
11.5-3.a

Joan Francifcus Jofephus Anto
nius Bento Bernardo , Zoen 
van den Koning van Portugal,
v .  4J.b

mm — . door de Staaten van het 
Ri/Lt veer Opvolger van het Rijk, 
verk[aardt ibid*

des zelfs aart en imborft be*■1 
fihreeven, v . 4?. b 

»■ — heeft de Kroon van fjn  V t- 
derge*erfd) ibid.

Joanna , Dogter van de Kon in - 
ginne ifabella, f» Moeder van 
Keyz.tr Ferdinand , 11. 48.
b

Joanna , Moeder van Keyz.er K a
rel d e V )  waar geßorven , 1.
56. b

Jocho, ecn Markzgraaffchap , in.
92. b

Johanna, Gemalinne v*# Philips 
de I, waar begraaven , 111. 
51. b

Johanna de Zotte , met wie ge- 
troawd9 v. 38. a 

Iönife Bouw-konft, in wat deelen 
aan het Eicu naal waargenoo- 
men9 n .x y .a

Jonqueires, een vervallen Steedet- 
j e 9 u i ,  108. a

Jooden , bieden een groote fomme

1 gelds aan den Koning van Span- 
jen , om vryheyd van gewijfe, 
aan9 v. 30, a

— ' dog werden tot tivee- 
maal afgeflaagen , v. 30. a 

*St, Joolf met ßjn Breeder door Da- 
cicus ter dood gebragt , 11, 
47. b

»■ 1 ■ terßjner eere een Kloofier 
gebonwd , waar gekegen , u .  
30. b

Sr, Joris , Befshernter van Sarra- 
gofla, in. 115. b

* een der Hehveien van dien 
naam , waar op Lifläbon ge- 
boawd is , I V .  26. b. I V .
30, a

Jolaphat, des z>elfs Beeldenis aan 
het Efcuriaal gepiaatft , 11, 
32. a

Jofias , des Kelfs Beeldenis aan 
het Efcuriaal gepiaatft , 11, 
32. a

Iran , of Iron , ff» Dorp , 1, 
29. a

«■— ■■■* heeft een Schoone K crfi, 
1.29, b ' * .

Iron , de eerße plaats in Span- 
jen van Vrankriik , t . 27. 
b

Ifabella , Gemalinne van Ferdi
nand de V, waar begraaven, 
in. y i.b  -

Ifabella , Hnys-vrouw van Key- 
Ker Karel de V, des K e lfs lijk 
in het Pantheon gepiaatft ,1 1 , 
40. a

Ifabella, Koninginne van Spanjen,

R .
eerße invoerfter van de tnqui- 
fitie , V. 29. a.b 

Ifabella Lopiiä , Dcgter van Pie», 
ter, Koning van Portugal, v.
47* a

Isbilia, KÌe Sevilien.
St. Ilidorus , des Kelfs Lighaam9 

waar gevonden werd , 1. 58k 
* a

St. Ifidorus, p/Ifidro, Befehermer 
van Madvit, des x,elfs afkpmft 
befchreeven, 11. 19/a

St, Ifidorus , field een Keeker 
Koort van Gods-dienft in , 1 1, 
60. a

Ifidorus , een gehören Spanjaard, 
v .a i .a

Ifola , een Markzgraaffchap , m# 
92. b

Ifuela, ff» Vloed, 1 11. 112. a.
111 . 119. b

Italica, een Stad, 1. 13^
Ituriflà , een Stad , 111. 127* 

a
Juan de Dios , heeft een fchoon 

geboHw te Granaaden geßigt, 
u i .  63 .a

St, Juan de Ja Pcgna , een hee~ 
relijk  ̂ Kloofter , m .  122, 
b

Juegos da Canna, wat te Ktggen J 
in. 35', a

JuiFers van Spanjen, op wat wtj- 
Ke hetgCKelfchap, van den Ornme- 
gang ,met bloemen beftrooyen , V.
27. a

Juffers van St. Jacob , ff» InKet* 
ting in Spanjen, v.28.a 

■——- ■■ op wat w ifte gekleed en 
hoe Ky leeven, v. 28. a. b 

Jugum Cerretanorum , een Stad $ 
1. 13. b

Julia, een Stad , 1. 12. b 
Julia Artigis , een Stad, 1 n . 73. 

b
Julia Joza, een Stad , n  1. 42.1 

h
Julia Libyca , ff« Stad9 x. 13. 

b
Julia Libyen , ff» onde Stad, 

i n . 109.a
Julia Tradurla , een Stad 1.12«’ 

b. m . 42. b
Juliaan, ff« Graaf, versdaat Ko* 

ning Roderik , 1. 21, b 
St. Juliaan , eenSterkte te Cafcais,1

IV. 34, b
Juliana met Eulalia ter dood ge

bragt , i i , 81, b
St. Juliamis is ter fijner cere eeft 

Kerkje opgerigt, n. 50, a 
Juliobriga t ff» Stad , 1. 13. b-

1.70. a
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r. 70. a

Julius ( Graaf ) waar gevangen 
 ̂ gebenden, u i. vzz.b  
Julius (  Paus )  doed Jan d’Al- 

brctin den Ban , u i ,  128. 
b

Julius de I I , (  Paus ) fcheyd het 
Bifdom van Origuela, van dat 
van Carthagcna , i n .  80. 
a

Julius Citfar , waar de 2. Zoonen 
van Pom pejus heeft gezlaagen ,
I I .  47. a

*■ ■ ■  in hoe veel dagen , van 
Romen te Porcunna quam, 
in . 8.a

*■ »....... is een Beeid ter ßjneree-
re te Sevilicn opgerigt , 111. 
20. b

r- -  ■■ waar omtrent de Zoonen 
van Po m pej u s overwonnen heeft t
I I I .  70. a

» ni. 1 -■  *  waar Afraniusfw Petrc- 
jus in een Veld-zjag overwon, 
in. io^.b

—---- - geeft een regt am Ebora,
iv. 39. a

Julius Italiens, een Vigter^waar 
gehören , nr. 25% a 

Juncaria, een vervallen Steedetje, 
i n .  108. a

Juncarius Campus, waar gelte* 
gen, m , 107. b

Junia Ruilica,/«?/ des zelfs gedag* 
tenis, een Op-fthrift gevonden , 
111 69. b

Junius Brutus iZefd-beer der Ro- 
meynen, trekg over de Lethe,
IV. 5. b

Jupiter , ter ßjtier een een Kerk 
van de Heydenen gefligt, iv. 
48. a

Jupiter Ammon , waar van de 
Heydenen ge-eerd , iv. 36.
b

Jure (To , een Gebergte , iv. 9. 
b

Juilinus, een gehören Spanjaard,
v. 21. a

Juftitia , deezje naam aan kecker 
.Hoofd van Staatgegeeven , V.
4 3 ' ^

—■— — waar in des zelfsampt he* 
ßotid, tbid.

Juveneus , een Spanjaard vange- 
boorte , v. 21.a

Ivica , een Eyland , m .  90.

Ixar , een Steedetje , 111.117. 
a

K.

Kaap de Cruz, waar gekegen,
m . 107.a

Kaap St. Vincent, hoe eertijdsge- 
tiocmd ,1 .1 3 .;!

Kaard-diih'len , wat geld in een 
jaar te Cordua opbragt , 111.

T 7*A •
Kaars-kroon , van Zilver in het 

Koor van het Efcuriaal , 11.
3r  a

Ka .u zen , in Portugal nietgebruy- 
kfhjk* v. 3, a

Kaas i waar befi in geheel Ca- 
ftilien gemaakg word * 1, 64. 
a

Kaas , zeer letter te Pegnafkl,
1. 71,b

Kaayen ( 2 J  by Gibraltar, in.
44* b

Kalk-groeven te Antequcra, 
waar nyt groot V¡tat-werk  ̂ge- 
maakiwerd , 111.67. b 

Kamer-bchangzcl , van vecren, 
wer konftig te Buitrago, 11,4. 
a

Karners , in groote meenigte van 
het Hof des Konings te Madrit, 
11. 8-b

Kandclaar ( kpopere) zeerkpnßig 
tn het midden van het Efcuriaal f 
11.4t .a

Kandelaaren ( 6. zilvere )  door 
Philips de HI f aan de Kerl1  
van St. Jacob gegeeven , 1. 
yi. a

— — —» (60 Z there )  zoo zwaar, 
dat een der zelver doorgeen man | 
kan opgeügt werden, 1.66, a I 

1 -- ( gottde )  op het Altaar te 
ßurgos, tbid.

----  - (12)  van gegooten Zilver,
van een mans lengteßn het Eleu- | 
riaal, 11. 33. b (

Kapellen te Burgos bewaaren ee~ j 
nige Ujken der Köningen van Ca- 
ftibeni 1.66. a

( 40.)  aan de Kerk^van 
het Efcuriaal, n. 33- a 

Kapper-boomen , waar in over- 
vloedgevonden, m . 8. b 

Kapucijner Kloofter , op de top  ̂
van een Berg by Pardo , 11. j
2i.a j

Kardinaal Infant , deed Heater 
van Madrit in Vlaanderen 
brengen, om te drinken , 11. 4.
a !

Karel de II, des zelfs Itjk̂  in het
Pantheon by-gezet , 11. 40.

— — geßnrven zonàer Kinder eh t 
v. 38. u

Karel de II, Koningvan Engeland, 
getromvd met Cathanna van 
Portugal , y. 46 a 

Karel de 111, kontng van Navarra, 
waar ten Hof gebouwd heeft , 
m . lay. a

Ka rc l de 1 {1, doedßjn beß, cm tot de 
Spaanfc kroon te geraakyn , v,
3 8 . b

heeft greets voor* 
van Logrogno 

v  er gum , 1, 70. a *
-— — door Waater te drinken , 

van de Koorts geneezen , i 1, 
4. a

-------  de eerfle in het PiWthcoii
ty-gezet, n. 39. b

—---- * gcharnaß in een Water-
fprong te Aranjuez , n .  70;
a

— met ßjne Khdercn in kpo* 
per afgebceld , 1 1 . 3  3. a

heeft een Kiooßer ter ec* 
ten van St, Joo& gefiigt , I 1.
74- b .

«■ - ' —1 is aldaar , na dat f j  ne rij* 
kpn had afgeßaan , geßnrven , 
ï n 74. b

Karel ( Print )  door wie owgebragt, 
ti. 77. a

Karel de V» onder een Beeid van 
David, aan het Efcuriaal ge- 
plaatß, i l .  32. a 

Karel Balthazar, een jeng Konivg 
van Spanjen fchielijkgtßHrveni 
ir.40. b

Karcl de Dikke, van Wifrcdus 
overwonnen, i . 2 2 .b  

Karcl de Groote neemt Barzclo- 
n a/», 1,22. b

verzoekt een Bijfchop over 
de Kerk van St. Jacob , 1 .  
5 1 .  b

waar gezneuveU , 111. 
127. b

Karcl [de StOUte , heeft een ei
nige Dogter naa-gelaaten , v.
38. a

Karcl , Zoon van Philips de II, 
waar gehören, 11.47.1 

Kas der Kerk^cieraaden van Val
ladolid , zeer fchoon , 1.72. b. 1, 
73. a

van het Eer waar dire in het 
Efcuraal nyt eeneßeengemaakl * 
1 1 . 3 4  b

» *1— * ' is veertien jaaren door bon
der d menfchen aan ge-arhyd ,
ibid. ' -

----- — van Heylige over*blijfze
hn , door Sc. Louis aan een 

( P 1} Kerk

Kaivl fKeyfcr)
regten aan die
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lOri: vm  Toledo vereerd, u . 
58. b

van het Eerwaardige van
Zilver , îw ongemeen keßelijk te 
Scviliën , i n .  14-a 

Kalpcr Cervantes (  Kardinaal) 
heeft een Hooge-fchool te Ter- 
ragona geftigt , 111.97. a 

Kaiîèn ( 4 j  zw wf rgroote veaar- 
4e j »vw  ¿7 â/î 0 verbUif r e 
ien betvaard werden , i l .  35'

Kafhnic-Roomen > waarinmee- 
nig te gcvondm, 1,5 3 * ^

v«« Fo mura bien , 1.

zjer jbhomte St. Sebaili- 
, 1 , 3 t . a  

wei ïe Mi*
randa de Ebro, 1.64. a

zw Borgos« onveywtn-

Kaiîccl 
28. a

a:in

baar, i . 6y. b
te Ferma, uytneemenâ

fehoony 1.68. b. 69. a 
—— dear wie geèonwd , 1

69. a
----— ( iConivgtijbc ) vm Se-
go via ¡geheel met hotgedekt, 1. 
7 f '

waar op 2, Primen vm  
Vrankrijk z*jn gevangen ge- 
weeß, 1. 78. a

—  zw Toledo , w# fehoon 
en Koninghjk geh oh rv , .11« 53, 
b. 54,. a, b ,55.a. b

¿kw;- Blanche de Bour-
bori gevangen heeft gez,ceten 3 
waar gekegen , 1 x 1. 35*
b

*---- - hy Gibraltar op een Berg
gebomvd, in. 44. b

*■■■ ■- van F i iVabon befchreeven ,
rv .i6 ,b

Kaftetlcn {% ) teGram adcnm  
de van Alhambra , het 
eene door de Mooren , cn het 
andere door de Chriltcnen^- 
bwwd , ui. fz .  b

Karhuyzer-Monniken » hebben 
een fibo&ngeböun* te Granaaden? 
1 j t. 63. b

Kelder , vol hode Dood-kiffen, 
vm  Köningen tn Prinzen , 
warn gevmden , m .  5/, 
b

Kclder-mcefter, des zjslfs bedie- 
mng, V*4i.a

Kelders , voor de mindere Die
tmars van het Efcuriaal , 11.
28. b

» ( % ) tot Begraaf-plaatzen 
voor de Printen van den Bhede

en Kotîinghmen fonder ntaunclijf 
oir, 11.41. a

Kerk f ter eeren vm  Sr. Adriaan ,
■ 3 4 - a

.1 van Sr. Salvador te CF 
viedo , zjeer kofidijk , i. 45. 
a. b

— ter eeren van St. Jacob, 
waar gebouwt, 1. f  r. a

—.— - is de èe(te vangebeel Span- 
jen , ibid.

—  ̂ onder de (tarde te St, Ja
cob de Compoftclla, 1. E%- 
b

ter eeren vm  St. Antoli- 
wmgcbmwt, 1,57,3

van Leon -, de befe van
Spanjcn, 1.58. a

---- van Salamanca befehree-
ven 3 t .ô i .a

——...... te Valladolid , een toe-
vingt voor de Dood-ßaagers 7 1, 
72. b

— » van onze Fieve Vrouw 
van Atocha befehreeven , 11.
17. b. 11 ,18.a

—  van onze Ldcvc Vrouw 
van Almunada befehreeven, n.
1 8. b

—  van St. SebaÎtiaan befehree
ven 3 i r .ig .a

—  v m  het Efcuriaal befehree
ven , u. 3 r. a

heeft 7 Kooren met Orgels}

----- ter eaett vm  ]uf\tcrgtßigt,
1v.4 8 .a

—— ts daar ma aan St. Jooft en
Pallor op gedrungen, ib;u.

----- twee Op-fchriften alhur gc-
vonden, ibid.

Kerk-cicraden van het Efcuriaal,
z.eer kofiehjk., 11. 3 3 * ;i 

Kcrken van St. Jacob, St. Mar
ten , van den Kardinaal van 
Sandoval, van den Conitapel 
Luna , ie Toledo , u. 5*7. b 

——  deplaatz.cn der Jvfiy.y.e- ;̂ >oz.e- 
ryen in Spanjen , v. 8. a

------ van Madrit z.ijn Lufi.hco-
ven . v. 24, a ' '

n. 33. b
---  van onze FieVe Vrouw,
van de bcwaar-plaarsder Hcy- 
ligdommen , 11.57. b 

—  de Heylige , genoemd , te 
Toledo, 11,58. a

---  ter eeren van onze Fieve
Vrouw van Am o s 11. 79. 
b

—» van wit Marmor-fleets 9 ter 
eeren van Maria 3 door wie ge- 
bonwd, h i.47. a 

— * voerende de naam van den 
Zaaligtmakcr , etnijds een 
Moorie Tempel te Sevilieu , 
h i. 17. b

— > der overwinning ter eeren 
van Auguftus opgerigt, m ,  
108. b

• ter eeren van Hercules , 
waar in geen Vronwen, of Zer- 
kens mogten kgamen, 111. 39. a 

— * hoedamg, die hier wilde of- 
feren, moeß geflcld z.ijn, ibid. 
— » de Zon en Maan toegewijd, 
iv, 35. b

---  Op-fehrift hier van te leeren,
ibid.

Kcrk-fecUeü, opwat wijz.cbyde 
Spanjaards werden aaxgevatt- 
gen, v .23.a

Kcrkje van onze Fieve Vrouw 
van Ecnzaamheyd te Madrir, 
11.20. a

■----  gehe el van faßis-fieen tn het
Efcuriaal, n .44 .b  
—■ uyt tzn Kotz.gchoptwen aan 
Trej anus, endaamaa am  Ju- 
lianus toegewijd, 11. 76. b

Kerk-k leedercn der Priejierc ngaan 
een wonderlijk?ßcheonheyd in bet 
Efcuriaal , 1 1 ,3 5 .  b

Kerk-vaandclen vm  alderkunde 
gedaants in den ommeg.wg ge- 
bruykelijk î 11.3^-

Kerk-vergadcring te Oviedo 
houden, i.4Ö.a

Kerk-Zecgeien van Eufcbius, in 
de Bocksßamer t)an ^ct Efcu
riaal, 11.43. a

Kerile-boom-gaarden, waarge- 
vonden , 1.79,3

Ketcnxi^w Ringen, volgeßeentens\ 
door Albertus aan een Heylig 
vereerd, 111.84^

Ketenen , in meenigte te Toledo, 
alwaar de Zlaven door de Moo
ren wierden aangelegt , 11. 
^1. a

Keyzerl ijke Stad , een eer-naam 
van dt Stad Toledo, 11.6z- a

Kijk-plaatzen der Groote, am het 
Stieregevegt te z.ien , hoe veror- 
dineerd, v. I J .  a.

KijFtoorens, längs de Kttß vm  de 
Middelandfe Zee in Spanjen 3 
1x1.73.b

Kinne-bak-zlag , mag am de 
Kvegten in Spanjen tuet gt’gee-

■ ven werden , v. S f . a  
Kdt , zeer künftig van Zilver , 

waar indeZfch en Beenderen van 
eenige Heylige bewaard werden,
11.58-b

Kiit-

(



R  E G I S T  E\ -
K ift-g e w e lf, van wonderlijk. hont 

door de Engden verplaatß ce O- 
vied o , i 4 6. a

Ktceding der \onge Boer inn en rond- 
cm Fonrarab.en, i.zp . a

■ ---  der Spanjaavds, v- 7 , b
K lin gen , zeer fchoon, waar ge-

maaki) i* 3 I .b
K lok , 4 /V van zetfs Uyd , -w/éî- 

¿vw/g naaksnd gevaar, nt,
1 18.  b

KIokjens ^4» Gond, waar gevon
den, i î . 19, a

K lokken , door Amanzor gcroofd 
en wederom gezonden, 1.5 r, b

------  van hci Efcuriaal bejchree-
ven, h , 3 z. a

------- (24) in de Tôoten van Sevi-
Iien , met opfchrifien, 1 1 1 . 1 5 .  
a, b

Kdoofter der Vromven te St.Seba- 
ihaan, i. 3 1, a

------- van Kathuyzcr - Monnikfn
a an de groote weg in Oud-Ca- 
itilien , 1. 64. a

■ ---van St, Dom inicus, fer eeren
van Sc, Paulus, zter heerehjf̂ te

I 14. a
! Kiuyten van Goad,door de Akfe*~ 

heden in _ Galicien gevonden, t, 
17 . a,

Kleyzcnaar ,van groote Gods-dien- 
ßigheyd, zig te Pardo omhou- 
dende, il. 2 1. b

Kluyzcnaars'huysjens, op wativij- 
ze op M o w -S erra t, in. 102.

’ a f>
Kluyzenaars-hutten, waargevon- 

den, 1 1 . 7#. a
K oelte, d a  nagts zeer aangenaam 

in Spanjen, v. 4, a.
Koctzen, mee^der te $evilien,<*/i 

te M adrit, nr. zz. a
----- te Granuadcn verbooden , nr
J i . n  '■

Kolum van Hercules waar tezien, 
i - 4^. b

Konijn 5 vertomd op een Eerc* 
mttnt bet Xinne-beeid c/*« Span
ien» 1 ,4,  a

Konij fieri, overvloedig in Spanjen 
gevonden, 1 . } .b .

----- ts een fchadeLjk, gedierte,
ibid.

Valladolid, 1.71. b
----  van St, Clara , koficlijk̂  te
Valladolid, 1. 75.b,

----  der Jefu iten , zeer heereiijl̂  te
Valladolid, ibid.

— . van Kachuyzer * Momibyn 
ontrent Segovia, 1 .7 8 * a

----  van het Efcuriaal befchree-
ven, 11,44. a

—  van Sr, Jan der Boetvaar- 
digheyd , waar geßigt ,  1 1. 
4 P. a

— - der Köningen , ter eeren 
van St. Francifcus , gebouwd, 
ii. 6 1 . a,

----  door wie geßigt, ibid.
van Sr. Pieter ^ B lo ed -gc*

tuyge te Toledo, ibid, b 
—  van St.Jooft, der Hierony- 

. miren, door Keyzer Karel de V, 
gefhgt, 11 74. b

--- - van Maria de Guadaloupa,
heeft een beeld , dat groote eer 
beweezen word, u. 78, a

----- heeft een fchoone Kerj^, ibid.
——  van St. Francifcus te Sevi

lle» is zeer heereiijk̂ y in. ni a
-----  dat van de Dankbaat heyd,

te SeviYiCn zeer keere/tjl ,̂ ibid, b
------- naanw-kgurig befchreeven t

nt. 17.«
— —  der Auguftiner-Monmken te 

Triana, m. 21.a 
Kloofters (fchoone) te Salamanca, 

i . 6 i . b
—  {17) in bet Efcuriaal , if .

---- - namen in zjtodanigen meeniĝ
te toe cp de Balearile Eylanden, 
dat de Inwoonders httlp daar fe
gen ntoeßen verfielen, 1.4, à

------  met Wefeltjens gevangen, m.
6y. b

------  in meenigte op de Bakarife
Eyhnden̂  m . p i .  a 

Koning van A rragon, op wat wy* 
ze gekgoond wterd, v .43. a. b 

Koning van Portugal, ij Groot- 
meeßer van de Ridder-ordens, v. 
4 7 ' a

------  op wat daagen gehoor ver-
leettd, jbid. b

Koning van Spanjen , hoc veel 
Landfehappen beza, v. 58.b

------  wat hy van de febeepen van
Indien, en aidaar uyt de Mtjnen 
tr<k/ > v. 59. a,b

------  wat inkomfie hy trek*fv, 3p,
b. 40. a b

Koning der btroomen, tot een eer- 
na am a an den Xaag gegeeven ̂  
r. 10, a

Koningcti van Arragoft ,  waar 
naar bet leeven ttytgebeeld , te 
ziert, in . 1 1 5, b

Köningen van Spanjen zijn zeer 
van banne Onderdanen geagt en 

■ ge-ert, n, 8 ,a
Köningen {ti)vatt Spanjen,waar 

begraaven t 1 1 . 41 . 3  
Koningtrsne^rfn Spanjen ^magvan 

niemand aangtraakt werden, v. 
5 + .b

R ,
Koninglijke W eg , waar geleegett̂

l. 3<S.a
Koningrijk in Spanjen, dat 1Ö4 

jaaren , ander 10  Köningen ge- 
ß*an heeft, t . 2, i . a 

Koningrijken (3. wantteer in Span* 
je n gevonden, i , z $ , a  

— — (1 3) van Spanjen, hoc gehe- 
gen, 1.2^ a

Koolen van Eyke-bojfen, waar gt̂  
brand, ir, y i . b

Koor van de Kerl  ̂van ket Efeu* 
riaal befchreeven, u a

----  van de H&ofd-hetk. £• <• a To*
ledo befchreeven , ii. fp.’A 

Koorcn (7) mtt Orgeh m deKtr  ̂
van het Efcuriaal, n.

Kooin it} diepe keiders bewaard te 
Xeres^ m .^.a

— — zetr fchaari mhet Lmdjchap 
Beira , iv. 18. a

Koorn-fchuur van Spanjen, wat 
oord met regt detze na am draagd,
m. 7 b

K oraal, op wat wijze hy Majorca 
geviß% iii.p o  a

Koremen, waar van daan kpomen, 
m. 71. b

Koude, tuet veel in Spanjen, v. 
5 b.

Krijgs-raad ,pyt wefig pertoonenm 
Spanjen beßaat, v.iji b

------  in Portugal.waarinbeßaai,
v. 48. b.

Kroon (Keyzerlijkg) voor de H , 
Maget te T oledo , n . j ß . a  

K roon van Portugal, van Go ad 
uyt den T aag gemaakt, v. 6.3  

Kroonen van Goud , Paarten ett 
Diamanten boven het Altaar te 
Burgos, 1. 66. h.

Kruys van Goud, door Engelen in 
gedaante van Goud-fmits ge- 
maakg, 1 .4 5 .5 ,

— — te Sr, Jacob , hoe door de 
Bedc-vaard-gangers ge-eerd, v  
$a-.a.

------  van Goud en Eedel-geßeen*
tens zenderweer-gaa /»Europe,

* 11. jd. a
~  onzes Zaatigmaakers, waar 

gezegt word ,  bewaard te wor
den, ii, 59 b,

----- te Caravaca , door de Enge*
len aidaar gebragt, in  7 0. .1 

—■-i—- van Goad ,  zur k>Jhi)k t* 
L ifa b o n , iv. zy. a 

Kruys-beeld , te Madrit aan de 
Hoeren aan-gebooden, v. zy. a 

Kruy^-vaarders, wat eertijds ge* 
daan heb ben, v . 4 i . a  

Kunft hoolen (3  fchoone) te Sevi- 
lien, in. ip b

V , Deel. (q) KUftÖ-



Kunll-ilrcek vauSeuorius, fegen 
¿kCharacetaniers, gebrtt)kt,\\, 
51. a

Kurk-boomen * w&ar gevonden ,
. 1. xp.a

L.

L Aakencn, z.eer fraay te Sego- 
viagemaakt, J.7$.a 

Laan , van alderhande boomen, die 
naar bet Efcuriaal leyd, 11. 2,3. b 

Laarzen van den Benag van Sa* 
xen, van een maus leugts , 11. 
p.a

Labourd , een Landfcbap , u i .  
127. b

Labourdan, waar gekegen, z u . 
107. a

Lacer, Bouw-meefer van een Brttg 
en een Kerkje te Alcantara, H . 
76. b

L a c o b r ig a , een S t a d , 1. 13. a 
L a c o b r ig a  , een oude S ta d  , i v .  

51 -*
Lacus Libyftinus, een M eyr, waar 

geleegen, 1. 8. a 
L ag lera , een'Stroom , 1 .6 4 . b 
L ag o s , een 0ade Stad met een Haa- 

ven en Bol-werken voorzjen^ iv. 
f  i . a. b

Lagunas , des melfs beteekenis in 
bet Spaans, m*4 7 .b 

Laietaniers,^/4f  Landen bewoon- 
den, 1. i^ .a  

Lama,, een Stad, ibid.
Lamego , een oude Bißchoplijke \ 

Stad en Hoofd van een Regts-ge- 
bied , iv. 1 3-a

•-----  vergaadering door Alphonfus
de I, albier gebouden, ibid. 

Laminitaniers, wat Landen be
wenden , 1. 13. b 

Lampen ( Z ih ere)  altijd branden- 
de m de K erfvan  St. Jacob, 1. 
52.a

-----  van Z ih e r  en Gottd in mee-
nigte tat verligting van z.eekgr 
beeid te Burgos , x.66.a 

Lampouidan, waargeleegen, in. 
91. b

Lance , tnoet alleen in bet Stie-
. re-gevegt gebruykt worden, v. 

zp a
Lancen , by de Oude Spanjaards 

geb 'ttykelijkj 1.14. b 
Lanciers, wat Land bewoond heb- ! 

ben, I. 13-a
Land-bouw , op wat wijz.e door 

Philips de IV , aan de vremde- 
hngen gegeeven, v. 11. a 

Land-huys, of Cafa del Campo, ;
, waar gekegen, n .p .b  )

R
Landrove , een kfeyne Stroom , 1 

47. b
Landfchap , fußen den Douera en 

Minho befebreeven, iv.4.b 
Landfehappen, door den Koning 

van Portugal bez.eeten, v. 46. b 
Land-ftreek, aan de eene z,y vragt- 

haar en aan de andere dor, x. 
35-b

----- vol wel-riekende kruyden ,
waar gevonden, 1,69. a 

Lancßoia, waar geleegen, t. 3p. a 
. Lanhofo, een Stad , iv.y.b 
Lamaarn van de Ke>k in hes Efeu* 

j riaal befebreeven , u. 3 i . b 
Lanu^a, een Dorp, in .i2 i.b  

jLapedra, een Kaap, xn. po,a 
1 Lapis Hicmathites, waar gevon

den, in. 1 io.b
Lapourdan, een Landfchap, iix , 

107. a
Lara, beeft een f t e r f  Kafteel, 1 . 

69. a
Laredo, een Stad, 1.37.a 

j Laredo, een Zee-haaven, i . ^ .b  
Laruns, een Dorp, in. 122.a 
Lalganiten, Plaats te Madrit, n. 

3 .a
| Latinus, een z,eer geleerd M an uyt 

Ethiopian, waar ftjne leßen deed,
( in. 63. a
La vara, een aanBeneli/ke Stad ,iv.

| 15. a
Sr. Laurens , tot wiens eere bet 

| Efcuriaal gebomvd is , n.23,a
-----  des ẑ elfs beeid heerehjf uyt-

gew rogt,  11, 25 , b
-----  is de Befcherm-heer van bet

' Efcuriaal, 11.32.a
-----  des z.elfs beeldenis van haut

en yuer z.eer 1kpnßig verbeeld , 
m ,2$:b

----- een V'eßing van dien naam,
iv. 3f.a

Laurentius, waar gebooren, 111.
1 1 1 .  b

Laurier-boom , in een Koor van 
een geweldige groote, n ip.a 

Laurier-roofen, waar gevonden , 
11. 7p.b

Lebrilla, een Dorp, in. 77. a 
Lebrixa, waar geleegen, i.8 .b  
Lebrixa, een Z.eer ende en aange- 

name Stad', irr, 32.3.b 
Ledefma,«» St ad , beeft föa  Dör

pen onder B g ,  1. 5p. a 
Leeven der Oude Spanjaarden, J. 

14.a
— L. van Chriftus door een Geefle- 

HjfHeer in een bock, gefchtlderd, 
11.36. b

Leevens-manier der jonge Boerin- 
nen rond^om Fontarabien, 1,29,3

E G I S T E
---- der Spnnjaards befchreevenf

v. 7.b
Lcganes, Hoofd-ft ad van een Burg- 

graaffehap , n. 61, b 
Lcger van Amanzor, fterft door 

de Roode-loop, i.p t.b  
Legio der Romeynen naauw-h^u- 

rtg befebreeven, \. 57. b 
Legio Septima Germanica , een 
' Stad, i . f j - b

Legrapan, een vrugtbaar Dorp ,rr. 
77. b

Lciria, een Hoofd-ft ad van een ge- 
bied, iv. xp.b

----- beeft een groot Pijn-boom-bos,
ibid.

Lemmers van deegens , waar bet 
alderbeft gema^kt, 1.36.3

------ warden in een Proof buys on-
derfogt, ibid.

——  uytneemend te Toledo, ir. 
f6. b.

Lena, een Stroomtje, ibid.
Leo de 1)1 , field een Bijfchop over 

de Kerk_ van St. Jacob aan, 1. 
51.a.

Leo de X , ( Pam)  vereenigt bet 
Hoogefchool van Alcala de He- 
nares,- met de Broeder-kerk van 
St, J00A en Pallor, 11.48.3 

Leon , een Koningrtjk,, door wic 
des z,elfs grond-Bag gelegt, 1. 
22. a

-----  door wie en wanneer aan Ca-
ftilien^^Mg-;, i,2 3.b.

----- - hoe geleegen, I. f  5 . a
----- word door den Douera in een
■ Noorder- en Zuyder gedeelte ge- 

fo bey den, ibid. b.
Leon, een Stad, ibid, a ' / *
----- door de Romeynen,

. j. 7 7- b
----— beeft z,eer groote voorregten,
-.ibid.

Leon , de eerfte Hoofd-ft ad der 
Chriltenen, 1.58. a

-----  beeft een K e r f , wiens gelij-
kpn in Spanjen niet te vinden is, 
ibid.

Lepidus, Mede-broeder van Au- 
guftus in bet Drie-manfchap, 
v .f4 .a ■

Lerida, een Bttrg-graaffchap, m. 
pz, a

Lerida, een oude Stad z.eer ver- 
m aard, in. 103. a

-----  wanneer albier een Kerkelij*
he vergadering is gehouden , iir.
104. a

------ word van Valencien , a Is
haar moeder, ge-eerd, ibid.

Leriz , een kjeyne Stroom, I. 48, 
b ;

Le-

R.



L e r iz , een St room, heeft beet en 
bond Hrater, i. 5 3. b 

L erm a, een St ad met een kpfitkjk. 
K afieel, i .6 8 .b

Leflcnaars, voor de Bocken op te 
¿eggen in bet Kerl^kpor van het 
L icuriaal, 1 1 . 3 5 ^

• — — ■ (2) van fcooper feer kpnflig 
in de K e > \ v ,w  bet Efcuriaal, 
ibid.

—" ■- ■ van de Bocke-kamer in bet 
Efcuriaal'i/d« Indiaans hont, n. 
42. b

L e ilo , een Kick, 1. 29 .b 
L e th e , een St room, 111.2. a 
—  7vaarom door de (Jude zoo 

genoemd, iv. $.b .
Leuning a an de voor-gevel van 

het Efcuriaal befehreeven, II .!  
2 6 .b I

------- van Z ilver in een Kerl^ te
T o le d o , 1 1 . 57-b !

Liancs , een Zee-haven, 1 , 4 4 ^  j 
Libcralitas Ju l ia ,  een Stad , 1 . ; 

1 3 . a. iv. 39 .a
L ib o ra , een Stad , 1 .  13 . b. 1 1 .  

72. a
L iebana ,in  was plaatzen des zelfs 

gebied befiaat ( 1 ,4 4 ^
L ie fd e ,  een Haterfprong te Aran- 

juez , van die m am  , 1 1. 6 y . 
a. b

Liefde-zugries in eenfaamheyd by 
Cafa del Campo uytgeboezemd,
11. 10. a

Lief-koozeryen van jongs op den 
Span iards ingeboezemd, v .p .b  

L ieve  Vrouw  van de Godvrug- 
tigheyd , een Kerk van die naam , 
in , 64. b

L ieve  V rouw  del P ino, een Kerl1  
, van die naam te Barcelona, ill. 

P9 . a
L ijk  van St. Jaco b , w aar bewaard  

w o rd , 1. 51 .a
L ijken  , welke in het Pantheon 

z.i}ngeplaatft t n.yj.b. 1 1 . 4 0 ,  
a. b

~-----  öpwatwijz.e in Span\cn w er
den begraaven, v. i f , a  

Lijk-plaatzcn der Köningen aan de 
regier- en der Koningtnnen aan 
de linker-z.ifde in het Pantheon, 
ii. 39. b

Lijk-recden , gedaanover de Kö
ningen van Spanjen, n .4 i .a  

L ijf-  wagt des Konings van Spanjen, 
die der Mes-dragers genoemd, 
11. 8. b
— des Konings, hoe fig in het 
Stiere-gevegt meet gedrängen, 
V. 18. b

x  .... des Konings van Spanjen ,

R
in hoe veci benden befiaat , v, 
4r. a

L ifi-wagten der Koning en Kanin* 
ginne, wie daar in aangeneomen 
werden , 1, 68, a

------  ( 3 ) van den Koning van Por
tugal, v. 48. a

Lijnwaad^f^rg/ van Nicodemus 
gemaaky te z>jn , 1. 66. b 

LijJl van Heyhge Itjkcn te Oviedo, 
waar te vtndcn, 1. 45. b 

Lim ale» Stroom, 1, 5 3 b  iv. 3. b 
Lim burg behoord ender Spanjen, 

v  38. b '
Limocn-boomen w er veci in B if  

caayen, 1. 39. a
------ in Galicien gevonden, 1.54 . a
Limoenen, waaralkr-mesfi v&ort* 

kpomen, in, 7. b 
Linharcs, een Stad, iv, 17. a 
Linarès, een groot Flek^ ni.2.b 
Linai, waar gelecgen, ui. 104. b 
LinJofo, een Stad, iv, 7. b 
Liobrcgat, een Stroom , m, 92. b 
Lis, een Stroomtje, iv. 19. b 
Liflabon , een Stad en ver bk)f i  

plaats der Köningen van Portu
gal , iv. 2I. b

-----gevoelcn der Sehr invers van
des zelfs bomving , ibid.

des zelfs geleegcnheyd en ge-

E G I ■ S T  E
Locena, waar gekegen, in, ¿.a
Lodewijk de XII. accordeerd met 

Ferdinand de Catholijkc over de 
Stroom Bidailoa, 1, 27, b

Lodewijk de XIV. getrouwt met 
Thcrcfia, ibid.

Lodewijk de XIV. Koning van 
Vrankrijk ,  maakg zig m c e f i  er 
van het I'Yaniche Com uè , v. 
38. a, * ■

Lodewijk van Hut in , des zelfs 
Digtcr met wie gurvnunl, in. 
tiH . b

j Lodewijk Vivcs, w aar gebooren, 
111.85.a

Lof der hrwoonders van Burgos, 
I. 67. b

Logrogno, een wer aanzienelnke 
Stad, 1. 70. a

bee fi: wer veci vrngt-dragen-

R.

daante, iv. 22. a
heeft 20 Kloofiers , en 130

Gebroederfchappen, iv. 2 i .b
---- heeft veel fihoone gebonwen
en markt-plaatfen, iv. 2 3-b 

des zelfs KoningUjk H o f w erj O ^
kpßehjk, iv. 24. a. b

---  is op 7 hettvelen gebonwd,
iv. 26. b

--- op w a tw ijw  de Stad zig befi
vertoond, iv. 29. a

albi er werden veelerhande
Koop-layden gevonden, ibid. 

is veyltg’s nagtste bewände■
len, ibid.

—— des zelfis Haaven befebree- 
ven, iv. 29. a.b

—  is voi van atderbande lee-
vens-middeien, iv. 2p. b

----- - heeft een znyvere lugt, ibid.
------  onderfcheyd van verwen der

menfehen albicr, ibid.
------  heeft geen verfierkfing , dan

alleen eenige fchict-toorens der 
M ooren, iv. 30. a 

Llcrcna , een Stad ,  door w ie ge- 
bouwd, 11. 84, a 

L liv ia , een ottde Stad, in. Io 8 .a  
Llobregar, een Stroom , m . 93. a 
Loarra , eenFkk.% m . 12 2 . a. 
Lobetum , een Bißchophjkg Stad, 

in. 1 16. b

de boomen, ibid.
L oja, een S tad, m . 65. a 1 
Lom m crw ii fihoone boomen, 

gevonden y i. 36. b  
Londoblis, een liylnnd, iv. 20. b 
Lood-mijn by Cailona ontdek/^iu. 

4. a
Loog-druyvcn , waar gevonden, 

in. 7 1 .  b
Look ^erSpaanfe Edel-Heden ver- 

boaden te eeten, v. I 2. a 
Lopez Ailuniga verfogt om de By- 

bel over te zetten, 11. 49 .1  
L ora, een Rtdder-ampt van Mat

th ä , in. n .  a
L orca , waar gekegen , 111. 6 f. a 
L orca , een Stad op een hoogtege

kegen , m . 76. a. b
------  des zelfis inwoonderj befiebree-

ven, ibid.
------  aardtg voor- v a l van een jon*

gen hier omtrent, ibid.
Lorenzo G racian, een Staat-kgm- 

dtg Schrijver , waar gebooren , 
in . 113. b

Lorgui, een kleyne Stad , m, 79. a 
Lofinena, een Gebergte , i i i . 1 ip.a 
Lottheringers tr>aaken tie der de 

wagt des Konings van Spanjen 
uyt, 11. 8. b

St. Louis, Koning van V rankrijk, 
heeft een Kas aan de Hcyüge 
Kerk te Toledo ver-cerd , ir. 
58. b

------  te paard afgebet Id , waar te
zien, m . 6. a

Louis de la C erda, ecrfie fiertog 
van M edina C eli, m . 3f. b 

Louis Porto-Caiero , hezit het 
H o f van den siards-Btjfckop van 
T o led o , 11. 59. b 

Loula , of Loule , een Stecdetje, 
iv. $0. b

(q 2) Lou-
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Lourens Alonso, legende Groot- 

meeßer van de Bidders van A- 
vis, iv. 43. b

Lours, een Stroom, I .  b 
Louzana , ten fVater-fprong boven 

op een berg , ibid,
Loxa een St ad , voi wijngaarden 

en fcbaapen , m. 6$, a. b 
Loyola, een St ad , /'» Igna

tius, Inßeller der Jc fatten, is 
gebooren, I .  33, b 

Luarca, geUegen^ 1. 47. b 
Lucanus , waar gebooren , in.

7. a ’ '
Lucanus, f den Digter) wat by van 

de Celtiberiers gevoeld , in.
113. b

Lucanus een gebooren Spanjaard, 
v. 20. b

St- Lucar deBariameda, eenStad 
met een fchoone Haven, in. ZZ.
b 3 $ a

St. Lucar de Guadiana op een boo- 
gen berg gekegen , III. 28. a 

St. Lucar la Major, een Stad,m . 
16 . a

St. Lucas finde eenige fchilder-wer- 
ken in een Bybel gedaan hebben,
n. 59 a

Luca’s Tudcrtfis noemd St. Jacob 
de Hoofd'Bloed-getuygc der 
der Apoßeleny 1. y i.a  

Lucena , Gcboorte-Stad van St.
Severus, in, 8, b 9. a 

St. Lucia, een Sterk*e, of Kaßeel 
te Elvas, iv. 42. b 

Luciferi Fanum, een Stad, in. 32. b 
Lucius ( Pans)  ver-eerd bet Btfdom 

aan de Stad Cuenca, 11.71. a 
Lucronium, een Stad, 1. 70. a 
Lucullas, Perwoefier van Coca, 

I, 74. a
Lucus Aiturum, een Stad, i. 13. b 
Lucus Auguftì, een onde Biffbhop- 

Hjke Stad, I .  yo. b  

Ludovicus Vivez, Hoog-leeraar in 
Spanjen, v. 20. b  

Lugo, een Stad, 1.47. a 
Lugo, een onde Bijjchoplijke Stad , 

i. 50 b
Lugo, een Sttft, 1. y$. a 
Lugt zeer gezond in Spanjen, 1,

, 20, a
-----  zeer gezond en gemaatigd in

Bifcaayen, 1. 39. a
— --zeer veranderlijk^in Galicien,

i .  47, a
— te Compoilella zeer vogtig , 

i. 53. a
—  te Burgos waarom kpud-ag-

tig, I. 67 b
----- te Madrit zeer zuyver , 11.

4. a

------  van Spanjen befchreeven, v.
?• b

L u gt-gaten , in plants van venfters, 
aan de huyzen te M adrit, 1 1 .  
5. a

L u n a, waargeleegen , in . 1 2 2 .b 
Lunarium Prom ontorium , w aar 

geleegen, in. loy . b 
Luiitaanle Landen, hoe ver figvyt- 

ßrekfen, 1. 12 . b 
Lufitania* das w ierd eertijds Por- 

zuyyil genoemd y iv. 1. b
-----  tn hoe veelderley Volkeren

verdeeldy ibid.
------  verfibil der Land-befehrij-

vers hier over, iv. 2. a 
Lufitanien , door wat Volkeren be- 

woondy \t 13 .  a
-----  heeft de naam van Portugal

aangenoomen, 11 80 a 
Lufitaniers, wat Land-ßreek^be- 

woonden, 1 . 13. a
------ groote Wtjn-fitypersy 1. 15 . a
—— waren de eerße Bewoonders 

van het het heedendaagft Portu
gal , iv . 1 . b.

L u x  D ubia, een Stady in . 32. b 
L u x ia , eenStroom, m . 2, a

M .

A yf Aagcie-brieven, door wie be- 
1Y1 fchreeven, n i.y y .a  
M aagden-burg, wel-eer een ßerke 

Stadt iv .43 b
Maan-berg ,  w aar geleegen , 1 v. 

3 f . a
M aan-kaap, w aar geleegen, 1 1 z .  

lo y .b
St. Maarten (Kaap van) waar ge

leegen ,  m. 82. b
M acarena, eenPoort 2^» Seviüen, 

ih . 16, b.
M adrigal, Geboorte-plaats van Al- 

phonfus T o lia t , en Ja n  de Pi- 
neda, 1.79 . a

M adrigal, een Stad in C aftilien , 
11 78, a

M adrigalejo, een ftegt Dorp, ver- 
maard door de dood van Ferdi
nand de C atholijke, ibid. 

M adrigalefeo,  een elendig Dorpjey 
1. 68. b

Madrit, de Hoofd-fiad en middel- 
punt des Rtjks. 1. 25. b

-----  hoe de eerße van Spanjen
geworden, H .2 ,b

is vangeen veßingen verzietty

G I S T  E

ibid.
Madrit, naam van een buys buy- 

ten Parys, tot wat eynde gebouwty 
11. 9,b.

Magallop , waar geleegen , 111.

118. a
St. Magdalena, ff« Kerk van die» 

naamt m . 1 1  $>.b 
H. Mager , (evens groote uyt een 

klomp Z ilver te Toledo , 1 t ,  
57. b

---- - zeer hoog geagt by de Span-
jaards, v. 24, a

Magnificat , wat te (eggen, 1 11. 
1 j 5. a

M a g o , of M agon , heeft een H aa- 
ven op M inorca aangelegt, 1 1 1 .  
90. b

M agtilda , eerße Gemalinne van 
■ Aiphonius, word van hem ver- 

jaagt, iv. 5 1 . b
Mahomad Aben-Albamar , een 

dapper man, van de Mooren tot 
hm  fo ld 'beer ge ko or en , m .
7$. a

Majetteyt, wanneer deeze ecr-naam 
aan de IContnqen van Spanien ge- 
geevitt, V. a

M ajor Domo M ajo r , wat voareat 
Ampt in Spanjen, v. 4 1 .  a 

M ajorca , een der Balearife Eylan- 
detty u i .  88. b

—  des zelfs ge da ante en getee- 
genheyd befchreeven, 111, 8p.a

— « heeft een goedc lugt 9 w ijny 
oly , w ild en een fibvone M it- 
thus-blom, ibid.

-----  van wat zoort van Volkeren
is bezeeten geWecft y ibid.

■—— heeft tegenwoordig drie Stee
den en zoo veel Haavens, ibid. 

M ajorca, Hoofd-Stad van een Ey- 
land van des zelfs naam% 1 i I. 
8p. b

----- word door een Onder-Koning
beßierdf hi. 89. b 

----- heeft tien Poorten en veel fcboo
ns Gebotnvtn, ibid.

------ is de Mum-plaats der Rea
len, ibid,

M ajorazgo/e« Poor-regt der G roo- 
ten , waar in beßaat, v, 50. b 

Majorque , een der Balearife By~ 
Unden% m .8 8 .b

M alabada, een ossd Kaßeel, i n »  
4 1 .  b

Malaca een Stad , 1. 12 . b 
Malaca een kleyn water, in -4 p .b  
M alacha, een Stady in . 68. a 
M a la g a , door wie eerßgebouwty 

1. 4. b
M alaga , een feer ende Stad, door 

wie gebouwdy 111.68. b
----- heeft een feer fchoone Haa-

veny ibid.
-----  is zeer tteeri»g-rij\ en wel

bevolkty in , 6p a
-----  heeft een kpßelijke Hoofd*

Kerk

R.
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Kerf>_ , tn een fcboon 0 or logs- 
tnyg-hays, ibid.

------. word van z Kafieelen be*
fchermd, ibid.

------  hoevan Ptolomeus
ibid.

M alagon, ten kln'n vlahj^eld, ir. 
72 . b

M allen , een Ridder-ampt , 1 1 1 .  
u S .a

M allorca, een Ryland, n r .88. b 
M alpico, waar gekegen, r ,^ 8 .b  
Manafle , des z,elfs Beeldems a an 

bet Efcmiaal geplaatfl, 1 1 . 3 2 . 5  
Manqunares, een Stroom, n. a 
M ancha, of !a M anche, w a at ge

kegen , 11. 72. a
------  is hct Zayder-gedcclte van

N ieuw -C aftilien , n. i . b  
Mandarines, gclcerde hpeyen, om 

wilde fiteren te vangen , v, j 6. b 
M andeo, een Stroomtje, 1, 4 7 .a 
M andeo, een Stroom, 1. 4 8 .0  
Mannen doen de Mar by-gang , en 

geen wtjven te M adrit, rr. 3. b
------ vnn Sevilicn hebben meerder

gefag over bttnne Vronwen, ah 
Spanjaard, m . 2.2.b

------  van Port Sint M arie, win-
ven ban kpfi ? m€t de menfeben 
cp de febouderen R [cheep tedra- 
gen, u i. 35. b

Mamefa, eenGraa/fcbap, 111,92. a 
ManreU, een e&deStad, m. 102. b 
M antilla, waar geleegen, 1. 62, b 
M antanqa, « »  ¿ro «  vlal^Ki;ld, 

u. 72. b
M a n t e l E l i a s , « »  ßttl̂ dtrzei- 

ve, waar bewaard, /. 45. b 
Mantelcjes <&r Spaaofe Krouwen, 

wvidr / «  dienfiig, v, 14, b 
Mantequiiia , Boater van Geyte*
’ melî , waargemaakt, nr. ^r.a  
Mantua Gavpetauovum, waarom 

de Stad Madrit ri/d«/ genoemd, 
n. 2. b

M aqueda, een Hertogdom ; toekpo* 
wende den hmz,e van N agera, 
11. 53. b

M arano, een Geborgte,  iv. 9-b 
Maravedis, boe veel geld in waar* 

de, nr, 49, a
M arbella, waar geleegen, nr. 4p. a 
Marcellus , boe veel Zilver uyt 

A  wagon gevoerd be eft , i n .
124 , a

Matchena , een St ad ;  door %vie 
gejhgt, in . 48. a 

.------ heeft een groote Koor-fiad,
ibid.

„-----  heeft geen water, en is eg-
- ter Kcervrugtbaar, ibid.
„  . . gevoelen der oh de Sc hr ij vers

hier ever , ibid.
L , M arcius, Stigter van de Stad 

M archcna, m. 48, a

wecken i.78.b
te Montlervac van eemge

Herders ge vonden, rti. 10 1 .  a 
Marcus Antonius, Mede-broeder 1 St. Marinus, « »  Kerk̂ Rfiyntr te*

i van A uguilus, v. 54. a 
> M argar!, een Stroom, 1. i 7 .b 

Mat gar ir a van Ooilcnrijk , des 
j zelfr h/b tn bet Pantheon ge- 
\ piaatfi, u. 40. a 
j  Maria (Komnginne) heeft vede 

Kloofiers êjftgt, 1. 67. a

re gebouwd, ui. J. b 
\ lat ióla, een f/oogte, die alle jaaren 

vcelerlcy k.rf4yden voort-brengt, 
ui. Si. b

Markt van O viedo, s,ter fraay t 
i. 46. a

------  waar te Madrit ?ehoude>*
M aria, is tot barer cere een Kerb Word, 11. 3 .t>

van wit marmor-ficengebottwd, Markten te Madrit, me*. Beeiden, 
UI. 47. a ! IVater-ßrongen en K.'fi-werken

Maria Anna van Ooftenrijk heeft \ over*al opgectert, n. i~.b 
een ksßdijh* Zetel tot bet Eer* \ Markt-plaats, te Valladolid zeer 
waardtge doen mähen, n.Ip.abj fcboon, 1. 72. a 

Maria Anna van Ooitenrijk, Mac- \ Markt-veld met 130 Kcrkgn en 
der van Karel de 11, tn bei Pan- | Kloofiers verdien, 1. 74. a 
theon by-gezet, n. 40. b ’ Marmor-ftcen, met eenOp-fcbrift 

St. Maria Aritäna , waar gelee* van Keyzer Philips, «Toledo 
gen, iv, 7 . b gevonden, i(. 61. a

Maria de Padilla, Adeefiereßevan -------  waar op een Opfchrift ge-
\ Pieter de W recd c, 111. i7 -b  • venden is, te Alcántara , 1 1 .  
! Maria í'Vancoyxa íiabelía va» S a - ; J6. a

voyen, Gewalinnc van Pieter, M a rs  aan een PVater-kom te Aran-* 
Kotung van Portugal, v. 4p, a ;  jncz vertoond, 11. 6$.b

j ------ wanneer garonwd en gcjhtr- : Mars Winkel, waar gevonden, 1.
ven, ibíd. ' | p .  a

María, Gemaltnne van Kontng E- j Mariiltanen maaken Steeden enbe~ 
manuel, waar begraaven, iv. vdl̂ plaatfen sn Span jen, 1. a
32. a b---- ä,/;« af-komflig van de Phocerj*

M a ria , (Gravin) Gemathme van * fen , ibid.
Jan Tellez Girón, heeft een Kloo* -----  hebben de grond-Hag van
fier ter eere van St. C lara, een ¡ IDcrbügelegd, 111. 82, a 
Hooge School, en andere Geeße- 1 St, Marren , h ter fijner eere een 
Itjke Hnyz.en gebottwd, in . 47 .! Gaß-bnysgeftigt, om de pokjkgn 
b I te gene efen, 11. 19 . b

St. Maria la Real de Ja N ieva , i M artialis, den Dtgter , waar ge* 
eenbleynSteedetje-zeervermaard, ( beeren, in. 1 1 3 . a  
1. 7 5 . a , ' j M artlanus, een Spanjaard van ge*

Maria Sophia Elifabeth , Gema*\ boorte, v. 11. a 
Imne van P ie te r , Kontng van j St. Marti jn , een Kaap, 1 1 1 . 9 1 . a  
Portugal, v. 4 5 -b j Sc. M an in u s,«»A '.í/?«/, 1 .4 8 .a

------  boe veel Rinderen gebaard Martinus d’ A lpikueta, Hoogdee-
heeft, ibid. | raar in Spanjen, V. 20. b

Maria Therefia , Zufier van Ka- Martorel, waar geleegen, m. 97, 
reí de I I , v. 38. a 

Maria van Uourgondicn, Dogter 
van Karel de Stourc, v. 38. a

MartoreUa, waar geleegen, irr , 
Hb b

Maria Xaveria Jofepha, Prin$eßc j M artos, een Ridder-Arapt r**»Ca- 
van Portugal, v. 4p. b Jatrava, tu. 8, b

Marialva , Hoof4 van een ßurg- i Marvaon , cf Marvan , een Ka~ 
graaftchap, iv. i i ,  a | fied, iv. 4?. a

Mariana , een Spaans Gefchiede- : Marzilla een Stccdctje, ni, i2 4 .b  
ms-fchrijver 5 verhaaldccn groot \ Maftfiorras, of Hoolen bftyten G ra- 
wonderwerßte Öfter, allejaa-\ naaden, waar toe dienden, in , 
ren te zebenren, in . 13.  a ! 60. b

M ariana, Hoogleeraar in Sp an -; Maflageten befebreeven, 1 1 . 7 1 , 5  
jen , v. 20. b ‘ M ataro, een Steedctje, in. 10 4 .b

Marianas, een Berg, 111. 48. b ' M ataplana,«« Baander-beerfchap, 
Marie-beeld te A v ila , veel eer ni. 92. b

door de JBede-vaard Tangers be- i Matroofen van Spanien, wie de
V. Deel, (r) befie
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hefte zijHy v. 6. b 

Sc. Mattheus, een fterkeStadem. 
87. b

Maximiliaan de LI, ( Keyzer)  heeft 
vat met eygen banden 

gemaakt, u. 36. b 
Maya, een Dorpy ui. 12.7. b 
Mechclen behoord onder Spanjen, 

v* $8 b
Medellina , Hoofd-ßad van een 

Graaffchap door wie geftigt, 11. 
79, b 80. a

Med ianos , w aar geleegcn , III . 
M i .  a n o .a

-----  deszelfs Brtig door de Fvanf*
fe vermeld, in. 120. a 

Medina Celi, een Stad en Hertog- 
dom, 11. 51, b

•------ - des zeifs ffertogen van een
zecr onde afkom ft, ibid. 

Medina del Gampo, een onde rij- 
kg Stad , en feer vrugtbaar7 1. 
6z, a

------  heeft zeer veel vryheeden, I .
6 1. b

------  u/aar gekegen y 1. 79. a
Medina de Rio Scco, een Stad, 

w aar gekegen , 1. a 1. ^7.
a t .6 $ , b 1.80,a

Medina Sidonia, een Steedetje cp 
een B erg , m. 40, b

------- heeft een fchoon oud Kafteely
ibid.

■----- is een onvrngt haare Land-
ftree^y 1 1 1. 41. a 

Medinato Zamorati, een Stad. 1,, 1 'f<5. a
Meeiler 2/4» de Schoolen te Sala- 

manca in het Hooge-fchool zeer 
geagt, 1. (So. b

Meherbal , heeft de Stad Ronda 
geftigt y hi. 71. a 

Meidubriga , wel-eer een aanzie- 
nelijke en fterke Stad , iv. 43. b 

Melaqo, een Stad , iv. y. a 
Melago, een Stady iv. 7. a 
Melgapo, een Stady iv. $. a 
Meigtir, w aar gekegen, 1. 5 lJ .a  
Melgazo, w aar geieegen, iv. 2. 

b
Mclida, w aar gekegen, in, 114. 

b
Meloenen in meenigte te Abrantes 

gevonden 9 iv. 18. a 
M en a, w aar gehören 9 irr. 7 .3  
M enafcum , een Stroom 7 i. 29. b 
Mengmvila , ¿w  plaats vol Zaut- 

groeven , jl 78. b 
Menlaria (het ende) wat daar voor 

genoomen Word, j j i , 77, a 
M enoba, een St a d , waar voor ge- 

women, in. 74. a 
M enorca, eenEyland3 in .p o , b

M enofca, een Stad,  1. 13 ,  b 
Men fegt een fpinroks praatjey 1 .

5- a ' "
Mequincnca , een Stad zeer ßerft 

en vrugxbaary in. 1 19 .  a 
Mecjuinencia ,  waar gekegen,  in , 

1 1  2. a
Merida en Mertola , hoe ver van 

malkanderen gekegen, l . 9. b 
Merida , waar gekegen, l i .  77 . 

a
Merida , eertijds Hoofd-ftad van 

Lufitanien, n. 80. a
----- * is nn van alle eer-naamen

beroofd, ibid.
------  is door Auguftus gebottynd ,

n. 80. a. b
——■ door Vefpailanus verbeeterdy 

11. 8 1 .  a
M erobriga, een Stad, waarwel- 

eer geßaan, iv. 48. b 
——  Opfchrift alhier gevonden, w. 

49. a
M errie , die loops was, aardig voor- 

val hier van by L o rca , 111. 7 (5. 
b

M erto la, een mde Stady wel-eer 
zeer aanzjenelijk̂ y iv. 47. b

------  door Kon tng San che den
Mooren ontweldigd, ibid.

Mefa de A ila , waar gekegen, j . 
8. b in . 34. a

Mes-dragers , een Wagt■ des Ko- 
nings van Spanjen, 11. 8. b 

Meflaballab, Hoogykeraar in Span
jen , v. 20. b

Metellinum , een Stad, waarom 
zoogenoemd, n. 80. a 

Metellus doed Sertorius vhtgteny 
n. 5 1. a

Metellus (Q. Caecilius) heeft de 
Stad Medellina gebonwd ,  n . 
80, a

Methymna Coeleftis, een Stad en 
Henogdom, 11. fz. b.

M exico behoord onder Spanjen, 
v. 38 b

M eyr werpt twaalf bijkn op , wan- 
neer van de blixemgeraakt wierd,
1. 20. a

— —  van een wonderltjke voor~be- 
dayding by de Stad B ejar, 1 1 .  
75. b

——  op een gebergte, dat broißen 
van vergaane ß-heepen op-werpiy 
iv, i<5 . b

Meysjens (jenge) zig van kinds- 
been in Spanjen tot heerery be- 
geevende, v. ro. a 

Mexquita , een Kerl̂  te Cordua, 
vvaarom ßo genoemd, m . 6. b |

Michael Angelo heeft een künftige { 
Schildery yoor Philips de IV ge-\

fchilderdy n. 8, b 
M ichiel Cervantes Schrijver van 

de Htftory van Don Q uichot, 
n. J2.. a

St. M ich ie l, naamvaneen Kafteel 
te Badajoz, ti. 82. b 

St. M ich ie l, een Markt'plaats te 
Barcelona, in . 99. b 

St. M ich iel, een and Kerkj'e van 
die naam , iv. 46, b 

M iddag-m aaltijd, hoe van de Key- 
zigers in Spanjen gehonden7 v. 
2. a

Middelandfe Zee befpoeld de<Oo. 
fterzc en ZuyderUjke Boorden 
van Span jen , 1. 2, b 

Mid der-nagt s Mi He, op wat wij~ 
ze in Spanjen geoejfendy v. 24. 
a

M iglias, een Stroom, in . 79. b 
M igueiturra, een Fkkjn een vrugt- 

baar Oordy n. 75. b 
M ijfen in Spanjen, zijn niet van 

ee,.e kngte, n. 61. b 
M ijnen van aller hande met aal in 

Bifcaayen, i. 39. b 
——  van alderhande Atetaal in 

Galicien gevonden, 1. ^4. a
—----  van Goad en Zilver, in de

Bergen van Guadaloupa ^ ^ w i- 
deny n . 7p. a

M ijnen zeer veel in Spanjen, v, 
<5. a

M ijters (2) zeer koßeliyk̂  in een 
Kerkje T o le d o , 11. 58. a. 

M ilaanen, behoord onder de Krem 
Spanjen, v .3 8 . b 

Milagvo , waar gekegen , 11 x.
124 . b 12(5. b '

M iljares, een Stroom9 in . 87. a 
M iliares, eenStroomy 111. 7 9 .b 
M iliares, waar gekegen, in. 83. a 
M iilas, een Stroom, in . 79. b 87, 

a
Minimen , of Mindere Broeders 

hebben een ICerk,je van Onfe L .  
V rouw  van Eenzaamheyd te 
M ad rit. 11. 20. a 

M inius, een Stroom, 1 .  10 . b  
Minne-koozeryen , hoe in Span

jen gepkegt werden, v. 8. a
------  wat onheylen hier van te ver-

wagten ftaan, ibid,
Minho ,  een Stroom befchreeven,

1. 10 . b
------  is vol Elfi en Zalmy iv, 3 .3
M in h o , een Stroom , verdeeld eent- 

ge Landfchappen, 1. 6̂. b 
Minorca , een Eyland , des zelfs 

geleegenheyd en lugt,  rer. 90. b
------ is evervkedig in Wild, als

mede in A/nybezels, ibid. 
r.—  . heeft twee Havenen, ibid.

Al I**
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Minorifa j een onde Stad, ni. 102. b 
M inorque , cen der Balcariie £y- 

/ancieny m , 88, b 
Miquclcttcn befehreeven , m .  

1 1 1 .  b
M iranua, ecn Stad op den Douera, 

1 . 6 } . b
Miranda , een Stad in het Over- 

bcrgs-land, iv. io ,a  
Miranda de E b ro , cerfteStad van 

C aib lien , 1. 36. b 
Miranda de E b ro , cen Stcedetk s 

r, 6\ , b
hecft ecn Rafle et met D'art-

gekegen t iv.
toorcus, 1,64 .2  

M i ran de la , waar 
r r , b

M inw do  do D uero , ecn Stad op 
een Kotz., iv, 10 . b 

M iraveJa, een Stad met a n  goede 
f l er kt e v  cor d e n , rr, 7^. a 

Mirobriga, waar eenijds gekegen, 
b

M is , op wat ii’ijzc van de Spaau- 
fe V roh wen Word aan gdm rd , v, 
2 $ .a .b

Mis-bocken van de K e r f  van het 
Efeu m a l ,  z,eer g r m  en befehlt* 
derd , u. 35. a

Mifdaad der Reroordeeldc van de 
inquifitie , op hnnne kl*¿deren 
gefebreeven, v. 33.2 

Mifdaadigers van de In q u ifitie ,^  
wat %vtfle gevangen gememen, 
V. 30, b
-■- opwat w>jz.c de zelve können 

ontkpomen, v. 3 i.a  
——  om wat oarfaakpn tsn vnnre 

gedoemty ibid.
------ zjjn gedwongen hanne vrisn-

den te beklappen, v. 3 1 ,  b 
-—  > op wat wijz.e gekfled worden,

ibid.
------- op w at w ijze zy in den Om-

megang geleyd w erden , v. 3 3, b, 
v. 34. a. b

.. ■- — hoe voor de Regt ers verfchij- 
nen na den Ommegang, v, 3p. a

■------  van wat mifdaaden bej'cbnl-
digt w erden , ibid,

------  op w at wijz.e van den Ban
1 verl&ß worden, ibid.

hoe de z.elve v  er kr and %vor-
d tn , v. 3f.b 

Mííícn (300) op een dag in de Rer f  
van Sevilien gedaan, 111. iq-.b 

——i aardtg  Rijm-versje hier op 
gemaakty ibid.

Mifiarabes ,een z.oort van Chvííle- 
nen, ri. (io. a

Miíh’ooílrg YTyer, waar Ugtelijk 
den hats kan breeken, r. 29, b 

Mocada, cen Vie fy 1.74.0

Mocder der Deugden en Heeten- 
/¿■ happen, tot een Eer-naam aan 
Salamanca gegeeven, 1. yp. b 

¿Mocder G o d s, een Keif van dten 
naam , liWanr-piaats van de 
heylige Zu/ect-dcef, iv. 2.8. a 

\loci\vneicr erfdc Spanjaards maa- 
mn kmme Roane n ten Qoriog a an,
1 .14 . b

Moeroezic-boomcn z.eer veel te 
Gianaaden, 111.64.2 

M oguer, een Steedetje, ill. 2 7 .b 
Mob na, een Gcbergte, I, 12 . a 
M olina, ecu ottd Stcedetjc , i l l ,  

7 r • a
Monaftcrio dc las R o d illas ,  ecn 

Dorp, leverd dc be/te ft as van 
gehed  C aililicn , 1. 64. a 

M onaitcro, cen Dorp, n. 83. b 
Monbtanc, een Stad, iu .y ^ .b  
M oncada, cen k/eyne Stad in het 

Romngysjk Valeneien, n i.S ^ .b  
Moncada, een Steedetje,-in. 104. 

a. b
M onqaon, een Stad met een fterk 

Kafleel y aan Rodcrik Lobo door 
Philips de IV  ,  gegeeven , jv .
J-a

IV] oncayo, of Mons Caunus, waar 
gdeegen , 1. r 2. a 

M o iv C ayo , eenBcrg, m .r iS .a  
M on^on , een jierkg Stad, n r .  

u p . b
------- vergaadering der Staaten van

Valencicn , Arragon en Cara- 
lonien, alhier gehouden, ibid.

■ ----  door de Franflen genoomen,
en door de Spanjaards hemoamen, 
ibid.

Mon cor v o , een Stad in het Over- 
bergs-land, iv. 10. a 

M ondego, een Stroom, iv. j .b
------ - des z~dfs oorfprong en loop,

iv. 4. a
Mond-koft in Spanjen , hefehree- 

vetiy v. a. b
M ondonedo, een Stad, 1 .4 7 . a 
Mondonnedo ,  een Bifdom , r.

4? .b
■ Mondonnedo , ecn Biffchoplijke

Stady 1.70 . b
M ondragon, ten Stad in Bi fesayen, 

1.2.7. a
M ongia, een Stad , 1, 48. b 
M ongon, een Berg, m . 82. b 
Monniken van St. Maria dc Ca- 

fianheda btftten het M eyr Sana- 
bria, 1.56 . a

Mons Herminius ,  een Gebergte, 
i v .4 3 .a

Mons Jo v is , ten Berg , 111. 99. a 
Mons Judaeus, een Berg , ibid, 
Mons L u n a:, een B erg , \\\ 3 5. a

R .
Mons Serratus, een Berg % m ,  

lo i .  a
Mons S ígn í, een Berg, in , 104. b 
Montalban, een Bidder-ampt, heeft 

happen, nyt een Ron. gchoawen,
111. 1 16. b

M ontaiegrc, een Kaflccl, iv. b 
Muntalvatl, waar ge/eegen, 1 1 1 ,  

i j 2. b
Mo/it Cayo , een Berg , 1 .7 1 .a  
Monte A gudo, een Rafted m M ur

cien, ¿ir. 77. b
Monteagudo, ecn Stad en Graaf- 

fchtip der Hertcgen van Alma- 
xan, h . 52 .b

Monte Cadena, een Baandcr-heer- 
fchap y m. pi, b

Monte C an ig o , waar gdeepen, 
i. 1 1 ,  b

E l Monte de los Martyres , een 
Berg by Gianaaden, in .ó o .a  

Mcmte-mor-o-novo, waar gelee* 
gen, iv. 38. b

Monte-mor-o~veiho , een kjeyn 
Steedetje met een K aßcel,iv. 15 . 
b. \S. a

Monte R ey  , een Stad heeft een 
R a fted , 1 ,7 3 -b  

M onterey, een Stad, 17 .3 .6  
Montes de T o led o , waar gelee- 

i.j-y .a
Montes M ariant, w aar geleegen, 

li. 73. a
Montcfa , een ¡¡e r  lg Re flin g , m .

83.a
M om fbrte, w ;  Stad met een Ra* 

fled, iv. 1 1 ,  b
M owforte de Leinos,een Stad op 

een Berg gekegen , 1.5  3. b
-----  word gehegt door de Grieken

gebomvd te <üjn, ibid,
Montijo, een ond R afted , 11,82.a 
Mo mi 0, een ft er kp Stad 9 ui. 1 ip.b 
Mom-Jouy , een Berg , oorfprong 

van d a  z,elfs naam , m.pp. a 
—.—. heeft een fchoone f l  er kt e , ibid. 
Mont-Ivic, een B erg , in. pp.a 
Mont-Real, een Stad, door w ie g e- 

boiiwd y m. 117.a 
Mont-Roy , door Philips de V , 

uytgepiHnderdy ibid, b 
Mont-Seni, een Berg', voi Genets* 

krciyden, en zeldzaame ¡¡eenen, 
m, 104. b

M onrferrar, een Berg en Kkofler 
van die naam, n'i. 100. a, b

-----  een Plants van Bede~vaarden
en Belofteny n i, 1 0 1 , a

------  is Rouz-agtig met Zaag$-g«~
wijze nyt-ß ec kielen , ibid-

____  Wonderdaadig M arie-beeld
alhier gevonden, ibid,

-----  opwat wijK.e de Ktlve bek/om*
(r 1 )  me»



' memi/sird) ibid.
-----  Opfchnfi ter cere?: van Igna

tius Loiola, alhier aan de Mmt- 
ren te Fien, iu,IOI. b 

>—— een nieuwe Kerk. door Phi
lips de \\) alhier gebonwd , ibid.

.------  kroon der H . M agee, alhier
Keer koftelijk̂ , in . 102. a

------ op %vat wi)'z,e de Bcde-vaard-
gangers, alhier onthaald werden, 
ibid,

------  heeft verftheyde Ktayz.enaars
Huysjens, ibid.

— —  is een z,eer aangenaameplants, 
111, 102 . b

M onr-Stella, een Berg-ftreek̂  iv. 
16. b

Moogendheyd van Gothland , 
wanrteer in Spanjen P onder ge
hragt) 1 1 1 .3  p, a

Moordenaars (gehuttrde) in Span
jen befehreeven » v. 8. b

-------  hoe de z.elve gewaapend z,ijn,
ibid.

M ooren, wanneer in Spanjen z>ijn 
gevallen, I. i t .  b 

-------door wie en wanneer uyt Span
jen verdreeven, 1 1 1 ,6 1 .  b 

— mecnende andere te vangen, 
wierden zetfs gevangen ,  1 1 1.  
76 .6

■ --- door wie en wanneer uyt Al-
garven verdreeven,  iv. f i .  b

------  z.ijn z.eer zjtrgvnldig geweeft9
om Spanjen vrugtbaar te man-
& », v. 4. b , ,

M o ra , een Kaap, m .9 l ,a  
M o ra , een Stad, n 62. b 
M o ra , waargekegen̂  111. 95. a 
M orelia, een Stad ,  door Philips 

de V , ftormendcr-hand ingenoo- 
men en verwoeft, ill. 87. b 

M orena, een Gebergte, een fthey- 
muhr tftjjen Portugal en Anda- 
loufien, in . 2.8,a 

Morifques ,  wat voor een Volk. 
in . 88. b

M oron , vermaard door een Dia- 
mänt-ffzy», m. 8. b 

M o ro n , een kleyne Stad, m . 45. b 
M orrigaon, een Stroom) iv . 46 ,» 
M oru an , of M orvaon, waar ge-

■ hegen, 11.8 3 . 3
M orvedre , eertijds Saguntus ge- 

noemt, waar geleegen , 1. 6. a  ̂
M orvedro , of Morviedro , een 

Stad, do,r wie gefttgt , i l l ,
85. b

------ getrotiwheyd van des ẑ elfs
JBttrgeren , ibid.

,------  heeft de overblijfz.thn van
een onde Schonw-barg, 111,8 6 ,a 

M orviedro , een Siroom naar een
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Stad genoemd, in. 79. b

Mofaife Beeiden , wat daar door 
verßaan w ord , TU. 56 b

Motrico, de laatfte Stad vanQxn- 
pufcoa, 1, 32. a

Motrii, eenStad met cenHaaven, 
in. 74. b

Moura, Aurucci Nova genoemd y 
iv. 42. b. 45. a

Moura, een Stad met een Kafteel, 
vol Rnyters enSoldaaten, iv-46, 
a. b

------  veel oude merk̂ teebenen al-
hiergevonden, ibid.

Mouraon, een Flek, met een Ka- 
ftee  ̂ iv. 46. a

Moya, een Stad met een Kafteel, 
11. 71. a

Moyadas, eenFlek  ̂ 11. 77. b 
Moza, een Moors Veld- fleer, 11. 

60. a
Mozarabes, een zjson van Chri- 

ftenen, des zelfs oorfprong en 
Gods-dienft, ibid.

Muela, een Steedetjo) in. 11 $.b 
Mugen, waar geleegen en waar- 

om z.00 gememd, iv. 57. b 
Muges, een Fifth, ibid.
M u/a, eea kjeyne Stad) rti. 7 9 .a 
M unacra, een kleyne Stad, 1 1 1 .

Munda, een kjryne oude Stad, eer
tijds de Hoofd-ft ad van Turde-
tanien, in. 69. b. 70 . a 

M undi, een Stad ,  I . 12 . b 
Municipium Pontificenfc, een on

de Ss a d , hi . 8 . a 
Munt word te Segovia door een 

wonderltjk werk  ̂ van Jidoolens 
verrigt, i. 77. a

Munt- buys z.eer wonderlijl^ te Se
govia, ibid.

Munt-meefter , tot wat eynde op 
een Galjoen uyt Indien kpmt * 
v. 39. b

Murcien, is het khynfte Koning- 
rij\van Spanjen, in.7$.b

------  word na een Stad van die
naamgenoemd) ibid.

-----  des zelfs groote en uyt-ge-
ftrcftheyd befehreeven, ibid.

------ heeft maar z aanz,ienelijke
Stroomen, ibid,

Murcien , (de Stad) van deez.e 
mam befehreeven) 1 1 1 .7 7 .3

------  des z,elfs Waapen veranderd
door Alphonfus de X ,  in. 77, b 

------  heeft veel fthoone Kloofters,
ibid.

------ brengt z.eer veel Z ij voort, 1
ibid. v j

-------  is vol wild gevogelte en ah
derhande vrngtsn, 1 11 .7 8 ,3  i

j M u rga , een Stad, 1 .36 , b 
I M u rgis, een Stad) 1. i^ .b  
M urgis , foude) wat Stad daar 

voor geyioomen wordy 111.77 . a 
I M u r i  VctcrcS) een Stad) 111.86 .3  
■ M uro , cm Berg, iv. 13 . b 
f M u ro , een Gebergte , iv. 9, b 
: M u ros, waar geleegen , 1. 47. 3.

I. 48, b
Mufa, een Veld-Over ft e der Ara

bien, doed een wee-kfage over 
Cordua, m, 7. b 

Muiucla, een vermaakclijft Vh^f 
n-’iens laagtens met veele Frnyt- 
boomen en vermaakelt?ke Bee'kgn 
voorszieti Hjn, m. 3. b 

Mutzen der Boet-vaardige van 
Spanjen, v. 25,b 

Muur rond-om het Efcuriaal ba* 
fchreeven, 11. Z3.b 

—— . van Granaaden,&?f/> 1030.
Toorens, m, 50. b. y 1 ,a 

Muxacra, heeft een vts-njke Haa* 
ven, hi. 75. a

M uyl-ezels ?Jjn beynaatn, om het 
Pyreneefe^^irgii- te bekommen) 
r. 12 . a

------  z.eer hoog geagt in SDanjen,
v. 6, b

------ * worden in alle geleegenthee-
den, in plaats van paarden, ge- 
braykt) ibid.

------ des z.elfs gebrnykjuan neekgr
Koning verboodefj) v. 7. a 

—— — hoe veel yemand in Spanjen 
voor fijn kgets mag fpannen , v, 
50. a. b

M y r t h u s , fchoon op hetEyland 
Majorca, in, 89. a 

Myrthus-boomen, z.eer aardig in 
manier van ftheepjes geftho&ren̂
II. 64. b

Myrtilis, een oade Stad,  iv. 47. b 

‘ '  N .

NAald-fpitzen (  künftige )  aan 
het E fcuriaal, 11, %5.3 

Naamen (ottde) van Spanjen, 1. 
2. b

Naamen behoord onder Spanien, 
v. 38. b

N aau w , waar geleegen, n ,7 2 .a  
Naauw van Gibralter befchreeven, 

111. 41. b
N abaon, of N aban , een Stroom, 

iv. 18 . b
N a 'b is , een Stroom en Stad van dien 

naarn̂  iv. 6. b
Nagt-gewaad der Spaanie Fron* 

wen, v. 13,b
N ajara, een Stad en Hertogdom,

1, 64 b
Napels

R.
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Napcls beboord onder Spanjen, v. 

$8 .b
N a t , een oade Bofch-Godin, waar 

gcivoond heeft, m. 50. b 
Nav a , dcs self's Octeekenisy h i . 

124. a
N avarra , een Koningrijĥ , wdnneer 

en door wic opgeregt, 1. 2.2. b. 
23. a

« is tot verfeheyde hlays-gezjn- 
nen over-gegaan, 1 .2 4 ^

■— — waar am z.oa genoemd , \\i, 
124 , a

------- - door wie ecrtijds bewoond ,
ibid.

-------- des melfs geleegenheyd , ibid.
w-—  werd van het Kranfle Navar

ra gefeheyden, ibid.
------  mis-flag van ccn Spanjaard

emtrent dit Koningrij\y ibid, b
------- word door een Odder-boning

beflierdy 111. 125, b 
------ leeverd geen Wijn , nog Koortiy

maar wcl Weyen uyt , in. 1 xH. a 
hoe de ¡chatting aldaar word

aangelegdy ibid.
----  dcs zelfs Land-aard en K'roa-
wen befehree ven, ibid.

----  hoe lang ßjne eygene Köningen
heeft gehady ibid.

—  itfat verändertw? van Konin-o
gen heeft moeten uytflaan, I I I .  
128 . b

N avaretta, een St ad, 1.64. b

waar te z.ien is, 1. 34. a
------  (beweegdeJ des Konings van

Portugal , een teyken , om de 
Sttercn te bevegten, v. 1 8 .a 

N eyva , een Steedetje, en een Stroom 
van dte naam, iv.6. b 

N icodcm us, word gehegt z.eeker 
Lijn-waad voor een beeidgemaaky 
te bebben, 1. 66, b 

St, Nicolaas , des z,eifs Mbndcr- 
daad, in. 18, a

N ieb la, aiwaar ccn vervallenKa- 
fleelgcz.ten wordy rir. 27. b 

N icuw -C ailflicn , bet aider-fchoon- 
ße van gcheel Spanjen , 11. I . a

---- - dej self's geleegenheyd naanw-
kenrig befehreeven, ibid.

---- - is m vier dec len onderfeheydeny
ibid, b '

----- heeft een gez.onde Lugt, veel
Wild j Vragten en W*jn,  u. 84. b 

N icuw c Stad van Barearota yWaar 
gekegen y n .S j .b  

N ijd igheyd, een Wtter-werJz van 
die naam te Aranjuez,, 11.65, b 

Niflen van z reyen in bet lifeuriaal 
gevondeny 11. 25, a

¿Leer k.°ß€fyk. met ¿6 fwart-
marmore Lijkzbnjfen vercierd, 
11. 3 9 - a

N iv e lle , een Stroom, 1 .2 7 . b  
N o a ch , word gehegt de fligter van 

St. Andero te z.ijn, 1 .4 4 .3
------  alt me de IS a v ia , ibid, b

las Naves del M arques,een plaats, i Nocharia Ripacurtiana , een
alwaar veeie Laakens gemaal̂ tl Stroom, 111.9 3 . b 
worden,  1 1 .4 7 .3  | Noguera Pallarefa , een Stroom,

N a v ia ,ff«  Haveny na tvien gehegt j ibid.
word genoemd te z.ijn, 1 .4 4 .5  ; Noguera Pallarefa, een Stad, nr, 

N eb rifla , een Stad y waar ge/ee- > 109. b
gen, r. 8. a. 12 . b ’ Noguera Ribagorzana, een Stroomy

N eb rifla , een onde Stad, iu .^ z .b  ill. i i o .b
Nebucodonoibr , 5  met fl/n Leger-  Noguera Ripagorqana,*?» Siroomy 

benden in Spanjen geweefl , 1. i 111.9 3 . b
5, a ¡N o m e , een Graf-fchrift tot des

Nederlandfe Provintien (7) wer- z.elfs eere gevonden, 1 1 1 .2 3 .b 
pen het judder Spaanfe afy v. N onaipe, een verßerky Vkk,* ui. 
37. b _ j H 7 . b

Negangelia , ten Stroom in Bif- ; N ondara, een plaats met een Sterke 
caayen, r. 2 f. b j tevoorz,icn, jv .4 6 .a

Nehem iana, een Kick. 1 1. 4 8 .b  N o n n e , is gevaarlijk. voor fijn 
Ncmus Sacrum , waar geleegen , Abeefleres in Spanjen te hebbetty

i . fo .b  1 v. i4 -b
Neprunus (IVnter-fprong van) te Nood-druft meet een Reyz.iger in 

Medina del Cam po, 1. 62. b j Spanjen aan denZaadel voereny
------  een }Vat er-[prong van dte , v. 3. a

naam te Aranjuez, 1 1 .6 7 .a j NorbaQ efarca , waar voorgenoo- 
N erium , ten Kaapy r. 4S. b | men, 11.76 . b 
N ertobriga, een verwoefle Stadf Norba C re iarea ,«»  Stad, iv .2 .a  

n .S i .a  j N otre Dame de Se iran s, waar
N ervio , een vermaarde Stroom in \ geteegen, in . 1 2 2 .a

Bifcaaycn , 1. 2 f . a j N o y a , een Stad, heeft een Scheeps-
Neus-doek van Sc. V e ro n ic a ,1 ttmmcr-wcrf, 1. 48, b

N o y a , een Stroom, in. 93. b. iir, 
102 . b

N ugncx ( 2 )  Hooge-lecraars tn 
Spanjen, v .2 o .b  

Num anca, w aar eertijdsgeleegeny 
1.69. b

Numancia, een St a d , 1 . 1 5 . t>
N  umantia, een Stad sonder K'ßing  

heeft 14 , jaaren een Beleegenng 
van 40000 Romcynen nytge- 

ßaany i.ö p .b
Nuntius van den Paus houd al~ 

tijdfijn  verb lijfin  Portugal, v.
48. b

------  des z.elfs magt aldaar , v.
4 9 . a

iN u ria , een hooge Bcrgy met kry- 
flaly in , 108. b

O.

OBedos, een Plaats met een ßetk^ 
K afieel, iv. 20. a 

Obulco , of Obulcula , een ottde 
Stad, in. 8. a

Ocagna, w aar gdeegen, n. 62. b 
O cca, een ende Stad gew eeß , 1 .  

67. b
Oceaan, om-armd Spanjen epdrie 

plaatz.cn, I. 2. b 
O &odurum , een Stad, i . i j . b  
O diel, 0/O d icr, een Stroom ,m . 

2. a
O divcla, een Stroom, iv. 48. a ■ 
O divor, een Stroom, iv. 3 8 .b 
O gnate, een Steedetje, 1 .3 6 .3  
OgueIJa, w aar geleegen, u .S ^ .a  
O guella, een fchoon Zlel^m et een 

Kaßeely iv. 43. a
----- aardige Wat er-[prang hier om-

trete9 ibid,
Oidores, des fe/fs beteekenisy in. 

52. a
Ojos de Guadiana, Aiejren waar 

gekegen , I. 9. b
O lcadiers,7V4^ httn wooning had- 

deny 1 . 1 3»b
Oleron , w aar gekegen , 1 1 1 ,

12 2 . a
Oliana, waar gekegen, n r.p ^ .b  
Ojiara , een ffleyne Stroom , i n .  

79- b
Olijf-boomen ingroote meenigte in 

Spanjen, v. f .b
Olijf-boom-bofch, AySevilien^f- 

kegen, in. 2 2 .a
-----  in WandeLryen verdeeld met

Water-fprongen in het midden ,
iv. 42. a

O liflpo, onderfebeyden van O ’yfli- 
p o , iv. 2 1. b

O lita , een Steedetje, vol van lee* 
vens-middcleny in. 126. a

V. Dc*L (0 *. OH-
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Oli va, een Sieedetje, m.82, b 
OJivenca, cen Stad mct ßerke bol- 

w  erpeti voorzien, iv. 44. a 
——- is doi>r de Spanjaards ittge- 

twomen, iv.44. b
------bitterheyd der inwoonders te-

gcn de Spanjaards, ibid. 
Ol/nedo, een kleyne Snidj 1.7p. a 
Oly, in plmts van Roter y in Spanjen 

gebrttykelijk, v. 7. b 
Olyiìppo, c/Liflebon, een Stad, 

1. 13 .a
01 vilipo, oiiderfcheydcn van OI di

po, iv. 1 1, b
Ommcgang, der Rede-vaard-gan

gere , op iv.it ivijze te Cotti po- 
i tei la gefch ìcd, i.p i.b . 1, 52. a

-----  der Spanjaards befchreeven,
v. 7. b

----- ¿itfiTnquifitic, opw atw ìjze
gefchied, v. 3 $.b. 34. a. b 

Ornmegangcn, werden zeer veel 
in S pa n jen gebart den , v. 25.a

-----op wat wtjze die van den
goeden Vrydag werden gedaan, 
ibid. '

Onda , een kjeyne Stroom , i n .  
106. a

Ondcr-Koningen (4) worden in 
Spanien gevonden , v. 45. a

.----- na wat pia atzen bttyten het
Rjkjgezondeu werden. ibid.

——  (7) naar Ooit- en Wcil-In- 
diengezonden, v. 3p. a 

Onderfcheyd tujßn een Kiek-ft a d , 
kleyne en groote Stad, by de Span
jaards, i.z8.b

*----  tttjfen eentge naamen in het
Spaans e»Biicaays, 1. 42.b 

On-cenigheeden der Chriflenen, 
is oorzaakj) dat de Mooren ftyt 
Spa n jen niet verdreeven wierden, 
1. zz. a

Onhar, een k^yne Stroom , i x i .
1 06, a

Onis, een Stad\ 1.35. b 
Onoba, een Stad, j, 12, b
-----  waar eertijds geleegen , in.

35. b
Onobar, een Stad, waar gekegen, 

1 . 8. a
Onfella, een Stroom, m. I22,b 
Optdekkers, van Spanjen wem* 

den ftg Ibcrianen, 1.3. a 
Ontleed'konilige slfbeeldzeien te 

Salamanca in het Hooge-fthool , 
1. óo. a

Onvrugtbaarheyd , cp zommige 
plaatzen van Spanjen, 1, 16. b.
1. 17* a

-----  der Spaanfe Kronwcn > v.
io. a j

Onyx-fteen, waar gevonden, m, 1

9 y  a ‘
Onze L. Vrouw der Bcrmhertig- 

heyd, een Kerlgvan dien naam 
te Liflabon, iv. 27. a 

Onze L. Vrouw der Köningen, 
een Rinne-herein de Hoofd-kyrk, 
van Scvilien, van dien naam, 
in. 12.a

Onze L . Vrouw van Betoua, een 
Kerk van dien naam, iv. 4z. b 

Onze L. Vrouw van Europe,een 
K e r fp  harer eere gebonwd^ in.
44* b

Onze L. Vrouw vanGcnade, een 
K e r f  van dien naam te Liflabon, 
iv. 17. a

OnzeL. Vrouw van Liefde*pligt, 
een Kerk van dten naam, 111. 
33. a

Onze L. Vrouw van Loretto ,een 
Kerl^van dten naam te Liflabon, 
iv. 25. a

Onze L. Vrouw van Milagro , 
een Kerk, van dien naam, 111, 
P<5. b

Onze L. Vrouw van het Poortje, 
een Kerk. van dten naam , 111. 
115,a

Onze L. Vrouw van de Pylaar, 
een Kerk. van een groote God- 
vrngttgheydy m, H^.b 

— ■ word zeer naamu-keurig be* 
fchreeven, ni. 11 j. a 

Onze L. Vrouw van Roncevaux,
• naam van een K e r r ie ,  i n ,
' 127. b

Onze L. Vrouw van de Rotz ,
een Kloo ft er van dien naam, iv.
?f- a

Oorlog feer bloedig in Spanjen taf
fen de Carthageezen en Romey- 
nen, 1. 5, b

----- op wat wijze by de ende
Spanjaards gevoerd , 1. 14. b

-----den Mooren door de Rooms-
gezinde Köningen aangedaan, n.
48. a

Oorlog-fcheepen , in Bifcaayen, 
waar httn leg-plaats hebben t 1, 
30 b

Oorlog-icheepje op het Mater te 
Aranjuez, 11.70. a 

Oorlogs-tuygdiuys, zeer fchoon te 
Malaga, ni. 6p- a 

Oofte- wind, zeer fehaadelijkjvoor 
het ge iv as in Spanjen, v. 5. a 

Ophiuia, een Ryland, m .p i.b  
Opper-bevel-hebbcrs (75) naar 

OoiL en \Veil-Indiën^i^oi/dftf, 
v. 39. a

Opper-hof-'meefler, des zelfs be- 
dieniiig, v. 41. a

Oppcr-hoofd van een Kloot fchee-

pen heejt eentge ge] ebree ve n hoc* 
ken den Kming van Marokko
ontnoomen i i-43-b

-----  van Spanjen , deed ßg den
. Aards-hißckop van Sevilien We

rnen , in. 17. a
------ in het Gceftelijke , wie van

de Spanjaards en Portugcczcn 
daar voor erkend, iv . p. a 

Oproer van de Inwoonders van A- 
baycina aan-gerigt tegen Ximc- 
ncs, m. 61. a

Op-fchik derSpannfc Krempen bc* 
fchreeven ,  V. 13. a 

Op-fchrift op de fooren van Co
runna, 1. 48. a

----- van de Stad Leon, 1. 57. b
-----  op een Aiarmor-fteen te Le^

defma gevonden, 1. 7p. a
-----  van Kcyzer Adrianus , 1,

6 1. a
ter eeren van Bcbricius ge-

vonden^ I .  70 b 
—  op een Pylaar te Toledo, in 
57. b

dat Maria zander Erf-zon-
den ont fangen jó ,  i l  ( i l  b

van Keyzer Philips op cat
Aiarmor-fteen te Toledo gevon
den , n. 6 t. a

-— op een Brag , ter eeren van 
Trajanus , te Alcantara, ir . 
76. a

—  op een Brag by Calatrava ge
vonden  ̂ ii. 7p.b 

— > op een Pylaar te Terragona, 
i i . 81. a

— . op een Adarmor-fteen by het 
oude Andujar opgegraven , m. 
4. b

op een Aiarmor-fteen te Cor-
dua gevonden,  h i . 5. b

---  van een Zogge , die der tig
jongen had voort-gebragt , h i . 
8. a b

---  by Ecya gevonden , 111.
j o . a

der Klokken in deTooren van
Seviliën, hi. 17. b

opgedolven, w a a r  in  de naam  
IHiberis/bond, id.49. b. 70, a 

van  de Stad Singlha gevon-
den, in. 66. b

---  van Junia Ruftica, waar
gevonden, m. 6p, b 

.— ter eeren van de Veteres, of 
Vpterani, m. 83. b 

—- ter eere van Claudius aan 
de Poon van Morviedro , ui.
86. a

—  ter eere van de Stad Sego- 
briga, m.Sö.b

—  ter eeren van Ignatius Lo-
* ' jolä
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jola te M ontferrat, m . io i .b
---  tcr eeren van Diana van E*
pbeicn, op een Pjlaar te Ephe- 
fen opgcrigt, m . ioó. b 

-—  tercerón van Auguftus, op 
cen fiuf Steens gevonden, 1 1 1 . 
108. b

van cen Eerc-pcnning van
E>\\b\\\s gevonden, m . 1 1 3 . a

----  op ten Penning te S  arrugo fia* 1
gevonden, m . 1 14. a I

----  vm de Stnd Bracauragufla 1
gevonden, iv. 8 .a  j

----  cp cen Pyf.tar te Chiavesjpr- ;
voudcn , ív. \ 1. b j

----  van Oiiíipo gevonden , ív .
2 1 .  b

van een Kerlf de Zon en

Ordonius de H , deed fl? Konin? i' J o of
van Leon women, i .n .b  

Ordugna, cen Stad, 1. 37. a. i .j
39 * ' I

Orem, ecnStad op een hoogte, iv,!
19. b ‘

Orcihana la Vicju, een Stad met j 
een K aß eel, ir. 79. b 

Orenla, of Grcnza een Biffchoplij- 
kc Stad heeft heete en kpnde Wei
teren  ̂ I. 50. a

- heeft aan de eene Hunter,

Spanjcn, r. i8. a 
Oflera, of O lera, een Sucdct¡e, 

in. i té . b
Ofionobu , een Stad in een Dorp 

veranderd, iv .p o .b
-----  Steen wet een Op-fchrift allster

gevonden, ibid.
Otfiina,??» cade en z,ccr vermaar- 

de Stnd̂  in. 45. b
heeft maarecnc IVater-fprorg,

Ada an toegcunjd, iv, 3 ^, b
—  te Ebora gevonden , iv-3p. a
—  ter eeren van Proferpina ge
vonden, iv. 45, a

ter eeren van den God Endo-

ibid.
de shelve toe-be-

vellicus gevonden, iv. 45. b '
—  ter eeren van Agrippina ge- >
• vonden, i v . ^ . a

------  van een zcldzame Letter-
fpelling te M ouragevonden, iv . 
4 <?. b

-------  (gefebonden) te Beja gevon
den , iv. 47. b

— — cen ander ongefchonden aldaar 
gevonden, iv. 48, a

-   van JVJerobriga gevonden ,
iv. 49. a

------  van de Stad Oilonoba ge
vonden , iv. 50. b 

Opfchriften (3) op de eerße Steen 
van het Efcuriaal gefteld , i r .  
28. a

———* (t) op 2 de wen aan de Kerk 
van het Eicuriaal, 11, 32. b 

op AParmor en Eere-mnnten

en aan de andere Zorn er , ibid. 
Orctanicrs, wat Land bewoondeu,

I. 13 .  b
Örctanuni Germanorum , wat 

Stad hier voor genoomen word, 
ii.79.b

Oretum, een Stad, j. 13.1) 
Orgaz, cen Stad en Graaffchap,

II. 72.b
Orgelen in het Efcuriaal van ak 

terhande toonen en klangen, n ,  
33.b

Orgelia, cen Stad, 1. i3.b 
Oria, een Stroom, 1, 31.6 
Origucla , waar gekegen , 111,
1 76. a

Origuela, o/Orihuela, een Stad; 
• leggende in een zjeer vrugt haaren 

oord, ui. 80. a
Spred^woord hier over van

de Spanjaards gebruykt, ibid. 
z.ou door Hercules, deT he-

over het maaken van de W eg van 
Mcrida na Cadix, lt.So.b 

—— der Mooren aan munren en 
halben waar te zJen, m, 18. a 

(2) een Chriftens , en een
H eyd en s, waar gevonden , iv. 
48. a. b

Opitand van de Biicaayers over de 
Zotit-pagt, 1. 40. a 

O ran, -veroverd, h . 49, b 
Oranje-appelen, waar in meenig• 

te gevonden worden, iv. 38. a 
Oranje-boomen, meer veel 

caayen, 1. 39. a
-------  tn Galicien gevonden , 1.

54. a
Orbego , een Stroom, 1. 5 f . a 
O rcelis, een Stad, m, 80..1 
Order Op de koetz.en, die aan het 

Hof te Madrit boomen, n .S .a

baner gebamvt îjn, 111.80. b 
O rio , een Stad , waar gekegen, 

1. 3 1 .  b
O rio , een Stroom befchreeven, i .  

2 6, a
O rkanen, vallen dikwtls by de Ha

ven van St. Seballiaan, 1.30 , a 
Oroncus , waar gebooren ,  m .

12 1. b '
Orope/a , een fchoon Dorp , i r ,  

74. a
O rope la , een Stad, in. S7, b 
Orotpeda, een Berg, waar gelce- 

gen , s, 8. a
------  %vaar vanfijn oorfprong neemt,

i . i i . a
O rtegaal, een Kaap,  1 .4 7 .6  

iOHona', eenottdc Stad, m .4 j\b  
Ofen , een Stad, tu. 12  1 . a 
O firis, een gebooren Spanjaard, v,

Í 21. a
Olm a, een Stad, 1. 63.6  
Olina, een onde Stad, door Pom- 

pejus venvoeß, 1,6p. b 
Ofieau, een Dal, 1 1 1 , 1 2 2 . a  
Collen , vegten tegen de Honden te 

Sevilien, eer Je gedood werden, 
in. 2 1 . a

O fien fus , ¡tragt veel Zilver mt

----- - aan Wien
heard, ibid.

O llalrik , cen Steedctje, 1 1 1 .10 4 .6  
Oitidaniers ,  bewoonden Lufita- 

n ien , 1. 1 3 . 4
O itiz , waar geleegen , in, 127 . b 
O ilydam nicrs, hebbett eertijds Por

tugal bewoond, iv, 1, b 
O rger Cathalo, na des z,elfs naam 

Catalonien genoemd, in. 93. a 
Oud-CaUilien , wanne er den M oo

ren omnoomen, i .z z .b
------ waar gekegen, 1 , 63.  a
------  is z.eer Beraaoti? , 1. 70. b, % ¿> s
Oude Italica, waar te wW ff«,ui.

z f  a
Oude Spanjaards, befchreeven, x, 

14 . a
------  dooden z»ig aclf in hun Ort-

derdom met ßaal, of vergift ,
ibid.

------z,tjn groote lief-hebbers van
den Gor kg, 1. 14. b

------  de gejhenvcldc in deßrijd den
Gieren ten reef gegeeven, 1. 14. b

------  dronken noopt Wijn, ibid.
------  hidden moyt Gaß-maalen,

maar gingen mooy gelfccd , x. 
15 .il

vijn groote Roovers gewecß,
ibid.

groote lief-hebbers van deugd
en gctromi'heyd, i. 16. a

1 Oude w ater, waarom genoemt, 1.
50. a

O ud-Scvilien, w aar gekegen , in. 
24. b

Oud/ie Zoon ^ « S p a n je n , Printe 
van A ftu rie n ^ /w w /, i .4 5 .b 

O ve, een Stroom, f, 45. a 
Over-bcrgs-land , w aar gekegen, 

iv. 10 . a
Overblijfzclen in de Kerl> van het 

Efcuriaal opgetdd, it . 3 5, a
------  tvorden in vier kaffen be-

w a a rd , 1 1 . 35.6
Ovcr-Sparjjen ,w a t daardoor ver* 

f l  aan w a rd , 111. 127 . b 
O ver-fpcl, op wat ttdj&e in Span- 

jen mag geßraft worden, v. 8. b
____  gaat z.eer veel in Spanjen

om, ibid.
( f  2) Over-
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Over wind der Ott der • Köningen en 

Opper-Bevebhebbcrs van de In
dien, hoeveel bedraagt , v. 3p. 
a

Overz?r-Ioon , over de Ridafloa- 
firoom boe fußen de Körungen 
van Spanjen en Vrankrijk een 
verding gernaakt, i, 27. b * i.

Pa&olus een Stream , waar in gottd 
gevonden w ierd , i.io . a 

Padilla, een Stad , 11. i.b  
Padrón , waar geleegen, I. 47. a 
Padrón, of Patron een ende Stad, 

i. 48. b
Pagt werd ttiet van de Biicaayers ' 

gegeeven, 1,40.a
Oviedo , Hoofd-ßad van geheel Palacios, een Stad , in. 2,8. b 

Ailurien, 1.45.a ~
oerfprong van des zelfs naam

ibid,
------ beeft de eer van de Koning-

lijbe StoeL van Pclagius gewcefl 
te z ijn , ibid.

—■—- door wie tot een Hoofd-bif- 
fchoplijke Stad gemaakt, l. 46. 
a
— beeft veele Mijnen van ver~ 
fcheyde met aalen , I. 46. b

-----  brengt zeer fchoone paarden
voort, 1. 46. b

Our tea, een Laud-flreeßyberoemd 
door een Veld f i g  , taffen de 
Chridenen en JVaooren , iv. 
4p. a

Outeyro , een ICaßeel van den 
Moorengeßigt, iv. lo.b

Palafugalla, een Kaap en een Dorp 
van Uten naanty in. 10 5.b

Palamos, een Graaffcbap, m. p i. 
a

Palamos, een ßerkg Sta d , met een 
veyltge Haaverty in. 107. b

Palatina, een S ta d , in. 28. b
Palatami, een S ta d , ibid
Falencia, of Pallantia, een Stad, 

1.57. a
Pallarefa , een Burg-graaffchap, 

u i .  j)i. a
Palma , een Bürger voli^planting 

der Romeynen<y> Majorca, in, 
pr. b

Palma (de onde) een voornaam 
Schilder van bet Efcuriaal, 11.
4 4 * ®

Palmela, een Stad met een Kaßecl,_ , <h» .
Ouwel kan door bet geßeente op j en Ridder-ampt van St. Jacob, 

denHoogen Altaar in bet Eleu- | iv. 37. b 
riaalgelten worden, n. }4-b Palmela, een Stad, iv. 47 b • 

Oxa, een Stroom, 1. 64.b -Palomeia, een Stad9 in. po. a
Ozecarus, een Stroom, iv. i¿. b Palos, een Steedetje, m. 27.b 

1 .. j Palo>, een Uyt-hoel ,̂ waar gehe-
P, gen , in. 78. b

Palumbaria, een Stad, ni.po.a

PXüváékcmydip op fpeeltuyg \on- Pambrc , waar geleegen y 1, 47» 
den 4$nf[en in Spanjen, 1 .! a

19. b
Paarden van uytneemende znelheyd 

in Spanjen gevonden, 1. 19. a. 
b

— - waar zeer fchoon gevonden,
i. 46, b

— — waar alder-beß in Spanjen 
worden voortgeefueekt, m .  7. 
a

------ zeer hoog geagt in Spanjen,
V, 6. b

— -- hoe veel yemand in Spanjen
mag voor ßjn kpetz fpamten, v. 
70. a b

Paarde-ftaarten, ¿ödrDonJan^f« 
Türken in de Zee-zlag van Le
panto ontmomen, waar testen, 
11. 43. b

Paarde-Italien des Konìngs te Ma
dide befebreeven , n, 9. a

Paarlen aan de Oevers van Bif- 
caayen gevonden, i^p .b

-----  aan een gottd k/nys ;  beb-
bende de groote van een wate* 
mnfeaat, 11, 3 <5, a

Pampelona, Hoofd-fiad van Na
varra, hi. 125. a

-----  door wiegebouwdy ibid.
-----  werd door z Kajieelen be-

feberm d , ibid.
waar van beteene zeerfierk.

en fchoon is , ibid,
—— heeft wonderhjke Hand-moo- 
len , in. 125. b

is de eerfle plaatSy die bet
Euungelium , heeft ontfangen , 
in. 126. a

Pantheon , een begraaf-plaats in 
bet Efcuriaal onder de aarde, 
n. 37. a

——  is na dat van Romen ge- 
noemd, n. 37. b

-----  is van een konßig ligt voor-
zien, 11. 38. a

-----  is door Keyzer Karel de V,
ontworpen, en door drte Könin
gen ten dien eynde gebragt, 1 1 , 
38. a

—— .des zelfs ge w eif vertu ande
ren* waardig, n, 38, b

Pant i Cola , een Dorp , i n .  ü j , 
b

Papier te Segovia gewankt, 1. 75. 
a

Parsilijs , ẑ eer beere/ijß verbeeld 
in fchtlder-kanß aan bet ver
warft van bet KevKkpor in bet 
Efcuriaal, n. 35, b 

-----  word van de Mooren fe
me end booven Granaaden te 
moeten z ijn , m. 6 3. b 

Pardo, een fchoon Kontngltjk Lufl- 
huysy ii. 20 b

Parlemenren , (2) in Portugal, 
v. 48- b

Parna/Tus- berg Ke er beerlijk te A- 
; ranjuez, vertoondy 11.65.a 
Parral, w aar geleegen y 1.77,5 
Parihenopolis , des Ke/fs be tee£<?- 

nis , iv. 45. b J
Paflaje, een kleyne Stad , 1. 29, 

b
Pafcba-Feeft, hoe door een won- 

der-zverk taffen de Spanjaards 
en Franiien behend w ierd , m. 
23. a

pafchal de I f , beveßigdbet Hoofd- 
bifdowy van St. Jacob van Com- 
poilella , 1. 5 1. b 

St. Paftor met ßjn broeder door 
Dacicus ter dood gebragt, 11, 
47. b

Pattrana, Hoofd-fiad van een Her- 
togdom, i i . 62. b 

Patricia , een onde Stad , m, 7. 
a

Patrijzen, waarom op fommige tij- 
den van de Spanjaards met gc~ 
geeten worden, v. 7. b 

Patron, een ottdeStady 1.48.5 
Pavia, een Stroom, iv. 12. b 
Paula , een Graf-fchrift barer eere 

te Sevilién opgedolven, in, 24. a 
St. Paulus, een Kerk K ßjner eere 

gebonwd y iv. 24. a 
Paulus Coronellus , een hebe er de 

Jo o é  y verzogt omde Bybel over 
te zetten, 11.49. a 

Paulus de III , (  Paus) rigt een 
Bìfdom op te Leiria, iv. I9.b 

Paulus OroÌìus, Kerkthjhe G efebi e- 
denis-fcbrijver , waar gebooren, ' 
111.9 7 .a

—:— een gebooren Spanj3ard , v, 
21. a

PaxAugufta, een Stady 11. 82. b. 
iv. 2. a

Pax Julia, een Stady 1.13.a 
Pax fulía, een Stad in Portugal, 

iv. 47. b
Payamogo, waar geleegen , 111, 

28.a
Pedrada de la Sierra, een ver-

maard

i.
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maardV/c ,̂ ( . 7 8 . a  

— —  is de geboorte-plaats van Key- 
fir Trajunus, 1 . 7 8 . a  

Pedragan »0/ Pedragaon, een Stad
van alie overvtoed en een gefon- 
de Ittgt, iv. 19. a

Pedralata 5 een Graaffchap, i i i , 
92. a

Pedro (Den) Zoon van Ja n , Ko~ 
ning van Portugal, t. 24 .0  

St. Pedio d ’Afianza , waar gelee ■ 
gen, i .ö p .a

Pegaíustn eenWater-kom̂ zeer hee- 
relijk te Aranjucz verioond, u. 
6f. a

..-----  op Gcdenk-ptnningen by Caf-
lona gevonden, 111. 4. a 

Pegna de los Enamorados, waar- 
om zoo genoemd, ni. 6 5. b 

Pegna de San R om an, een St Ad, 
i. f 7. b

Peg naco vo , waar geíeegen , iv . 
4. a

Pegnafiel, een Stad met een zeer 
fierk̂ Kafieel, 1. 7 1 .  b 

Pegna do r , ivord gcloofd een onde 
Stad der Turdetaniers te zijn, 
ni. 1 1 ,  a

Pegnalva, een Gehugte, h i. i i 8 .b  
Pegna-inacor , een Stad met een 

zeer fierk. Kafieel, iv. 17 . a 
Pegnaranda, een Stad, 1 .7 9 .a  
Pegnas de Pancorvo, waar gelee- 

gen, i. 64. a
Pelagius tot Koning door de C lu b 

llenen in Spanjen verkooren, 1. 
22, a

» — * verkyijgt groote overwinntn- 
gen aidaar, ibid.

------  hoe lang by en fijne Op-voígers
de eer-naatn van Koning van 
Leon heb ben behottden, 1. iz . b 

— — Her fielder der Ghri denen in 
Spanjen, 1. 44. b. 1 4 f .a

------  heeft de Stad L eo n ,met een
Veft trig omrwgd, 1. 58.a 

Pelendoníérs, avaar hnn Woon- 
plaats hadden, 1. 15 . b 

Pelim 5 een k}eyne Stroom, iv. 4*b 
Pellicaan , met een Zin-fprenlf op 

het ZJur-werhte Valladolid, I.

7 3 ' a ' bPelontium, een Stad, 1.13.0 
Pendis, een Gebergte, III. p p a  
Penicha, een Stad met een fchoone 

Haaven, iv. 20. b 
—  heeft een fierk. K aß eel met 

een begetting daar in, ibid. 
Penifcola, of Penofcola, een Stad, 

rrr. 87. b
Penna de M ogron, een Rotz. , 1. 

4 5 -a
Penning by Carmona gevonden ,

iii. 11.a
------  van Tiberius ter gedagtenis

van Jialica^f¿/iWcw, in. 2$. a
------  ter ecren van Auguilus te

Sarragofla gevonden ) m. 1 14. a 
Pera, een Stroomfje, iv. ly . a 
Peraira , waar gelee gen, m . 124. 

b. in. 126.  b
Perea, wat fe zeggen, iv. 3. a 
Peregrini, een voomaam Schilder 

van het Eicunaal, 11.44. a 
Perkes, wat te zeigen, iv, 5. a 
Pernambuco, heeft een Bifdom,v. 

4 8 .  a
Pen us , de eerfie plaats van het

Rouiiillon, in. 1 0 8 .a 
Peru (Kontngrijl̂ ) door wie ont~ 

dekj„ 11. 77 b
------  behoord aan de Kroon van

Spanjen, v. 58. b 
Peicaria, een gedeeltt van de Stad 

Corunna, 1. 48. a 
Petrejus, op wat plaats doarj. Car

iar overwonnen, in. 1 0 3 . a 
Petronella, Dogter van Ramlrcs 

de l i ,  troHWt met Raymondus 
Bercngarius,

PharÌàlien, een Plaats, ahvaar een 
Veld-zlag is gefebied, in, 8. a 

Pheniciers zijn de tweede bevölkert 
van Spanjen, 1.4. a 

——  op wat wtjze zy znlkj heb* 
ben onder-noomen, 1 .4  b

------  hebben alder-eerfi Cadix , of
Gadirgebottwt, ibid.

------■ maaken fig) aatigenaam by de
Jmvoonders van Spanjen, ibid, 

hebben eerfi aan de Imvoon

ttytgebeeld , aan het Eíeuriaal,
ii. 33. b

------  m het Eíeuríaal gefiorven ,
en des zelfs Ltjk̂ ni het Pantheon 
by'gez.ee, i i ,  39. b

------  heeft Carthagena met een
mattr omtrokfen, 1 1 1 . 78. a  

------  boHtvd een nieitwe Kerl̂  op
Monti'errac, m. 1 0 1 . b

------  Op jcbrtft hem ter ecren al*
daar gefi eld , m, 102. a 

Philips ne 1 1 1 , heeft 6 stiverò Kan- 
delaars aan de Ketk van St. J a 
cob vereerd, I. 3 z. a

------  vereerd de Stad Gondamar
aan Diego Sarmiento d’Acun- 
ha, 1. 49, b

------  in kooper te paard ziitende,
vcrbeeld, 11,9 . b

heeft een groot inkoomen aan
de Orde der Hieronymiien ge- 
geeven ; maar op fi¡n dood-ùedde 
herroepen , 11. 30, b

deszelfs Lt}{̂  in het Pantheon
by-gezet, 11, 39. b

ts ter fijner cere een Grafi ge*

deren van de Balearife Eylanden 
het zlingeren geleerd , I. f. b

------  hebben de Stad JVlalaga ge-
bouwd, 111. 68. b 

Philippiner-EyJanden behooren aan 
den Koning van Spanjen , v. 
38. b

Philips de I , waar begraaven tnet 
fijne Gemalmne, ui. y i . b

met wie getrouwd, V. 38. a
Philips de 11 , maakt fig meefter 

van Portugal, 1. 24. b
------  is de eerfie naa de Gotthen,

die gebeel Spanjen befiierd heeft, 
ibid.

------  heeft een brng over de Man
zanares doen flaan , II. $.b  

eerfie Grand'legger van het

boHw te Scvilien opgerigt,  1 1 1 .  
1 5 . b

Philips de I V ,  heeft een School te 
JVJadritgebonwd̂  11. ly . b

----- - heeft een ver ¡relaje te Pardo
gemaakj , om fijne Ad e efl reffen te 
zie», J). z i . a

heeft de mcefie cieraadenaan
de Ktrovan het Efcuriaal ver- 
eerd, 11. 36, a

—  des zolf i Eijk̂ in het Pantheon 
by-gezet > i\. i9.b

deed de Lijkyn der Köningen
en Königinnen tn het Pantheon 
brengen, 11 4 t . a

------  heeft Mon^aon aan Rode-
rik Lobo gegeeven , iv. y. a 

Philips deV, te Paard zittende te 
Madric opgeregt, n. i 7*b

------  in des zelfs naam de Stad
Villa-Real ingenoomen , i n .
87. a •

------  heeft de Stad Morella inge-
noomen en verwoefi, in. S7. b 

wanneer de troon van Span-

Elcm iaal, 11. 23. a
deed z bekfiat na de Veld-

zlag van St. Qu'mtijn, ibtd. 
---- onder een Bceldenis van Sa
lomon aan het Efcuriaal ge- 
p laut f i , ii, 3 z. a 

— . met fijne Kinder en in kpoper

jen heeft beklommen, V. 38. b 
Philips ( Keyzer) des zcljs Op- 

fchrtft op een Alarmor-fieen te 
Toledo gevonden, 11. 62. a 

Philips deG oed e ,heeft de Ridder- 
Orde van het Guide Vlies inge- 
field, v. 5 1 . a

Phiiips de Schoone, brengt N a- 
varra, aan het Hays van Vrank- 
rijk , ni. 128.  b

Philips van Bourgonjen , trouwt 
met Anna de ’/.otte, 1. 24. b 

V . DceL ( t)  Phi-
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Philips Willem , Hertog van 

Nieuwburg , des z.e/fs Dogter 
am  den K  on mg van Portugal ge- 
tromvt^ v. 4f. b

Philips Willem, Prince van O- 
ranjen , waar voor ßjn leeven 
gevangen gez.eeten , I, 74. b 

' St. Philips , een Sterile van dien 
naam te Setubal, iv. 37. a

St. Philippus , een Sterile by Ca
dix, in. 37. a

St. Philippus , een Sterkje op Mi-
norca, in. 90. b

i u.Phofpcvus Saccr, een Stad)
32. b

Pierre Pertuis, een Berg, 1. 34.b 
Pieter, teqen-woordhe Koniwr vanr t> O O

Portugal, iv. 11. a
----- - wanneer de Re geering beeft

aangevaard, v-4f. a
des z,elfs perfoon , leeven en

19. b
Pijn-boom-boflchen, in meenigte 

op bet Pyreneefe Gebergte , 1. 
iz. a

Pimentel ( die van den Huyze van)  
bez.it ten de St ad Viana, 1.54, a 

Pina, een Dorpje, in, 67. a 
Pina, e e n F l e k )  h i .  iiS .b  
Pineda, een Stad, m. 104. b 
Pinhaon, een Stroom, iv. 10. a 
Pinhel , een Stad in het Over- 

bergs-land, ibid.
----- boofd van een RegU-gebied,

iv. iz. a
door wie gebomvd , ibid.

Pompejus, beeft Ofma verwoeßi 
i. 69. b

Pompejus, Stigter van Pampelo-
na , nr. 125.a

gedaante bejlhreeven, ibid. 
Pieter de l  ̂ Gemaal van Agnes 

de Caflro, iv. 20. a
-----  doed een Hht van Arragon

te niete, omirent de aanßelling 
eenes Konings, v. 43. b 

-----waarom Pieter van denDolk
genoemd, ibid.

Pieter de IV , Koning van Arra
gon, betoond fijn danhbaarheyd 
aan de Stad Daroca, in. H7.a

------  vernietigd de Tijd-reekenin-
gen der Spanjaards, v. 74. b 

Pieter de Wreede, Koning van 
Spanjen, bad tot een Meeßereße 
Maria de Padilla, m. i7-b

------ beeft het Komnglijke H of te
Scvilien gebenwd,  ibid.

——- beeft ßjne z breeders laaten 
om hals beengen, 111.18. b 

— « ■ was eengroot lief-hebber van 
de nagt-vermaaken, ibid,

—  . word door een Schoen-lap- * 1 
per afgeroßdie by doorßecht, 
ibid.

waar over by Hg in ßjn beel-

Pinos, een Baander-hecrjchap, m.
92. b

Pintia, een S tad , 1. 13. b
Pintia, eertijds de naam van Vak 

ladolid, 1. 74. a
----- is onderfcheyden van Pintia

in Galicien, ibid.
Pifaro, een Stad laßen hooge Ber

gen gekegen ,  n. 77. a
Pifuerga, eert Sir00m, 1. 57. a j den toe-gemetz.eld  ̂ 111. 6 1. b
Pitros, waar geh egen, jii. 72. b Poortenzvwf^/Efcüriaal, naauw-
Piryufche Bylanden , waar gehe- j heurig befebreeven, ij. 2<J. a. b

des z.e/fs roern vanOverwm~ 
ning, in, 12 5% b 

Pompelo, een Stad, j i i . 127. a 
Pomponius Mela ,  een Spanjaavd 

van geboorte, v. z i.a  
Ponferrada, een Stad in Leon, 1. 

5 5. b
Ponful, een Stroom, iv. 12. b 
Ponte de Lima, een fchoone Stad 

met een kpßeltjke Brug ,  iv. 6. b 
Pontevcdra, een Stad ̂ rijk t̂n Zar- 

dtjn-bandelj i. 49. b 
Poort te Burgos,  vercierd met de
■ beeiden der Köningen van Span

ien, 1. b
■ --- van Alcala is de beße te Ma-

drit, u. 2. b
----- van het Pantheon z,eer hon-*

ß ig , ir. 37. b
door wat reeden te Granaa-

gen ,  ni. 90. b 
Plaça Major, een Plaatsih het Ka- 

jteel van Toledo, 11. 77. a 
Plaça Major, te Cordua van fchoo

ne wooningen votrz.ien, 111. 6. b 
Placencia,  waar geleegen,  1, 3 2. b 
Placentien , een Stad tn Bifcaayen,

1. 27. b
Plaucius (Cn.) van Viriatus ge- 

vangen genooMen, IV. 39 a 
Plazcncia, een Bijfchoplijke Stad , 

door Koning Alphonfus de IX , 
gebouwd, h, 74. b 

Plumbarii, waarom z.00 genoemd, 
iv. 43. b

Plutarchus , wat door hem van 
Sertorius verhaald word, ¿11. 
i2 i. a

Plus Ultra, over-al aan het Hof te 
Seviliën te z.teny ni. 19. a 

Pobledo, een Stad met een fchoone 
Kerh. en Kloofter, m, 9 5. b 

Podius Ceretanus, een Stad, m. 
109, a

(14000) in het Efcuriaal, n, 
24, a
— (3) aan den Ingang van het 
Efcuriaal, hoe geplamß, 11.24.

van de Noord-gevel van het

denis laat onhahen, h i ,  19. a.
Pieter Fernandez, verhrijgt Hyar 

van ßjn leader, h i  , 117. a i 
St. Pieter , de Bhed-getuyg , is j

een Kiooßer te fijner eeregebouwty ; Pokken, in een buys ter eeren van 
n .ö i.b  St. Marten ii Madrit^fwrcx.i1»,

St. Pieter, naam van een Hyland,\ n. 19. b : 
in. 39. b ¡Polanos, w aargekegen, 1.44^

Pieter van Gironna , neemt Ar- ; Polignino, een Dorpje, 111. iip .b  
chidona van de Mooren, 111. ¡jPollentia, een Hegt Steedetje, m.

 ̂47. a '  ̂ j 90.a
Pieter, Zoon van Jan, Koning van 1 Pollentia, een Burger yoljfplanting

Portugal, laai het Rijĥ  aan fijn 
Zoon den Prinçe van Brasilien na, 
\. 37. b

Pijn-boom-bos , by Leiria , iy .

Efcuriaal, befehreeven, 11 28.b 
11. 29. a

Popledo, een Stad) h i . 95. b .  

Populetum, een Stad, ibid. - 
Porcius Latro , waar gehören , m, 
n  7 - a
Porcunna, een onde Stad en Rid- 

der-ampt van CaJatrava, in. 8. 
a

-----  by wat geleegendheyd dus ge-
noemd, ibid.

Porphyr-(leen van het Akw rinhet 
Efcuriaal, waar in men de Kerb, 
als in een Spiegel, z,ict, 11.34.a ' 

Porquerizas, een Stad, 11.47.a 
Port-Alegre, een fraaye Stad met 

een muHr  ̂ waar ep iz  Toorens 
fiaan , iv. 43. a

Porndegre , een Regts-gebied van 
Alentejo, jy, 38. b 

Portalegrcta een Zee-Haven , 1. 
26, b

Porta Port, een Stad , iv.6, b 
Port de Peyre Longue, waarge* 

hegen , hi. 122.a 
Port Mahon, een Haaven op Mi

norca , waarom dus genoemd, 
in. 90. b

der Romeynen op Majorca, m.
91. b

Pompeiopolis, een Stad, 1.13. b. Port Sint Marie, een fchoone Stad 
in, 125. a . ' - vangebouwen, ui, 37, a



R
------ - heeft een fchoone H aven, m ,

3 5 - b
Porra d’Elveria , waar gekegen, 

ni. 49. b
P orte l, een Plaatspe met cen Ka- 

f ie e l , tv. 48. a
P o rto , een Stad en Zee-haven « iv

2. b
Porto , een onde Stad, iv .ó .b
-------  eorzaaf van des self's uaam,

jv. 7. a 
•------- is a an het hcW’eno an ccn

Berg gekegen, ibid.

E G  I S T  E
hieden, v. 48. b 

Portugalctte, een St cedei je , i. 37.
b

Portugeezcn fchudden het jrtk^der1 
Caltiliaanen a f, 1. 24. b 1

------- wanneer het ¡ n f  van Span- '
jen hebben afgewurpen, iy. 11 ,1
’» ' !

---- overwitmen de Caliti ¡aanen i
by Ellrcm os, iv. 41, n

•-----  op mat -ivi}ze en wanneer het
J !<k van Spanjcn hebben afgc- 

v arpen, v. 44, a
heeft een Hooge-fhool , en Tortugos, wuar gekegen , m. 3*2.

Scheeps* tim m er-irerf, ibid.
— — des zelfs Land vm gtbaar, tv\ 

7. b
Porto de Moos >waar gekegen,w . 

2.0. a
Porto de Mögen , waar gekegen , 

iv. 37. b
Porto de Viella , w aar gekegen f 

1. 1 1. b
Porto des T orres, w aar gekegen, 

111.4^ . b
Porto ei G ra jo , een F k f ,  m, 8 5. 

b
Porto Marin , wann gekegen, 1 . 

50. b °

Portus Brigant inus, een Jlaven  
van de Romcynen genoemd, 1. 
48. a

Portus Gallorum, oorfaabsdes naams 
van Portugal, iv, 2. b 

Portus Hannibalis, waargekegen, 
iv. p .  a

Portus M eneflhci, waar gekegen, 
m . 5 5 . b

Pofada, wat te z eggen, v. 5. a 
Potilyppo, een Berg, j. 54. b 
L , PoUhumius Statulus, heeft een j 

Altaar ter eeren van een IVatcr- ' 
fprong °Pgerigt, m. 68. a

Porto Pedro, een H aven, 111.90 . ; Potes, een Stad, 11. 44. b

Porto P in , waargekegen, ibid. 
Porto T ap iao , een Flef, iv . 16. 

a
Portu-Cale, of Portus-Cale, oor- 

faal̂  des naams van Portugal, 
iv. 2. b

Portuenfes , naamen der Bijfchep- 
pen van Porto, iv. 3, a 

Portugal, wanneer des zelfsgrün
den zijn gelegt, 1. 2,4. a

-------  aan wie tot een Brttyd-fchat
gegeeven, ibid.

is een Koningrijk, i* eenemaal

ten verbcrg-plaats voor de 
Ch ri llenen ten tijde der M oo
ren , i. 44. b

Potos, zeer Gottd-rijf, v. 39. a 
Potzemakers i rond-om het Hoog- 

waardige fpringende , v. 27 .a  
Po vos, cen kjeyn Liaauje, iv. 2 1. 

a
Pradas, een Graaffchap, i r r .  p¿. 

a
Prödas, een Steedetje , i r r .  95. b 
Prado, een zeer koßelijke Plants, cm

te wandelen, ryen en andereoef- 
feningen te doen, tl. ¿0. b 

van de Qtäi\\fönc;r\ gefcheyden ,* Prado N uevo, eenzeer vermaake- 
X. $*4. b • 1 lijke Plaats, 11. lp. a 1
—  hoe van de Ottde gememt, Prado V iejo , waar gekegen, H .
rv. 1. b j 10. b
—  in veelderley volleren eertijds jPrreiidium Ju liu m , een Stad, iv .
verdeeld v ibid. j n .  a
—  verfehil der Land-befchrif- Predicatie, in Spanjen op de ßraa- 
vers , over des zelfs Grens-paa- \ ten gedaan, v. 24. b

—  tot wat cytide gefehled, ibid. 
voor de Ugte-kooyengedaan,

kn , iv, 2. a
---- dcs zelfs geleegenhcyd, ibid.
---- des zelfs groote en breedte,
iv. 2, b

----oor fprong en afkpmft des naams,
ibid.

---- is feer vrugtbaar, iv. 3. a
----  w erd door a. Stroomen in

ibid.
gedaan ten dage van de Regts-

3 ongeùjke deekn verdeeld , iv, 
4. a

—  is verdeeld in 24 Regts-ge-

zittmg der Inquifirie, v. $2. a \ 
Preedik-tloel te Salamanca vergnld, 1 

1. 60. a !
------ van Steen te Valladolid heel

konfhg, 1. 73. b
Pretendemes van het Hooge-fchool 

te Salamanca, 1. 60, b

R.
Priefter , zonder by-Ht werd in 

Biicaayen met gelecdai, 1. 40. 
b

P rijs , op alles in Spanjen gefield, v. 
i .  a

Piikkcn, waar zter groot gevon- 
den, 1. 19. b

-—■— Spreefi»oord der Hollanders 
hier omrem , t . i p . b  

Probus (Keyzer) jiaat de Spaniards 
toe, den wyugaard te planten , I. 
15. a

Promontorium Batbavicum, waar 
gekegen, iv. 37. b 

Promontorium Junonis, waar ge
kegen, m. 43. a 

Promontorium Lunae, ccv Vyt-fleG  
iv. 35. a

Promontorium Oiifiponenfe , een 
Uyifiep, ibid.

Promontorium Sacrum , een Uyt- 
hoê t iv. 5 1 . b

Proierpina , ter barer cere een Kerl̂  
van de Hcydcncn , gcbomvd, 
iv. 45. a

------  Op fchrift tot barer cere gc-
vmden , ibid.

Prouincia Intcramnis, tvaaromzoo 
genoemd, iv, 4, b 

------  des zelfs lengte en breedte,
ibid.

------  heeft een znyvere lugt, ibid.
------  heeft 1460 Btiurt-herken ,

130  Geeßehj Gejhgten , 6 Zee- 
haavenen, 200 Steene Bruggenen 
5000 Water-fprongen, ibid. 

Provincia Trans-Tagana ,  xvaar 
gekegen,  iv. 38. a 

Prudcmius heeft de Lof van Eula
lia, befehreeven, 11, 8 1. b 

St. Prudentius, een der eerfte Bif- 
pen van Tanazona, m. n S .a

------  onderfeheyden van een ander
van dien naam. ibid. 

Prudentius, een Spanjaardvange~ 
boorte, v. 2 1 ,  a

Puebla, waar gekegen, 1 1 1 . 1 1 S .  
b

Puebla de Alfinden, een aangena- 
me Stad , ibid.

Pueblo Batbuncon , een Fleî , 1 .  
36. b

Puenta de Suaco, waar gekegen, 
in, 36. b -

Puente de la R eyna, waar geke
gen, in. u 6 . b

Puente del Arcobifpo, een fchoone 
Stad, 11. 74. a

Punta de Carnero , een Berg, m, 
4 4 * * 3

Punta del Emperador, waar geke
gen , m. 82. b

Puerto, waar gekegen, nr, 120 , b 
(t 2 ) Pucr-
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Puerto de Malamagor , waar ge- 

leegen, ni. 81. a 
Puerto de T orres, w aar geleegen, 

in. 73. b
El Puerto de Sandia Maria, cm 

fchoone Stad, n i. 35. a 
El Puerco del Fuente frió, waar 

gc le egen , i. 77.  b 
Puerto Real, of KonirgHjkg H a

ven , w aar geleegen , 11 1 ,  41. 
a

Puertolas, een Hlakte, i 11.121, a 
Pueyo , een Dorp, m . 12,1. b 
Puglienz i ,  een Hegt Stecdetje, m . 

90. a
Puicerda , of Puigccrda , Hoofd- 

ß a d  van een Graaffchap , í r 1.
■ 108. b
—  - word van een dapper Volk, be- 

wound, en le ever à veti w ild  uyt, 
hi. 109. a

Punheta, een St ad met een Kafleelt 
IV. 19. a

Pumaal, by Cadix, in. 36.a 
Purpur-verf, zeer veel in Spanjen 

gevonden, i. 19. a 
Put in bet Éfcuriaal, w a a r uyt de 

Prie fiers banne banden wajjcben,
- . il. 35. b t I

------- te Seviliën, die met devloed
en ebbe ri}fi en daalt, 111. 2 1 . b 

Puteus, een St a d , mi. 109. a 
Pylaar van Hercules waar te vin- 

den, i. 48. b
——  van marmor , te Toledo,
' 2vaar aan groote Gods-dien f i  ig- 

beyd w erd beweez.cn, II. 57. a.
b

. Op-fchrift op de z e h e  geßeld, 
li, 57. b

------  met een Op-fchrift van 10
Steeden gevonden , iv. 11, b 

Pylaaren van Hercules, deefe naam 
aan Bergen gegeeven t 1.12.a

------  (2) van Hercules, waarge-
fiigt^ 111.39. a

«------  (z) van Hercules, w aar ge
leegen , ill. 42. a

—  (800) in het Efcuriaal, n , 
24, a

Pyreneefe Bergen dienen Spanjen 
voor een B  or f i  ~ weering tegen 
Vrankrijk, i. 2. b

------  devoornaamfie van Spanjen,
I. ir .a

-------feheyden Spanjen van Vrank
rijk, j. n . b

------. deeldenfîg in z fireeken , ibid.
hebben 5 enge weegen , cm uyt 
Vrankrijk m Spanjen te kpomen, 
i. il . b. i. 12. a

Pyreneefe P'reede ,  w aar geflooten, 
i. 26. a ï . 27. b

Q
Q:

uaad zien , boe by de Span- 
jaards geloofd werd. v. 27.

by-ge-

---  van Inquiíuíe, waar in be
fiaat , v. 41. b
—  van Staaten in Portugal, 
waar in befiaat, V. 48. b

—  des Kontngs, in Portugal, 
des zelfs magt, ibid.

der G eld-mid del en, uyt hoe
veel Personen in Portugal be- 
fia n t, ibid,

der Overzeefche Landen,

----- Voorbeeld daar van
] bragt , ibid.
jQuebarc, een Vlek , i< 3Ö. b 
Queek-fchool van St, Gregorius |
' te Valladolid, 1. 73. b j des zelfs bewind, ibid.

Queiles, een Stroomtje, 111. 1 18. | Raads-vergadcringen binnen Ma- 
a " | drit zijn iz  in getale, v. 4I.a

Queiles, een Stroom, m ,  1 26. a ! Raavens hebben bet hfi^ van St. 
Querforato, een Markrgraaffcbap, i Vincent bewarb* en bewaard.

in. 92. b 
Don Quichot, waar gebooren, 11. 

72. a
Quik-z.tlver in Andaloufien ge- 

vonden, 111. 48, b 
Quik'Zilver-mijn, waar gevonden, 

ui. 27. a
St. Quiles, een fchoon Vlek-t 11 * - 

120. a
Quintalen (300000) Tfer uyt BiF 

caayen in een jaar vervoerdy i .  
39, a

St. Quintijn , des zelfs Veld-zlag 
zeer heerelijk,te Valladolid in een 
Schildery afgebeeld, 1, 73. a 

Quintilianus,df» Reedenaar, waar 
gebooren, 1. 70. b

-----  is een gebooren Spanjaard, v. j
20. b

Quinto , een fierhe plaats , l j  1. 
117, a

R.  -

I V .25. b
cere deeze beefier, hier over

aangedaan, iv. 2<S. a 
Raba^al, een Vlek<> iv. 16. a 
Raimondus Lullius,^» zelfs leer- 

jhtkken in de Hoogc-fchool van 
de St ad Majorca verklaardy in. 
89. b

Ramires , erft Arragon, 1. 23. b 
Ramires de I I ,  by-genaamd de 

Monnik, ibid.
Ramirus, Koning van Arragon , 

hi. 117. b
Ram men (50000) alle jaaren van 

Xeres de Badajoz te koop g t- 
bragt, 11. 83. b

Ramora, waargeleegen, i. lo.b 
Rams-hoofd, eenZmne-beeld van 

de dienfi aan Jupiter Ammon 
gedaan, iv. 37. a 

Rapaciala, een Hiekj, iv. 16 a 
Ration, w atte zeggen, v. 50. b 
Raymund Fitero, heeft de Rid- 

dcr~orde van Calatrava ingefield%

Raad der Afvaardiging , hoe te v. 52. a
Madrit, v. 39. b Raymundus , zlaat Jijn Breeder,

Sanche Garcia, doed, 111.128. 
b

Raymundus Berengarius, trouwt 
Petronella , eenige Dogter van 
Ramires, r, 23, bin. n f .  b 

Raymundus de Cardona, heeft een 
Kbofier van Minne-broeders 

gcfiigty in. 103. b 
Real de Manganares, by het Ef

curiaal geleegen, n, 46. b 
Realejo, een groot Vicki hi. 27. a 

 ̂Realen, warden alderbefi te Sego-, 
Raads-hecren befiaat, ibid. j via gemaaht, 1. 77. a

van Nederland , waar toe Redlor van de Haog- leeraaren, at- ■
le jaar te Salamanca gekooren%
1. Co. b

aad der Afvaardiging , hoe te 
Madrit, v. 39. b

—  van Arragon , des zelfs be
wind , v. 4 t . b

—  van Caililien , waar in be
fiaat , v. 41. b
---  van- Indien , uyt hoe veel
Perzwnen befiaat, v.41. b.42. 
a -

—  der Croizaaden , waar am 
das genoemdy v. 42. a

uyt hoe veel Perzoonen befiaat,
ibid.
—  van Italien , uyt hoe v e e l ;

ingefield, ibid.
(Koninglijke) der Orderen^

waar over het bewind heeft, v, 
42. b

van Staaten, in wat Heeren

—. van een Hooge-fchool boven 
de Koning een plaats aan-geboo- 
den, n. 48. b

de zelve befiaat,  ibid. ¡Redondela, of Redondilla, waar
der Geld-middelen, uyt w ie  ! geleegen, 1.49.a

d zaamen gefie id , ibid. ; Redondo, ivaar geleegen,w. lC.%
Reede



R E G I S T E R .
Reede, z.eer veylig by St. Lucar 

deBarrameda, m. 33. b 
Reedenaar verkyijgt ôver bet doen 

van een Lijk̂ recdcn , 1000 rijks- 
daalders b jaars van Philips de 
IV , n. 41. a

Reeden-kaaveling, op wat tvijz.e 
in Spanjen werd gedaan , v. 
20, a

Reegeh van 9 maanden te Com- 
po Hella, 1. 5 5-a 

------- valt weynig in Spanjen , v.
? ■ b

Reegen-bak, te Granaaden van een 
wonderltjke kragt, ui. <5o.b 

Rcgt-bankcn (14) hoe m Spanjen 
verdetld, 1. 11. b 

R egters , wanneer Caftilien door 
de z.clvt it beßierd, 1, 2 1. b 

Reges-gdeerdheyd te Salatnanca, 
in groete waar de gehenden, / 1 .  
fo , a

Reguliere Auguftyncn, een Kloo- 
fter van die order,  iv, 7. a 

o Rei dos Rios, tot een Eer-naam 
aan d f/iT aag gegeeven̂  1. lo .a  

R en ten a, een Vlek}*, i» 29. b 
Reyzigcr , moet ge Id en ged nid 

hebben,  v. r. a
------  voornaamelijk, in Spanjen,

ibid,
Rhoda, of Rhodopolis, een oude 

Stad, in. 10 7 . a
Rhodcs, beeden Rofes, een Vloed̂  

waar geleegen, 1. ^.a 
Rhone,  een F̂ loed, waar geleegen, 

ibid.
Riba de Sella, een Zec-haven, 1.

44* ^
Ribadavia, een Stad) voerd de naam 

van Graaflfchap, 1. 50. a 
Ribadeo, een Stadg heeft een fchoo- 

ne Häven, 1. 47. b 
Ribadeo, een Stroom) 1. 42. a I 
Ribagorza, een Graaffcbap y 11 1.!

1 io. a I
Ribera,  een kleyne Sir00m , 1 v. 

n .  b
Ricla, een Steedetje, h i . 1 1 5. b 
Riddcr-ordens van Spanjen en 

Portugal befchreeveny v. 50. b. 
51. a

— — die van bet Guide Vlies, 
St. Jacob, Alcantara, Calatra- 
va, Monteia en Habito de Chri- 
Ho, in Spanjen, ibid.

------  Avis en Chrißus in Portu
gal , ibid.

------  waarom ingeßeld, v. 51 • a.b
.------  van wie en tot wat eynde in-

gefleld , v. 51.3. b. f i .a .b  
Ridder-ordre van St. Jacob, te 

Compoitelia opgerigt, i, $ 3. a

------  op wat wijz.e y cm and hier in
aangenoomen werk, ibid. 

Ridderi'chap van Calatrava, door 
wie geveßigd) 11. 7p. a 

R iec-ilok-fpel, by de Spanjaards 
z.eer gemeen, v. I 5. b 

R iguela , een Stroom, i u . i 2 2 , b  
R igu elo , een Stroom, m. 112. b 
Rijkdommen van Spanjen, 1, i6. a 
Rij-ichool ieCordua van too An- 

daiou/iaanfe Paarden, ui.6. b 
R io  de Aguas, een Stroom, i n .  

j 12. b
Rio de Maranbam, heeft een Bif- 

dom, v. 48, a
Rio de Ores, een Stroom , 111. 

122. b
ei Río dei Oro , een Stroomtje , 

in. 51. a
R io  Frio ,  een Stroom i loop ende 

laßen de Rotz.cn) iti. 74. a 
R io  G rio , een Stroom, in. 11 J.b 
R io  Jan eiro , beeft een ßifdont) v. 

4S. a
Rio Major, een Stroom, 1. 4 7 .a  
Rio Mai tin ,  een Stroom ,  1 1 1 .

117- a
Rio Martino , een Stroom , n  1. 

112. b
Rio Roidera , waar geleegen, l. 

p. a
Rio Salamanca, of Tormes, een 

Stroom, 1. j  5, a '
Rio Tinto, een Stroom, in. 2. a, 

27. b
Rio Verde, een Stroom) m .  

70. b
Kipol, een Hegt P/aatsje * i n .  

108. b
Rivipullum, een z.legt PUatjC) h i . 

108. b
Rioxa , een Ißeyn Landfihap , 1. 

64. b
Roa , een Stad met een Kaßeel en 

Hof verdien, I. 7 1 .  b 
Rocabertino , een Marf^graaf- 

febap) h i. 92. b
Rocca, waar geleegen ) nt. 104. b 
St. Rochus ,  een Kerí^Pßjner eere 

gebùftwd, iv.tf.b
------  een der 7 Heuvelen van Lif- !

fabon, van dte naam,  iv. 50. a 
Roderik, Bißchop verkyijgt eenHoo* 

ge-fchool te Palencia, i. f7- a | 
Roderik de f , Graaf van Cadilien ;

hie Id fijn Hof te Am aya, 1. öS. b ! 
Roderik, de laatße Kontng der 

Gortben in Spanjen, 1. ai.a  J
---- - verkyagt Cava ,  de Dogter

van Juliaan, ibid.
waar over hy in een Zlag

I de Mooren, m. $f. a 
I Roderik ( Kontng) heeft een Zlot 

aan de Stad Eicaiona gebouwd , 
11. 5?. a

Roderik Borgia ( Kardinaal)  ver~ 
krijgt van Paus Innocent!us de 
V lll ,ic7i Zardt-bifdom en Hoo- 

ge-fchool te Valencien, 111.84.2 
Roderik Fernandes de Sautaella, 

heeft bet Hooge-fch&ol te Scvihen 
geßigt, iu. 17. a 

Roderik Lobo , de Stad
Monçaon van Philips de I V , 
ivr z f. a

Rodrigo de Cid, waar gebooreh ,
- i.68.b

wint de Stad Valencien, iu.
85. b

Rodrigo Lopez da Sylveira, ver- 
kyijgt Zatzcdas tot een Giaat- 
ichap, iv. 19. b

Roeland, u/aar verzJaagen, u i ,  
12 7 . b

Rokkcn der Spaanfc Vrohwen be- 
febreeven , v. 1 J b

Romeyncn dwingen de Cai thagce- 
zen, banne Landen in Spanjen, 
met ben te deelen , 1. 5. b

ovetwtnnen en verliez.cn ge-
heel Spanjen, 1. 6. b

verdeelen Spanjen in 3 Land-1
fchappen, 1. 12 . b

------  worden van de Gotthen uyt
Spanjen gojaagt, 2 1 . a  

Roncal, een Dal, 111. 127.a 
Roncevaux, een Dal, ibid.
------  z.eer berugt door een Veld-

zlag, in. 127. b
Ronda , een Stad op een rotzjge 

Berggebouwd, m. 70. b 
door wiegeßigt, ilf. 7 r. a

wierd verklagen, t . 21. b 
.—» verließ een Deld-z.lag ugen'

O ' 0 * *
Roode*loop doet het keek Leeger 

van Amanzor/irw«, 1, yi.b 
I Roodheyd van verw aan de Mol 

der Schaapen)Waar door veroor- 
z.aakt) 1. ip. b

R o fe s , eenijds Rhodes, ten Floed, 
waar geleegen, 1. f . a 

R o ie s , eenfierke Stad met een Zec- 
kaavetj) m. toy. a

------  is uyt de fleen-hoopen van
Rhoda herbouwd) ibid. 

Rofmarijn van een mans lengte by 
Alicantcn, m. 81. a 

Rotta, waar geleegen, in, 39. a 
Rotz (fpit̂ e) °p den Berg St. A- 

driaan, z.eer moeyelijkvoor de Rey* 
zJgers, 1. 34 . 3

------  der Verliefde, waar gelee-.
gen, in. <5f. b

------  oorz.aakjvan deez.e naam door
een wonderfyk̂ voorval, ibid. *

____  die geweldig veel IVater uyt-
V .  Deel, ( v )  werpt9



werpt, iv. 16. a
----- nynde een kjomp Marmor-

ft een, iv. 40. b
*----- van welke het Efcuriaal en

Bellem geftfgt V/, ibid.
Rotzen (xjwaare)by het Pyrenee- 

icgeborgte, 1. 34. b
■----- w aar in Turkoyzen gevon-

den worden, 1. a 
Rouifiion , ten Graaffchap, 111. 

fjr. b
------ wamteeronder Vrankrijk ge

fragt, h i . 108. a 
Röuvv der vronwen en mannen in 

Spanjen, v. 14. a. b 
St.-Roux, eerfte Bijfchop vanTor- 

tofa, in. 94. b
Rubricatus, een Stroom, m. p3. a 
Rucio, een plants te Liflabon, al- 

waar mark} gehenden word , iv. 
24. a

Ruezas, eenVloed) ir. 78. a 
St. Rufus, eerfte Bijfchop van T or- 

tofa, h i . 94. b
Ruibtijd in Spanjen, omtrent de

middag gehenden, v. 12. a

S.

S Abor, een Stroom, iv. 10. a 
Sabugal, of Sabugalla, een 

Steedetje met een K afteel, iy . 
17. a

H. Sacrament, op wat wijz.e in de 
Kerfy van Sr. Sebaftiaan aan de 
&eke word gebragt, u. 19. a. b 

Sacraments-Feeft , hoe met een 
Ommegang gevyerd w erd, y. 26. 
b, 27. a

Sacrifice van het Eicuriaal, waar 
geplaatft) n, 27. A 

Sadanus, een Stroom , des saelfs be
gin en loop, iv. 4. a. 18. 6 

Sadavo, waar geleegen y in. i i z , 
b

Saduca, door Ptolomeus aan Ma- 
\Ag% gegeeven > in. 69. a 

SafFeraan, waar gevondeny 1. 78. 
b. ir.62.6

Sagar, een Berg , m. 64. b 
Sagjago, een kleyn ftnkje Lands, 

1. 76. b
Sagrario, van de H. Kerk if T o

ledo , met een onmemelijke fchat 
w o rs e n , 11. f  8. a 

Sagrez , een ond Steedetje , iv, 
f i .b

Saguntus , heeden Morvedre ge- 
memtj waar geleegen , 1. 6. a 

Saguntus, door Hannibal ingenoo- 
men, ibid.

Saguntus, een Stad9 I. 13. b, m, 
$ j. b

R
Sahagon, een k[eyne Stad met een 

Kafteel, 1. 62, b 
Salacia, een Stad , 1. 13, a 
Saíacia I mperatoria, een Stad met 

een Kafteel, iv. 48. b 
Salamanca, een Stad) 1.5f.a 
Salamanca, een onde, rijke en ver- 

maarde Stad, 1. 59. b
----- heeft een defrige Hooge-fchool,

1. 60. a
Salamea de 3a Serena , een onde 

Stad , ii. 84. a 
Salaría, een Stad) \. 13. b 
Saldanha, een Stad t 1. 57. b 
Salduba, een Stad , 1. 13. b
-----  des z.elfs beteekpnis , 111.

i i j . b
Saler, een hjeJ ne Stroom, 11.77. b 
Saliens, een Dorp, hi. iz i .b  
Salina, waar geleegen, 1. 36.a 
Salinas, een Kaap, 111. 90. a 
Salinas, een Steedetje, 1. 32. b 
Sal Jent, een Dorp, m. 1 21. b 
Sallenta, een Dorp) ibid. 
Salmerón, Hoog-leeraar in Span

jen , v. 20. b
Salo, een Stroom) ni. 112. a 
Salobregna, een Steedetje met een 

fterh Z lot) door de Mooren ge- 
Jh g t , hi. 74. a. b

-----. leeVerd veel Zuyker en Vis
uyt, ibid.

Salomon, kyeeg het goad uyt Span
jen, i. 17. b

Sr. Saloni, waar geleegen, 111, 
104. b

Saliadella, een kjeyne Stad , h i , 
87. b

Salfes, een Berg, 1.17. a 
Sahus Cailulonenfis, waar gelee- 
' g en , en waarom z,oo genoemd, 

in. 4. a
St. Salvador de Ley re, een onde 

en groote Abdye ̂  111.127.a 
Salvaterra, of Salvatierra, een Stad 

met een Kafteel, iv. 18. a
---- - is op een vrugtbaare grand

geleegen) IV . 37. b 
Salvatierra, een Stad, 1. 35. a 
Salvatierra, een Kleyne Stad , 1 .  

50. a
Samarra, ffw Kleed van devry-ge- 

hendeder Inquifitie, v, 33,3 
Sambenito, een Kleed voor dever- 

oordeelde van de Inquifitie , v. 
32. b

Samofierra , een moeyelijks Lerg^ 
1. 79. b

—--- fcheyd Oud- en Niemv-Ca-
ftilién, ibid. 11. 2. a 

Sanabria, eenMeyV) 1. 55. b
----- aan wie het shelve behoord,

h 56. a

E G I S T E
Sanche , Hu\yt ßjnVader de Poorteh 

voor het hoofd toe, ui. 77-b 
Sanche, eerfte Koning van Portu

gal, waar begraaven, iv. 14.a
-----  heeft de Stad Guarda ge-

boiiwd) iv. 17. a 
—— . geeft het Kafteel Avis aan de 

Ridderfchap van die naam , v. 
72. b

Sanche de I I I , heeft de Ridder
fchap van Calarrava gcveßigd%
11. 79. a

Sanche de V II, fterft sonder erf- 
genaamen, 1. 23.a 

Sanche de Groote, verheft Cafti* 
lien tot een Koningrijk^ ibid.

-----  doed den Koning Weremon-
dus den Oorlog aan , ibid.

—■— verdee Id fijne Staaten onder 
fijne 4 Zoonen, 1, 2 3. b 

-----  heeft een Kerk¿ ter eere van
St. Antoltnus^f&wa/^,, i. 77.a 

Sanche de Groove , voerd groote 
dinge» tegen de Mooren ayt, 1. 
23.a

Sanche Garda, door ßjn Broeder 
dood genlaagen , in. 128. b 

Sanche Garfias, ontkoomt de langen 
van ßjn Moeder Sancia, 1,68. a 

Sanche Ramirus, Koning van Ar- 
ragon, tot Koning van Navarra 
verkporen, m. 128, b 

Sanche, Zoen van Ferdinandus de 
I ,  erft Caiülien, 1. 2.3. b 

Sancia, een Prinzeß, uni haar Zoott 
Sanche Garfias vergeeven , 1 .  
68. a

San&illana, 0 /Santi llana, Hoofd- 
ftad van Aiturien, 1. 44. a

-----  wien tot Heeren heeft, ibid.
La Sangra, een Gaft-huys, door wie 

gefttgt, m . 2.1. a 
Sangreros, wat voor i/o/j^iwSpan* 

jen, v. 21. a
Sanguefa, Hoof d-ftad van een ge* 

bted) ui. 127. a
S a nguefia, Hoofd-ft ad van een ge- 

bted) ibid.
Santa F é , een Vlek¿) III. 67.a
-----  oor&aafy van des z.elfs naam*

ibid.
Santaren, een Stad in een vrugt- 

haar oord, lv, :r .  a 
Saragoca, een Stad, m, 114.a 
Sarazenen overwinnen den Koning 

Roderik, j . 21. b
-----  doen groote beloften aan de

Chriftenen, ibid.
Sarbacane , of Sarbarane , waar 

van herkpmßig) v. 22. a 
Sarcedas, een Stad ntet een fchoon 

Kafteel) jy, ip. b 
Sardijnen , waar in meenigte ge-

von-

R.
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R. E G I S T  Ë R .
vonden9 iv. $o, b  

Sardinien behoord ander Spanjen, 
v. 38. b

Sarigncna ,  w aar geleegen , i n .  
n 2, a. 11 3. b ■

Sanagofla, een aanzienelijkc Stad, 
door w ie gebouw d , 111. 113. b

-------Penning van Augultus a¿hier
gevenden, tri. 114. a 

—  heeft veele fchoone gebouwen 
en een koßelijke Brug, ibid.

*-----  heeft een oud K aßeei, 111.
u  4. b

------- een Straat9 de Heyiige ge-
HAamdj aldaar zeer geroemd,
ibid.

------ heeft een fchoone Hoofd-herki
ibid.

------  de Kloofters van St. Fran-
ciicus en St. Hieronymus be- 
fchreeven9 in. 115. b

------■ heeft geen Sterktens, ibid.
------  heeft 'een kpfieltjke tiooge-

fchool, m. 116. a 
——  heeft verfcheyde Regt-ban

ken , ibid.
-------  op wat w ijze de Koning al-

hier gekroond w erd , ibid. 
Sarfuela, een KoningUjk Huys, 11. 
• zi. b

, 1 -  is een v  erlügt-plaats der Kö
ningens van de jagt kp»tnende711. 
22. a

Sartan, c/Sartana, een Stad door 
w ie geß igt, iv. 19. a 

Saftago 3 waar geleegen, in. 117. a 
St. Saturninus, heeft veele Zielen 

bekeerd, ill. i 2d. a 
Savallano , een Graaffchap 9 111. 

91. b
Sbilia, zie Sevilicn.
Scalabis, een Stad , 1. 13. a. iv, 

n .  a
Scafae Hanhibalis, een reeks B e r

gen 3 in. 97. b
Scapularium ,  by alle Spanjaards 

gevottden9 v, 14. a 
Schat-kamer der Overblijfzelen , 

zeer heereliji(  te Valladolid, 1.
’ 7b a

w. —  van Venetian met te waar- 
deeren by eeneKas der Overblijf
zelen van het Efcuriaal , 1 1 .  
35. b

Schecpen van leeder gemaakt9 1, 
if . a

------  van een wonderlijk^ maakzel
by de Bifcaayers gebruykt, 1.
^ •b

Scheepjens van kgißal te Toledo 
te zien, 11, 58. b 

Scheeps-timmer-hout zeer veet in 
de bojfenvan Bilcaäyen, i,39.b

Scheip, een Ridder-orde3 V. 5 3.b 
Schei pen ,/«  Zee by Bifcaaycn ge- 

vonden, 1. 39. a
Schelp-werken zeer heerelijk^te A- 

ranjuez, 11. <$9. a. b 
Scepter van Portugal, van goud uyt 

den Taag gemaaky 1 v. 6. a 
Scheyding tujfen Spanjen en Por

tugal, 11. 83. a
Schildery, waar in Keyzer Karel 

de V , en Philips ¿ i l l ,  door 
Engelen ten Hemel gevoerd wer
den, n. 4$. b

------ op een fafpis-fieene grond^zeer
k.ojlelijk' tc Toledo, II. yS. b 

Schilderyen , zeer fchoon in het 
Klooßer van Valladolid, i,72,b 

—  ■ van groote waarde in het 
H of des Konings te Madri t , 11.
8. b * 111

----  in groote meenigte in de woo-
ning des Komngs van het Eleu- 
riaal, n. 42. a

Schip-brug,i^//tf« de S/d^Sevilien 
en de Foorßad Triana , m .  
io. a

Scipio, overwint Carthagena,ni. 
78. a

Scipioos (2) Fader en Zoon9 ver- 
drijven de Carl hageren nyt Span-
jen, 1. 6. a

Schoen-lapper roß Pieter de Wree- 
de , Koning van  Spanjen, a f , 
do? werd door hem ver moord ,
111. 18. b

Schömberg overwint D. Jan van 
Ooftenrijk by Eftremos, iv. 
41. a

Scombraria, een EyUnd, waarom 
zoo genoemd, in. 78. b 

Scombrus, een Ftfch, 111.78. b 
Schoole te Salamanca, zeer heer-

Hjk-i 1. So. a
Schoolieren (7000) te Salamanca 

gevonden, i- 60, b
------  hun dragt befchreeven , 1.

6 1. a
Schooriteen van fafpis-ßeen in de 

Gehoor-kamer te Madrit, n.p.a 
Schouw-burg, wel-certe Toledo, 

n, 62. a
Schrijvers van laatere tijdingen , 

over dwaalingen befchuldigt, 1.
3. a

Scornalbona, een Mark:graaffchap9 
zu. 92. b

Scotus, des zelfs leering te Sala- 
manca uyigelegt, i. 6o. a 

Sea, een Steedetje, iv. r7.'a 
Sea, een Stroom, 1. 6 1. b 
Sebada, een open plaats te Madrir,

ii. 3.3
Sebaitiaan (Don) zmnveld in A-

frica legen de Mooren, i- 24. a 
Sebaftiaan (Koning) heeft Barce- 

los tot een Hertogdoiu verhee- 
ven, iv. 6. b

-------  doed een Kerk̂ bonwen /rCa-
ftro V erde, iv. 49, a 

Sebaitiaan, Koning van Portugal, 
heeft een Kaßeei te Lagos ge- 
boHU'd , iv. f  1. b 

St. S e b a i l i a a n Hcy\iß,op wat 
wijze des zelfs beeldentj, buy ten 
de Stad van die naam % zig ver- 
toond, 1. 31. a

St. Seballiaan, ten Kaßeei cp het 
Eyland Cadix, in. 39. a 

St. Scbailiaan, een Stad, 1. 29. b
------  heeft fchoone Borß'Weeringent

Sterbens, Kerzen en Altaaren,
1. 30. b

------is zeer vermaakeiijk̂  en rijk,
in kpophandel, 1. 3 t . a

----- - waarom de vreemdelingen
alhier by de Burgers moeten m- 
woonen% ibid.

------- heeft het Vaorregt , dat de
Köningen van Spanjen daar boo
mende , hun hoofd moeten ont- 
dckfcn9 I. 31. b

St, Sebaitiaan ,#¿7* Sterkte van Ca
dix, in .37. a

St. Sebaitiaan, een zeer vermaar• 
de Zcc-Haveny 1. t i .b . 26.b 

Seditaniers, Land bewoondeny 
1.13. a

Segama , een elendig Dorp je , 1. 
34. a

Seger, een Ri vier 9 in Cataloniën,.
l. 7. a

Segnora de la Cala,  op wat wijze 
deeze de Reyzigers ontmoet t V. 
r. b ’

Segobriga, een ktyn St e seiet je, I. 
78. a

Segobriga, eenoude, aangenaame 
Stad9 in . 86. b

Segorba, een oude Stad ; hebben- 
de zeer fckoon Marmor > 1 1 1 .
86. b

------  een deftig Op-fchrift t7 harer
eere te Tcrragona te z*en9 ibid. 

Segovia, een Stadf 1. 6\. b 
--- - is een der aanzienelijkße Stee

den van Spanjen, 1. yy. a 
-----  leeverd uytneemende Wol uyt%

ibid.
—.—  heeft een wonderlijk_ Munt-

huys, j. 77, a
Segovife Brug, waarom genoemt, 

i i . 6. a
Segra, een vifch-rijkg Stroom,  j j j , 

104. a
------  leeverd leckere vifch uyt t

m, 109. a
(v z) Se~



R E G I  S T E R.
Seguntia, een Stad, 11. 52. a 
Segura, een Gebergte, ux. 1 12. b 
Segura, een Stad met een Kafteel, 

iv. 17. b
Segura, een Steedetje, i. 52. b 
Segura, eenStroom, 1n.7f.b-77. 

a
----- gee ft  aan 3 Koningrijkcn w a

ter, in. 75?. b
Segura de la Sierra, een der rijkr 

fte Ridder-Ampten van St. Ja
cob, ir, 71. b '

Seila, een Floed, iv. 16. b 
Seira, een fchoon Flek,, m. izo. a 
Seira, een Floed, iv, 16. b 
Selorico, ten Steedetje, iv, 16. b 
«... —  brengt veel Wijn, Wtld en Ge- 

nees-kruyden voort, iv. 17.3 
Sena, een Steedetje, iv. 17. a 
Seneca, waargebooren, in. 7. a 
Sentica, een Stad, 1. f6. a 
Sepan, des zeifs beteekenis, 1. 3. b 
Septenilium, een Stad, m. 70. a 
Scptimanca een S ta d ,1 , 13. b 5<*, fc> 
Sepulveda, een kJ€)n  Steedetje, 1. 

78, a
Sera d’Ancaon , een Gebergte en 

F I iv. 16. a
Seras de Calderaon, een Gebergte, 

iv. 49. b
Serpa, een Stad, nr. 28. a 
Serpa, onde Stad, iv. 46. b 
-----  Graf-fchrift alhier gevonden,

ibid.
—  des zeifs geleegenheyd enfierks

voornaamfle van gcheel Spanjen, 
nr. 11. b

—  heeft verfcheyde benamingen 
van de Oftdegebad, in. 11. b 

■ heeft iz  Poor ten, en verfchcy-

te, iv. 47.
—— leyd in een vermaakeüjk^ Oord 

iv. 47. a
Sertorius doed de Characitaniers, 

door een kmß-ßree\^, zig onder- 
werpen, 11. f  i. a 

Servol, een Floed, irr. 88. a 
Setabis, een ottde Stad, in. S j.a  
Settenil, een Stad, in. 45. b 
Settenil, ef» Stad op een rotzige 

Berg gebottwd, in. 70. a 
Setubal, een Stad, op wiens ptsyn- 

hoopen gefügt, iv. 36. b
—---- heeft een goede Haaven en

veele Zout’groeven, iv. 37. a
-----heeft goede verßerkjngen, ibid.
—— . des zeifs lands-dottwe be- 

fchreeven, ibid.
Setubal, een Floed, iv. 4. a 
St. Severus van Tobar, eerfte oef- 

fenaar van de Order der Capu- 
cynen, waar gebooren, in. 9. a 

Sevilien een Koningrij^, m. 9. a 
Sevilien een Stad , eertijds Hifpa- 

lisgenoemt, 1. 13. a
,-----de eerße en voornaamfte Plaats

der Mooren, 1. 21. b 
.. - i-< de vermaardße , rijkße en

de Foor-ßecden, ibid.
----des zeifs Hoofd-kgrl^ befchree-

vcn, jh. n .b . 12. a.b
----heeft een zeer vermaarde Hoo-

ge-fehool, m. 17. a 
—— wie de eerße grond-leggefs 

daar van zijngeweefi in. 22.a 
—- brengt alle jaar 2 millioenen 

Gottds op aan den Koning, 111. 
22. a

—— is byzonder vrngtbaar in het 
land, ibid.

----Loftuyting van de Spanjaards
aan deeze Stad, ibid.

—— door wie den Mooren ont- 
women, m. 22. b 

—-  leeverd fehoone Frouwenuyt, 
ibid.

Sexi een Stad, 1. n .b in .7 4 .b  
Sexitaniers , waar van hnn oor- 

fprong hebben-, in. 74. b 
Seya, een Steedetje , iv. 17. a 
Sicilien., des zeifs Eylanden behoo- 

renonder Spanjen, v. 38. b 
Sicoris, een Stroom, in. 93. b 
Sierra, een Landfchap, m .  79. 

b '
la Sierra , het Ooßer-gedeelte van

Nieuw-Caftilien, 11. 1. b 
Sierra , een vierde gedeelte van 

Nieuw-Caftilien, j i . 70. b 
Sierra d’Alcaraz , waar geleegen, 

1, 12. a
Sierra de Cogo\\o,aan een gedeelte 

van het gebergte Idübcda gcgee- 
ven , 1. 10. a

Sierra de Guara, w aar geleegen, 
1. 11. b

Sierra d’Occa, naam van den Berg 
Idubeda, 1. 7. a

Sierra d’Occa, een Berg befchreeven, 
1. 12. a

Sierra d’Occa , waar geleegen, 1. 
<?4 . b

Sierra Morena, waar geleegen,11,
7b *

Sierra Morena, een Gebergte, waar 
geleegen, in. 4. a IV .  47. a

---- . is voor 100 jaaren eens in 14
jaaren niet met reegen bevogtigd 
geweeß, iv. 47. a

-----  waar door het vyer op-borß $
doendeGoud enZilverin de Adij- 
nen zweiten, ibid.

Sierra Nevada, een Berg , in, 64. 
a

Sierra Seguva,«» Berg, waar gelcc- ! 
gtn , 1. 8. a |

Sierras de St. Adrien , waar ge-„ 
leegen, 1. 32. a

Sierras de Cogollo zediere Geberg- 
tens, waar geleegen, r. 68. b 

Sierras de Pafquivil waar gelee
gen , 1. 28. a

Sigerik , de eerße Koning der Got- 
then/» Spanjen, 1. 21, a 

Siguenga, een Gebergte, n, 1, b 
Siguenza, een Stad, 1. 63. b 
Siguenza, een Stad met een Ka- 

ß eel, 11. 52. a
----- dwaaling van eenige over dee-

\ ze naam ibid.
j-----  is wel voorzien van lekkgre

wijn en brand-hout, n. 52. a. b 
Sil, een Stroom:je, 1.47.a 
Silingiers vallen in Spanjen, 1. 6. b 
— — neemenccn gedeelte van Span- 

jen in, 1, 20. b
Silo heeft de Ker^ van St. Salva

dor te Oviedo gebonwd9 1. 4f. 
a

Silo Princeps fecit, een Graf-fchrift 
te Oviedo, dat 270-maal ky» 
gelcezen worden mt het middeny 
1. 45. a. b

Sil ves , wel-eer een aanzienelijke 
Stad9 iv. fo. b

leyd in een zeer aangenaam
en vrngtbaar Oord, iv. f  I. a 

Simancas, een Stad , 1.56.b,
-----  waar geleegen , 1.72. a
Sines, een Zee-haaven, van Ffjßrs.

bewoondy iv. 49. a 
Singilia, waar eertijdsgeßaan heeft% 

Ui. 66. a
Singulis, een Stroom9 in. 2.a 
Sintra, een Bergy iv, 3 .̂ a 
Sinus Illicitanus , waar geleegen, 

m.8o.b
Sifibut heeft Geld te Ebora doen 

zlaan9 iv. 39. b
Sivrana, een St er kt e faßen ontoe- 

gangelijke Bergen, m. 95. b 
Slaap-plaatzen en des zeifs gereed- 

fchap y hoe in Spanjen, v. z, a 
Slangen-Eyland , waar geleegen, 

in. 91. b
Smak, waar in Spanjen gevottdett, 

in. 69. b
Soajo, een Gebergte, iv. 9. b 
Sobrarva, een Kontngrijk^ door wie 

de eerße begindzelen gelegt, 1. 
zz. a

Sobrarva, een Prinfdom, heeft veele 
vlaktensy m. 121. a 

Socodebet, een Plaats in het Ka- 
ft eel van T  oledo, 11.75. a 

Soiao, een Stad , iv. 3*b 
Soldaaren (3 000) doer de Bilcaa- 

yers tot een man toe verzlaagen,
. 1. 40. b '

Sol-
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Soldaaten des K onings, een groo- 

le eer-naam by de Galiciers, i. 
54. a. b

------- zijn a nr dig en belagcheli/k
epgcfthikt, 1. 54. b 

Solorius, etn Berg , v, 4. a 
Solfona, een Stady difmaals ver- 

woefi, en d elkens heerltjk weder 
opgebotnvd, ui. 1 10.  a 

S o r, een Viced, iv. 2. b 
Sorabis, een Stroom, m. 75. b 
Soria, waar geleegen , 1. 69. b 
So ro , een Sir00m , jv. 1 7, b. 37,!) 
So s, een Viek̂ met een Ka fieri, dc 

Geboortc-plaats van Ferdinand 
de V ,  nr. 122.  b

. Sofientes, waar gekegen, it. i . b  
Soura, een Stroom, iv. 17. b 
Spala , self's be day de ms, r 11. 

22. a
Spania eertijds de naam van 

Spanjcn, 1. 3. b
~----- Oorfprong van dit woord ,

ibid. j
Spalis, zie Sevilien. j
Spanjaards kgijgen tseel Gaud en 
. Zilver ttyt America, 1. iS.b
.------  in ban perzoon, dragt, zee-

den ,  manier van leeven en om- 
megang befebreeven, v, 7. b

— -- x,i/» groote Befhebbers van 
vrouweny v. 8. a

—- -  zijn wraak-zngtige menfeben,
v. 8. b

—  zijn leuy en opgebUazen, v, 
10. b

•—  draagen geen zorg voor bet 
toeizpomende, v. 1 1 .  b

■ -  zijn verfiandig j maar geen 
goede Krijgs-lny, ibid.

------- op wat wijze ban maaltijd
doenj v, 12 . a

■ -  — - zijn groote Uefhebbers van 
het Cyther- of Guitarre -fP'i > v. 
12. b '

■  --- op wat wijze banne onweeten-
’' heyd bedecken, V. 20. b
——- zijn \X.oovc\$-gezinde Chri- 

ftenen, v. 23. b. 24. a 
Spanjen , een zeer aanzienelijk ge- 

deelte van de Wefierfe We re id,
1. i. a

„------ wat al ander bet zelve ver-
fiaan tvord, ibid.

. bezit dtsyzende aangenaam- 
heeden, 1. 2. a

------  des zelfs geleegenheyd, ibid.
-------  heeft bet Pyreneeie Gebcrg-

te ,voor een borft-weering, tegen 
V rankrijk , 1. 2. b 

- onzeekpr, wie des zelfs eer-
0 fie Inwoonders zijn geweefi, 1.

4. a

-----~ wie bet zelve alder-ccrfi be-
volby hebben, ibid.

------* word tot een Win-gewefi van
de Roomie Aloogendheyd , 1. 
6. b

------  word tot een bttyt enroof van
veele woefie Volkjren, ibid.

------. werd door xyo Watercn be-
fpoeld, i. 7. a

------  heeft meerder Bergen , ah
, Zwitzerland, 1. 11. a
---- door de Romcynen in 3 Land-

ft'happen verdceld, 1. 12 . b
----- door de Romcynen eerfi van

Ondcr-Burgcmecttercn, en daar 
naa door Schonten bejhcrdy 1. 
1 3. b. 14. a

------  is zeer vrunbaar in alles,
t. id . a. b

------  is de Koorn-fcbttttr van Ita
lien , ibid.

— —. in Goud-rijkhtyd by Peru 
vergeleekeny 1. 17 . b

------  ts Tarfls in de H, Schriften,
ibid.

——— by een feboone Promi* verge- 
lecken, 1. 20. b

------  van wat Volkeren al bezee-
ten is geweefi, 1, 20. b 

------  ander eenige Noordze Volke
ren verdeeld, ibid.

------  hoe lang onder de Gotthen
heeft gefiaan, 1. 2 1 .  a

------  tot 3 Hoofd-verdeelingen on-
der de Chriltenen gebragt, 1 . 
24. a

------  wanneer op nienw in tween is
gedeeld„ 1. 24. b 

— ■—  is in 14  Landfehappen ver
deeld , ibid,

------  van weifeCiita]oni<in de eer-
naam van Prinfdom , of Oraaf- 
ichap veerd , en dy andere die 
van Koningrijk, 1. 25. a

------  wat Landen daar al onder
ver fiaan worden, v. I. a

------  ts niet goed voor een vreem-
deling te bereyzeny ibid.

------  op watwijzemcn in de Her
bergen kpmty v. i .  b

----- is zlegt bevolkt, v. 3. a
------  is in 4  Landfehappen verdteldy

v. 3. b
------ des zelfs Lagt in het algemeeny

ibid.
------ des zelfs Zardrijk̂ itt bet al-

gemeen befehreeven t v. 4. a
-----  is vol Bergen van fcbrtkfeltj-

kg boogtenjy ibid.
----  heeft zeer goede Weyen , v.

4. b
------ waarom veel droogte is on-

derworpeny ibid.

----- ward van leuye menfeben bt*
woond, v. f ,  a

----- is vermaard van lief-kpoze*
ryen en mhme-kunfi t v. 8. a

----- oorzaak onder^ogt, waaront
aldaar gtvonden 

wordy v. 10. a
----- waarom over-al onbcbomvd

leydy v. 10. b
----- had weh eer deftige Hooge-

fchoolen , v. 20. b
----- wanneer tn 5 Aioogenbeedcn

ts verdeeld geweefi, v, 37. a
----- wanneer tot drie en eyndelijk^

tot een gebragt, v. 37. a. b 
—:— wanneer op fijn hoogfie is ge* 

weefiy v. 37. b
----- wederom in 1  Ahoogenheeden

verdeeld, ibid.
Spaitaria, een Stady waarom zoo 

genoemdy m. 78. b 
Spat'tel (Kaap) waar geleegen, ui. 

41. b
Spartum-kruyd, van veel nattig- 

beydy 1. 1 c>. a
----- tot veelerley gebruykjiienßigf

111. 78. b
Spiegel (Kaap) waar geleegen t i v . 

57. b
Spreck-woord, by die van Leon^f- 

hrnyk[ij^ 1, y 8. a
------ der Regts-g&leerde over de

Schriften van Covarruvias, 1. 
75. b

---- 'van de Duytfers9entrent het
woordW vtre, o/Bibere, m .  
8. a '

----- omirent het eeten van de
Spanjaards, v. 7. b 

Springende Mdteren op de hoeken 
van de ftraaten te Burgos, x. 
<55. a

Spring-haanen, waar in meenigte 
gevonden, n, 82. a

----- een fchaadelijk^ gedierte in
Spanjen, v. f . a

----- %vorden zeer van de Span
jaards gevreefi, v. 7. b 

Sp ronge n, he et, andere kpnd Wa- 
I ter y uyrwerpende y 1. 50. a 
----- ( 2 ) van een Gcbergte boo

mende y werpen beet en kost4  Wa
ter nyty II. 77. b

Staat-kunde der Spanjaards ontrent 
htm Gond- en Zilver-mijnen, r. 
18. b '

Stad, is een groote eer-naam van een 
plaats in Spanjen, 1.28. b. 2p. a 

Stad der Bi fleh oppen , aan wie 
deeze eer-naam gegeeven , 1 . 
45. a

Stad der Turkoyzen, waarom das 
van de Mooren genoemt} 1. ftf. a 

V. Deel. (x) Stad-
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Stad-huys van Seviliën, met vee- 

le Stand-beelden vercierd , 111. 
2 1 ,  b

■ --  waar te LiiTabon geplaatft ,
iv. 27. b

Stam-huys van de Jîcrtogen van 
Médina Sidonia, het rtjk fe  e» 
vermaardfle van geheel Spanjen, 
lu . 4 1. a

Stand-becld van Alexander de 
Groote, waar gevonden, n i .  
3 9 * a

----- van een Zoggc , waar te
vinden, ni. 8. b

Stand-bcelden van Geleerde in het 
Hooge-Jchoûl van Salamanca, 1. 
60. a

Sceeden (hoeveel) in Spanjen ge- 
vonden ,1 .1 3 .8

•----  (hoe veel) in Bifcaayen, 1.
26. a 1. 3p,a

-— - ten Noorden van den Doue
ra befchreeven, 1. 6 j. b

■ --  langs den Douera geleegen,
1. 69. b

----- ten Zttyden van den Douera,
1. 74. b

----- langs den Hcnarcs, 11, 47.

dient, 1. 48. b
—  des Grafts van onfen Zalig- 
maker, word een zefde gedeelte 
te Toledo bewaard, n. ö i.a  

een Schey-plaats laßen Mur-

---  langs den Taag geleegen, n,
6z. b

---  ten Noorden van den Taag,
íi. 74. a

—  ter weder-zijden van den 
Guzdiam-ftroom, n. 79, a

—  ten Zuyden van de Guadia
na, 11. 8 3 . a

—  ten Noorden van den Gua
dalquivir, m. 4. b
—  ten Zuyden van de Guadal
quivir, m . 7. b

in de nabnurfihap van Sevi- 
, ni. 27. b
in het Weflen van het Ko-

m'ng rijk.Granaaden, ni. 65. a
---  längs de haßen en ter we-
derfijden van Malaga , n i .  
71. a

—  langs het Pyreneefe Geh erg- 
te , ni. 108. a
—  op de Grenzen van Galicien, 
rv. a

—  op de Zee-kuften van Portu
gal, en daar omirent geleegen, 
iv. <5. a
—  ten Noorden van den Douera,
iv. 10. a

—---- ten Z  tty den van den Douera,
iv. 1 2. a

——  ten Zuyden van den T a a g , 
iv. 36, a

Steen f  uytgeholde)  heeft den Zpo- 
ftel St. Jacob voor een Schip ge-

ciërt en Valencien, ni, 80, a 
Stecne-brug, zeer deftig te Logro* 

gn o , i. 70. a
Steenen, zjjn in Spanjen niet ivel 

te bekoomen, 11. 4. b
—--- van een byzondere duurzaam.-

heyd aan het Efcuriaal, 11. 2 3. b 
Steen-groeven (wttte) waar ge- 

vonden, 1. 53. b
-----  in het Geborgte van AntC-

quera gevonden, m. 67. a 
----- in groote meenigte in Span

je n , v. 6. a
St een-h 00 p , wonder l i j\  op malkan- 

der geraaky by Jeremía , 1 1 1 . 
16 . a

Steen-hoopcn, van het Oude C a
dix , by laag water gezicn , in.

 ̂ 3S>- a '
Stella, een Stad, in. iz ö .b  
Steuren, in meenigte gevangen in 

de Guadiana, iv, 3, b 
Stierc-gevegt, hergroetße vermaa}^ 

der Spanjaards, v. 15 . b
werd tn alle Steeden en Dor- 

pen gehenden, ibid.
—i vreugde-bedrijven des daags 

te vooren aangeregt, v. if>. a

18. b • ' '
-----moogen den Stier niet, dan

met een lance te heer gaan , y,
19. a

----- w ie te paard moogen vegten ,
v. 18. b, 19. a

----- hoe de voet-vegters zig ge~
drangen, v. Ip, b 

Stoel , zeer koßelijh_ door Maria 
Anna van O oilenrijk gemaakt, 
11. 19. a. b

Stoelen (%) te Salamanca , eene 
voor de leering van Durandus, 
en de andere van Scotus, r. 
60. a

van de Hoofd-kyrl^van Ma-
laga z.eer koflelijß, 111.69, a 

Straat ^/»Gibraltar, befchreeven, 
m . 41. b

Straaten zeer fihoon en zindeliß  ̂te 
■ Sc. Sebaftiaan, 1. 30. b

------  te Granaaden overwnlft, m,
5 1. a

---- - van Madrit befchreeven, n.
3. a

Straberum, een Stroom, in, 7 5. E> 
Stroom $ klinkende, als een Viool,

1. 20. a
Subur, een Stroom, iv. 17, b 
Sucharo , een voornaam Schilder 

van het Efcuriaal, in 44. a 
Sucro , een Stroom, n. 1. b
Suel, een Stad, 1. iz . b

wat voorbereydzelen gemaakt Suel, een ond Steedetje, H l.71.it ' 
worden, wanneer het begtnd, y. Sueiîiraniërs, wat Landfchap be» 
18. a. b [ woondent 1. 13.a

waar in d egrootße kyynß be- jSueven, vallen ¿»Spanjen, 1.6.b
-----  neemen een gedeelte van

Spanjen in , 1. 20. b 
Sumagre, een Heeft er-gew as, waar 

gevonden, in . 69. b 
Suidaoniërs, waar ßg onthielden, 

i. 13 . b

T .

ftaat, v. 19 . a 
Stiere-gevegten, by de Spanjaards 

zeer ingebruyk) I. 73. b 
——  waar te Madrit gehenden ,

in 3. a
Stieren (w ilde) op wat w ijze ge

vangen werden, v. 16. b
----- worden op de dye gebrand en

de ooren door-gefcheurd, v. I7.a
van Ti/te te voetet, en van wie , rT“Ma de Pitros, waar geleegen , 

te paard moeten bevogten wor- \ A m, 72. b 
den, v. 18 b ITaadel Orgiva , waar geleegen,

—  op wat wijze uyt de fallen '■ m. 72. b
te voorfchijn hoomen, ibid. iTaafel , waar aan de Koning in

— hoe en op wat wijze door de het Elcuriaal eet, n. 45. b 
Edellieden worden bevogten, v. Taafelen, met kpfclijkefieenen in» 
19. a

op wat wijze overwonnen 
zijnde , uyt het Vegt-perk weg 
gezleept worden, v. 19 . a. b 

’ ■ — op wat wijze van de honden 
bevogten worden, v. iy. b 

—■— hoe te voet worden bevogten * 
ibid.

Stiere-vegters , op wat wijze in 
het Fegt-perk^ verfchijnen , v.

geleyd te Valladolid, 1. 73. b 
Taag, een Stroom befchreeven,

10. a
------ Gond in des zelfs Vloed ge-

vonden, ibid.
------ is een berugte Stroom, waar

ßjn begin tteernt, 11. 1. a
■---- is vol Fife h , iv. 3. a
------ heeft Gond voort-gebragt,  V.

6. a
‘ Taai
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alle Ta alen v.tn Europa , 1. 41 .a | Scgm ia gevonden , waar in bet 

gedagten van conge bter over, j Paarde- cn Toet-volkL welgefchtkt
ibid.

op wat letter de mccflen oar-
ts om te Haan, ll 42.a 

Tara^ona, een Stad, uí. 118. a
den des z.eljs op het laatjc ayt-loo- j 1 a ru z o n a , een Stad, door wten den
pen, ibiv Mooren ommomen, in, n 8 .aI ' --Trial,! Spaanfc  ̂werd a!der-z.nyverfl ‘ Tarconn, een Stad , in. 96. a 
te Burgos gefprooken, 1 ,67.  b ' l a t i r ,  een Moors Vcld-heer , na

der Spaniards veragt cn ver
de align , e. ii.a .b

----- - der Portugce/en verfchild
van dc Caltiliaanfe, v, 2 2. b 

Tu.den {t tvcederlcy) in Spanjcn gc- 
bmyiiettjk^ v. : i .b

hoc aUlaar gefproefen, ibid.

Wiens naam de Stad TarilFa. ge- 
noemd is , 1 1 1 .4 2 .  b  

Tarifa, een Uyt-ßei^ m. 41.b 
Tartflu , ff« Hoofd-plaats van een 

Ifcrtogdom, Ul. 42. b 
Tank „ een Moors l'eld-Overfle,

R  H G I ' s  T  fi R .
T -Ul, ^ :  Bjlcanyers verfcbim v,n> j l  npi jr ,« ^  verv<tUcnt Tomen van j . — des zelfs goedere» aaudeOr-

de van Chriltus gegeeven , V.

n - a
Tena , een Dorp cn Vlakyey Z-eer r i j\  

van Wild en Gevögelse , ln .lz i.

Tcnebrium , waar geleegen , 111.
8z. b

Tent van  Ferdinand de Catholi jke, 
door onagtz.aamheyd va n  een meyd 
v e rb ra n d , in. 65,a 

¡TentUgal, w a a r gelcegen , IV. I$*
b

Ter, cen Stroom, /oö/>f met groote 
kpagt en gedrays door het Alcyr

. d.sat de Gotthen , en werd een \ Sanabria, 1. 75. b
laas, aan wat plaarze deez,e naam \ Berg na des zelfs naamgenoemdy ¡Tera, een Stroom, 1. yf. a 

gegeeven , in. 72. b { 111,43.6 Terccres behooren aan Portugal,
1 noernakcl, op het groot slltaar in 1 arragoncefe gedeelte , hoe ver ßg v. 46, b 

het Eicuriaai yZ.cer'künftig, 11,34. \ ttyt-ßrebjy 1. i z . b  jTerebus, een Stroom, in. 77. b
door-wie bnvoont, 1. 13. a I Terra figillata, waargevonden yii.

--- is van binnen vol Goad en Ec-
del-gefleente, 11.3 4. b

te Scvilien, die een VVater-

f .a
Pheni-

fprong heeft, ui, 14.a 
Tacubis, ff» .S7W, 1. 15. a 
Tufaila, cen Stad, m. izy.r 
Tug , -zíaíí in de taal der 

Ciers is te Seggen , iv. 3.a 
Tagus, een Stroomy vol vifchy 1 v.

3-a
T ajo , ff» Stroom befehreeven y 1,

10, a
* Tajuna, ff» Stroom, 11.1. b ßz.b 'Tavteflus ff» Stroom ¿befchreeven,

Turiega, ff» Stad, in. 103.b 
Tarfis íí Spanjcn, 1. 17. b

oo/^Tai teila genoemdy

fo . a
i/fj ibid.

r. 18.a
Tartcfba , ff« Stad , waar gelee- 

geriy 1, 8. a 1. i i .b
----- word ooî  Tarfis gememd ,

1. 18. a
Tartefiä, een verwoefie Stad, nt. 

b
-----  Zithfprenk. hier op gepaßt

ibid.

Taiabrica, een Stad y 1.13.a 
Talabricfl, cen Wlek̂ y 11.82.a 
Talamanca, waar geleegen, 11.1. 

b
Talayera de Badajoz., een groot 

Zlekjt 11, 72. b 8a. a 
Talayera la Reyna, ff» Stad y n. 

72. a
l'alavera Vieja, eenVlek^ 11.72. 

b
Talavcruela, ff» Vlek *̂ n. 82, a 
Talca , 'naam van een z,eer oud 

Dorp, m. 25.a
Taletza, cen Steedetjey m.'cS.a 
Tamuga, een Stroom y 1. f j ,  b. iv. 

4. b, 5. a
Tamarieiers , waar aan htm oor- 

fpron<T jchti/dig z îjn, 1.47.a 
Tamal is, een Stroom, ibid. 
Tamarir, een oud Kafteel, rrr, 97. 
* b
------ is onderfchcyden van een an

tier in Arragon , ibid,

1. 7. b
T a v ila , Hoofd-flad van een Land- 

fehapy iv, ^o.a
heeft een fehoone Haaven en

Sterbe, ibid.
T a v ira , Hoofd-flad van een Lattd- 

fchap.y iv. po. a
Taurus, ff»  Stad , leverd fchoone 

Tronwen nyt, 1. 56. b 
Taulla , waar geleegen , nr. 1 1 2 .  

b 1 2 2 .b
T a u lla , een kJoekZleky m . i z ^ . a  
T e  D eum ,i« wat Kerk̂ door de Kö

ningen van Spanjcn gez,Qngen y j i . 
18. a

T e jo , f f nStroom befehreeven, 1 , 10.  
a

Tellez heeft de Stad Albuqucrque 
gebotiwd, 11. 77. a 

T eiling der Bifcaaycrs , r. 40. b
------  mtß'chien van de Franil'e na-

gevolgt, ibid,
T em p el, ter eeren van Diana van 

Tamarit ywaar geleegen, in. 120.  b j Kphefen, te Ampurias gebottwdy 
T am bra, een Stro&mtje, i. 47. a. i in. 106. b

48, b ‘ ¡Tempelieren hebbende Stad Xeres
T an ger, waar geleegen, j j j . 4 1 . b 1  de los Cava Heros bez.eeten , n .  
Tapituus M ons, eenGebergse, iv . j 83. b

lö .a  ; ------  ff» Riddcr-orde, iy. 1 8 .b

Tcrraco, ff« Stad, 1. 13. b
Terraconicn , waar na gtnoemdy 

in. 96. a
Terragona, een Stady door wiege- 

bomvd y en hoe eerß genoemdy 
ln. 96. a

-----dessLclfs aardri)k^z.eer vrttgt-
baar, m. 96. b

■----  Ityd op een hoogte z.eer aange-
naam, 111. 97. a

van------  ts de Geboorte-plaats
Paulus Orofius, ibid .

Terrantona» een Tlakyey in. 121. 
a

O Tcrrao, eenFlek,y iv. 45. a
O Terraon, een Steedetje, iv. 48. 

a
O Terreiro do Paco , een fchoone 

plaats te Lifiubon, iv. 23. b
Tervel, een fehoone Stad , van al

les %vd vooruetty in. 1 1£». b 
------  Geboorte-plaats van Gilles

Sanches Mugnos, ibid.
Texa, waar geleegen, in, ii3-a 
Thadcus, ff» voornaam Schilder 

van het Eicuriaal, 11. 44. a 
St. Thekla, ff« Kerk^van die naam 

te Tcrragona, m. 97. a 
—— het (eeven van deeẑ e Maagty 

door wie befehreeven, ibid. 
Theodomirus , vinder van het 

liyk van St. Jacob, r.  ̂1. a 
Theodofius, Hertog van Bragan- 

£a , heeft verfcheyde overbhjf z.e- 
len naar Villa Viibza, doenvoe- 
ren , iv. 45. a

Theodofius de Grootc (Keyzer)
waar gebooretty 1. J f ,  a 

There ha gctrouwt met Lodewijk 
de XIV. 1. 27. b

(x 2) The,



Th ere fía, Dog ter van den Koning van 
• Caftih (in getrouwt met Henrik 

van Bourgonjen, i. 24'. a 
St. Therefia , waar gehören, 1. 

78. b
Therefia Francifca Jofepha, Prin- 

çejfevan Portugal, v. 45. b. 
Thermae, eenDorpyin. 122. b 
Theufidelus, Koning der Gorrhcn, 

zjoekt het wonder-werfj omirent 
de Vronte na te fpeuren, ni. 23. 
a

Thiboud, Grave van Champagne, 
word Konhw van Navarra, in.

. 128. a. b
Thiceris , een Stroom , in. 93. a. 

b
Thicis, een Stroom, 93.a 
Thiuda, Dogter van Galindus de 

l ï , met wie getrouwt, in. 120.
b

St. Thomas, ter fijner eere eenge- 
bonw te Seviliën opgerigt, 111. 
17 . b

Thonijnen, in meenigte aan het Ey- 
land Cadix gevangen , en inge- 
zouteny in. 39. b 

Thuriafo, een Stad , 1. 13.b 
Tiermas, een Dorp, ni. 122, b 
Tierra de Campos, een vrugtbaar 

Oord, i. 79. b
Tijd-reekening der Spanjaards,

waar in beflondy v. 54. a 
Tin-mijncn y waar ge venden, s, 5*4, 

a
Titiaan, een kpnfitg Schilder, heeft 

het Kerwulf van het Koor van 
het Efcunaal hfebilderd , 11. 
3Í- b

Titulados, wat voorregt deeze in 
Spanjen hebben, v. 49. b 

Titus Didius, een Romeyns Bur- 
.. gemeefter, maafte de Inwoonders 

‘Z'jftfCueliarrar Slaveny 1. 79, b 
Titus Livius me end , Vegel het 

onde Carteyà te 2.*;», ni. 42. b 
Tiviça, een Steedetje y 111.95.a 
Toledo, een aanzienelijke Stad, 

iejd op een zeer ongelijkc Berg y
u. n .  b

——  heeft een zeer fehoon Kafteely
ibid.

~  des zelfs Hoofd-Kerk y eender 
rykfie van Spanjen, n. fd. a 

——  17 Concillen aldaar gehou- 
detjy n .ô i.b

------ is de Zetel der Köningen van
Spanjen, gew eefi, n. di. a 

— heeft de eer-naam van Key- 
zerlijke Stad, n .di.a

----- des zelfs LandyLugt enOud-
heyd befchreeveny 11.62.. a 

T o l, werd met van de Bi fea ay ers

R
gegeeven, 1. 40. a 

------ op wat manier die in Span
jen betaald w erd , v. 3. b 

Tol-huys van Sevilien, waar ge
leegen y in. 21. b

-----  te Lifiabon , tot wat ejnde
aldaar gem aaft, IV, 26. b 

•Tol-huyzen in Spanjen, moetmen 
met wtlletu voor-by gaan , V. 3,
b

Tollen van eenige goederen in Por
tugal , v. 47. a

Tolienaars handelen wreed met de 
ReyNigers in Spanjen, v. 3. b 

Tolofa, of Tolofetta , een Stady 
zeer aanzieneltjfy 1. 32. b 

Toloufa een Stad. in Bifcuayen, 1. 
27. a

Tol-regr van deKoopluyden /fMa- 
drit gevorderdy n, 2. b 

St. Tomar, waar geleegen, iv. I 3. 
b

Tomar, een fehoon Vle\z het mid
den van een Olijf-boom-bos, iv. 
18. b

-----  heeft 12 Kloofiers en een
fchoone Kerkjy iv. ip, a 

St. Tomara, een Woon-plaats der 
Bidders, v. f3> b 

Tooren (vierkante) by de Haven 
van St. Sebaftiaan, 1. 30. a

-----  van de Romeynen te Corun-
na gebouwdy 1. 48. a

----- wonderlijke gedag'en van de
Inwoonders hier over , 1. 48. a. 
b

-----  met Spiegels vercierd ,11. jp.
a

-----van de Hoof'd-Kerf van Sevi
lien , van gebakfe fieen gebouwdy 
m. 14, a. b
— op hetEyland van Cadix,Sr. 
Cathanna^iwoewrf, in. 39. a 

—  Ataiaya, waar geleegen, 
in. 41. b

-----  op de Klaffe van de Berg Ge-
bel-Tarik^^owW, 111.44.3 

■ — ■ van Velez, tot wat gebruyf 
dienftigy hi. 72, a 

-----  van Bellem \ waar toe die
nende , iv. 33. b

—— door Emanuel aangeleyd en 
door ßjn Zoon Jan voltooyd , iv\
3 4- a-b

-----  van marmor-fieen, door Ko
ning Denys gebouwdy iv. 40. b 
41. a

Tooren-gebou wen, van het Efcu
riaal , naamv-kyurtg befehreeven, 
11. 26. a

Tooren*haaven , waar geleegen , 
in. 73. b

Toorens, van de Mooren omtrent

t  G I S T E
Alcala Real, om wat reden op+ 
geregt, m. 8. b

-----  (1030) op de muur van Gr&-
naaden, m .50. b 51 ,a 

Toover-poeyer in Spanjen, van een 
ff  tt ff er aan een Heer gezonden, 
v. 27. b

Tordera, een Stroom y 111. 104. b 
Tordefillas) eenStady 1. 5d.b 
Torii, een Stal voor de wilde Stie

ren, v. 17. a
Tormes, een Stroom, 1. f f .  a iv. 

2. a
T  oro, een Stad, leverd fchoone vrou- 

%vcn uyt y 1. yd. b 
Toros de Guifändo , de PlaatSy 

daar Julius Ca*tar de 2 Zoonen 
van Pompejus zloegy 11.47.4 

Torquemada, een Stad , 1. 57. a, 
b

Torre de Mon-corvo, waar geke
gen y iv. 10. a 12. a 

Torre do Bougio , een Keßing- 
werf^ van dien naam , iv. 3 f . a 

Torrequamada, een Stad, i.yy.a 
b

Torres-Noves heeft 9 Schiet-too- 
iv. 19. b

Torres Vedras, waar geleegen ,iv. 
21. a

Torroella, w aar geleegen, in. 93. 
b

Torto, een Stroom, 1. 55, a 
Torto, een vis-rtjif Stroomtje, 1. 

f f .b
Tortofa, een Bnrg-granffcbnp, III.

92. a
Tortofa, een oude Stad met een 

fierf^ ICaßeety en een Schip-brugy 
m. 94. a

— ■ heeft een kfißelijke School,
Kerzen Klooßer, in. 94. b 

■ —• - heeft veele groeven van alder- 
ley Adetaalen Adrde-wer 

T  ortofa, eenStady 11. i.b.
Tortofa, een Steedetje , onderfchey- 

den van dal in Catalonien, ir. 
f2.a

ToiTa, een Stad en Kaap, in. 10 5, 
a

Totana, een Kiek, j e , m, 77. a 
1  rachona, een Dorpje, n. 72. a 
Trafalgar, een Uyt-ßei^, in. 41. b 
Trajanus [Keyzer) heeft een hefti

ge Wat er-ley ding te Segoviahi/c» 
m aafen, i.yy.yi.b

----- waar gebooren, 1. 7S. a
------ heeft een Bm g te Alcantara

gebouwdy 11. 7d.a
------ een gehören Spanjaard , v.

20. b
Traiguera, een Steedetje , in. 88. 

a
Trat-

R.



Traigueros, een fchoon Pick. * door 
. de Portugeezen afgebrandy in. 

27. b
---- door dt Portugeezen geplon-

d trd , v. 12. b
Tralicn (yzere)  zeer künftig te 

Burgos, 1. 66. a
- —  zeer k?nß*g te Valladolid, 1. 

7 4 * a
Tra-los-Montes, waar geleegen, 

iv. 10. a
Tran, ten Dorp, 1, 2p. a 
Trancofo, een Stad met ten Ka- 

fietl , iv. 12. a
Tranfcudani, ten To/if, waarom 

zoo gememd, iv. xo. a 
T rap , zeer kpnßig en kpßtfyk. *n 
, bet Klooßer van St. Bernardus te 

Salamanca, 1. 61. b
----  van de Tooren van Murcien,

ban met ry-tuyg gebruykt Ivor den,
in. 77. a

-----  van de Tooren van Sevilien
kjtn met een ry-tuyg op- en af-ge- 
reeden werden, in. 15. a 

Trappen van het Pantheon, zeer 
konßig van Tortofer Marmor- 
fteen, I I .  38. a

——  (400) uyt een Rotz door de 
Mooren gehouweny til* 70. b 

Tremp, een Stad vol A del, in. 
1 op. b. 110. a

Treur-fpel van de Cid , door wie 
gemaakSi 1. 68. b 

Tria CaiicJla, waar gehe gen, 1. 
$0. b

Triana, een vermaarde Toor-ßad 
van Sevilien, m. n .b .  20.a

------  ü een wandel-plaats voor alle
menfeben, in. 21. a 

Trivigno, een Stad, 1. 35. a
------ behoord aan den Her tog van

Najara, 1. 36. b
Trogillium, een Stad, 11. 77. b | 
Trogus Pom pejus , een gebooren 

Spanjaard, v. z 1. a 
Troon ( Konitighjke)  te Valladolid 

zeer heerelijk, 1, 7 3 .a'
Trouwen der H of Juffer s , op wat 

wijze gefchiedy v. 42. b 
■— ■ der Dogters in Spanjen, hoe 

gefchied fegen de zinderOuders, 
V. s j .b .  f6 . a

Trueva, een Stroomtje, 1. 60. a 
Tru'itcn, waar gevonden, 1. 32. 

a
Truxillo, een oude Stad met een 

Kafieely en Geboorte-plaats van 
Francifcus Pizarrus, 11.77. b 

Tudela, Hoofd-fiad van een gebied, 
hi. 126. a

-----  een fihnyl-hoek. voor Roovers
en Bannelingen, 111. 126 b

R
Tuelo , een Stroom , IV. 10. a.

11. a
Tugt-piaars van St. Dominicus, 

waar gevonden , 1. 77. b
Tulband, door de Trouwen van Bif- 

caayen gedraagen, i. 40. a
Turdetaaners, wat Landbewoon- 

deny 1. 12. b
------ waar fig in oejfenden , 1.

if .  b
Turduliers, waar bun wooning had• 

den, 1. 13. a
-----  welke Landen btwoond heb-

bcny 1. 1 3. b
------ hebben eertijds Portugal be-

woond, iv, 1. b

E G I S T  E R.

Turia, een Btßchoplijke Stad, 111, 
116. b

Turias, een Stroom, 1 1 1 .  7p, b. 
H 6 , b

Turiaza, een Stady m. n 8 , a 
Turkoyzen, waar van de Rotzen 

gevonden worden, 1. f<5. a 
Turris Cremata, een Stad, 1. <7. 

b
Turris Julii, een Stad, 11. 77. b 
Turris Syllie, een Stady 1. 5<S,b 
Turulis, een Stroom, in. 86. a 
Tuy , een Biffihoplijke Stad , en 

een ßerke verweer-pUats , 1. 
4P. b

------ kan met fijn Gefilmt het
Portugeeze Valenden bereyken, 
ibid.

------ is zeer vrugtbaar in Weyen
en Tuynen, ibid.

------ de verzamel-plaats van de
Soldaten van Galicien , j, 54. 
b

Tuyn, by het Hof te Valladolid, 
beelfraay , 1. 73, b

-----  van de Wildernis van St.
Paulus, zeer heerelijk en kpße- 
Ujl̂ y II. I3. b

----- van Aranjuez, waar begindy
11. 63. b

Tyriaflö, een Stad, m. 118 . a

Val de Prado, waar geleegen9 t.
44. f>

Val de Rozal, een Laagte, zeer 
vrugtbaar, 1. 50. b

V alen^a, V alen^ia, of V alen^ien, 
een Koningrtjk, ill. 7p. a

-----  des zelfs geleegenbeyd en bem
paling y ibid.

Valen$a d’Alcantara, een Stad op 
de grenzen van Portugal, 1 1 .  
77. a

Valen^a do Minho, een verweer- 
plaatsy iv. 5. a

Valencien , een zeer oude Stady 
m. 83. a

------waarom des zelfs Inwoondersy
Veteres en Veterani, gememd 
werden, ibid.

-----  is door Pompejus verwoeß,
dog wederom herbouwdy ibid.

------ door de Mooren verhören,
herwonnen en wederom verlooren9 
ibid.

heeft een zeer gematigde lugt7

. V; \

VAcceia, eon Stad, r. 13. a 
Vadalcabir, een Stroom be- 

fihreeveny 1. 7. b 
Vaena, ten Stady m. 8. a 
Vahebara, w aargeleegen, 1 .4 4 . 

b
Val de Buentas, of Boerius, een 

Dorp, heeft zeergezottd-maaken- 
deWaatereny I. 67. b 

Val deMignore, zeer vrugtbaar, 
x. fo. b

Val de Porras, een aangenaamt
Talley y 1. 68. a , . . .

ibid.
—  des zelfs Inwoonders zijn z. eer 
beleefdy in. 84. a

—  leeverd fihoone Trouwen uyt y
ibid.
—  heeft ten fihoone Hoofd-kerf  ̂
en Klok; tooren, ibid.
—  heeft ksflehjke en kpnßige ge~ 
bouwen, h i . 84. b
—  leeverd veel Zijdc en goede 
Laakenen uyt y ibid.
—< heeft 2 PauKenvoort'gebragty 
in. 8f. a
—  heeft een Onder- fatting, uyt 
de naam van den Koning van 
Spanjen, ibid.

Valencien (Portugeefe) k*n de 
. StadTuy met Gefihut bereyken, 

i .  4P. b

Valera, waar geleegen y 11. 82. a 
Valeria (oude) wat daarvoor ge- 

noomen word, 11. 71. a 
Valladolid, een Stad in end Ca* 

ftilien, i. 57. a
------  // een der aanzienelijkße

Steeden van Spanjen, 1. 72. a
-----  is de fraayfie en befie van

Spanjen, om vtelderley hoeda- 
nigheeden, ibid.

■-----  heeft veele Kerken ,  Kloo-
fiers y Gaß- en Beede-huyz.en, 1. 
74* a

—— wierd eertijds Pintia ge- 
noemd, ibid.

Vallefogona, een Graaffihap, in. 
pi. b

Valley, van een zeer fihoongezigty
M f - *

Valley en, met fihoone ruyjfihende 
V. Deel, (y) Wa~



Hrateren tuffen de Bergen , i .
34-b

Vallinadares, een Stroomtje, i. 
47. a

Valna, een grovte, dog siegte Stady 
in. 8. a

Valverda, een W e i n  een vrugt- 
baare Lands-douw, 11.83.a,b 

Varduliers, wat Landfehap be- 
woondeny 1. 13. a 

Varia, heeden Alfaro genoemd, 1.

Vafconiers, wat Land bewoonden,
I. 13. a

Vat,»^ieen enkeleSaphtergewrogty 
van een onwaardeerltjke prijs ,
II. 3Ö. b

Vaudoyzen, van de Pannen ver
folgt en verdreeven, v. 28. b 

Ubeda, een Stad, overvloedig van 
allerley fragten, in. 3. a

-----  des zelfs Inivoonders bykans
in gebeel Spanjen vry van bcla- 

ßtng, ibid.
St. Ubes, eenStady iv. 36.a 
Uccda, o/Uzeda, Hoofd-ftad van 

een Hertogdom van die naam , 
11. 5z. b

Vega, een Steedetje, in. 42. a 
la Vega de Granada,, waar gelee- 

gen , in. 63. a
Vegel, 0/ Veger, Steedetje i 

in. 41. a
Vegt-plaats, der Stieren, wat

wijze (ocgefield, v. 17. b 
Veiros, ff# ¿Mi/ een Kafieel, 

iv. 43. b
Veld, df Marktte Vallado

lid genoemt, 1. 72. a 
> ff# Plaats te Granaaden al- 

zoo genoemd, in. 63.8 
Veld-zlag St. Quintijn, oor- 

zaak  ̂tot bet bomven van bet Ef
curiaal, n. a

*---- - van Higuerula, künftig ge-
fchilderd, n. 4z. a 

Velez el Rubio, wel-ccr een Stady 
maar nu een 11. 7 i.b

Velez Malaga, een groote Stad met 
een Kafteel ydoor de Mooren ge- 
boHwd , III. 71. b

-----brengt Razijnen en Korenten
voort , ibid.

———- heeft een fchootte Looren , die
nende voor een Tol-hays , 111. 
72. a

■----- des zelfs cm-¡eggende Land
zeer Berg-agtig, ibid.

Vellada , heeft 2 Wdter-fprongcn, 
eene van zoet en dl ander van 
zout Water, m. 83. a 

Venafque, een Wähle, en een Stad 
in, 120. a . , ■■ ■

R
Vendres, een H även, waar geke

gen , i. i i .  b
V enfter,^» zo voeten hoogs ver- 

beeidende een Rooßer aan bet El* 
curiaal, 11. 3 z. a

Venfters, zijn niet in de hagren te 
Madrit, 11. 5. a

------  van hoe grooten getal aan bet
Efcuriaal, 11. 2p. b 

Veniler-ftoepen, by bet Hof des 
Konings-te Madrit, alle vergttldy 
11. 6. a

Vcntidius, van Viriatus gevangen 
genoomeny iv. 3 p. a 

Venus , op een Zee-hoorn in een 
Schelp te Aranjuez, 11. 67. b 

Venus-pokken , waar te Madrit 
geneezen, u. 20, a 

— — is een gemeene zdekte in Span
jen, ibid.

Vera, een D al, in. 127. a 
Vera, een kkyne Stad , 111.74,6 
Vera de Plazencia, een D a iszijn- 

de een gedeelte van Eltramadou- 
ra, by nytneemendheyd vermaake- 
lijk^cn vrugtbaar, n. 74.a.b 

Verala, een Stroom, in. iz i .b  
Verandering (fchiclijke) van bitte 

en kpude in Spanjen, i.tfp.b 
Veranderingen (3) in Spanjen 

voorgevalleny 1. zo. b 
Verdeáis, een zoort van appelen in 

Portugal, iv. 18. a 
Verdeeldheyd van bet volate Me

dina del Campo, r. 6z. b 
Verdeeling van bet heeden-daagfe 

Spanjen, 1. 24. b 
Verdi eping ( eerße)  van een nie uw  

gebomvd bstys is in Spanjen voor 
den Koning, 11. f , a 

Verdiepingen, hoe omtrent bet 
Efcuriaal gefchtkj, 11. 24.a 

Verdun, waar gekegen , i n ,  
122. b

Verduna , waar gekegen , i n .  
I I 2 . b

Vergara, de winkel van Mars ge- 
memty 1. 33.a

E 0 I S T  E
in. 48. b

Vero, een Stroom, in. r rp. b 
St. Veronica, waar gelten werd¿ 

ni. 14. a
Versje, op een Voort te Sevilicn^f- 

vondeny in. zo. b 
—  ter eeren van de Vrouwcn van 

Oud-Caftilién, 1. 80. b
toe-gepaß op de Vrouwen van

R>

Sevilien, in. 22. b 
■— op Philips de I I , toe-gepafty 
iv. 15.a
—. van Horatius, gepaß op ge- 
kaamerde Hoeren f v. p. a

op bet regt van de Kroon van
Spanjen gepaßt v. 38. a 

Verftand-Hof, aan bet Mnnt-hnys 
te Segovia gegeeven, i. 77.a 

Vcrtrekken des Konings, in bet 
Efcuriaal, waargeplaatß ,  11, 
30. a 3

(3) der Moorfe Köningen te
Granaaden gebruykt, om zig te 
baaden, in. 57. a 

Vertrekje, door Philips de IV , te 
Pardo gemaakt, om jtjne Mee- 
firejfen te zien , n. 21. a 

Verw ulft,^» deKerk^vanbetE f
curiaal , befcbìlderd, 11. 3 5. b 

Vefpaiìanus, heeft de Stad Men
da verbeeterd, 11. 8 1. a 

Veterani, of Veteres , waarom 
deeze naam aan de Ìnwoonders 
van de Stad Valencien gegeevenM 
in. 83. b

------  Op-fcbrift om dit te bevcjli-
gen, gevonden, ibid.

Vettonners, welhe Landen fre- 
, woond bebben, 1. 1 3. a 

Viana , een Stad , 1. 74. a. iv.

V iana, waar geleegen, n i. 1 2 6. b
------- is Hoofd-fiad van een Prìnf-

domy ni. 12 7 . a
V ian a , een Plaatsje met een Ka- 

fteel, iv . 48. a
Viana de Foz de Lima, een Stad 

met een Zee~baaven , en veti 
fchoone geboHweny iv. 6. a

------  op wat wijze men inde szelfs
Haaven komt, ibid.

'» heeft altijd paarde- en voti- 
volk̂ in bezettingy iv. 6, b 

Vie, een Graaffcbap, ni. p2.a 
Verlanga , Hoofd-ftad van een ' Vie, een Stady de eerftey die zig 

Burg-graaffchap, r. tfp. b J  voor Karel de I I I ,  verklaard
Vermaakelijkheeden dtr Span- \ heeft, ni. 104. b 

jaards ,  waar in beftaan , v. ; ■ heeft veci groote gebonwen̂  
1 5 .  a j ibid.

Vermejo, een Stad, 1. 37. b j Vigoria, een Stad, 1. ¿3. b 
Vermilioen,i»i»«w^ii in Spanjen 1 Vidorfo, een Stroom t 1. 27. b 

gevonden, 1. 19. a. 46. b ! Vidofone, een Stroom,  ibid.
■ 1 ■ in Andalouiìèn gevonden , s Vidofus, een Stroom, ibid.

Vie*«

Vergara, Hoog-leeraar in Span
jen, v. 20. b

Vena, een ottd Steedetje, n i .  
74. b

Verkens, van uytneemende vettig- 
heyd in Spanjen, 1. ip. a



Vic ja, ten F'loed, ii. y 8. a . 
Vierkant, een Plants van bet Ou* 

de Hof der Moorfc Köningen te 
Granaaden, aldns genoemd , m. 
57* a

Vigilantius, een Spanjaard van 
geboorte, v. i t .  a 

Vignais , cen Plaatsje , waarom 
zoo genoemd, iv\ n . a  

V igo, of V  igos , heeft cen fchoone 
Zee-haven,  i. 4 9 . a

------ leyd zeer vrugtbaar , ibid-
Vijgc'boomen , w e r  gerne en in 

Spanjen, v. 5. b 
Vililla, cen Klek, m. 118. b 
Villa Call in, een Flck^, 11. 47. a 
Villa de la Reyna, een Rtdder- 

ampt met een Kafteel, 11,84^ 
Villa do Coude, een Steedetje, iv.

6 . b
Villaflor, een Steedetje, ïv. 12.a 
Villa Franca , een Steedetje, 1.32. b 
Villa Franca , waar geleegen, 1. 

50. b
Villa Franca, een Stad in Leon,

l. y j. b
Villa Franca , op de grenzen van 

Galicien geleegen, 1. Ci. b 
Villa Franca , een Stad aan den 

Tormes, 1. 7p-a 
Villa Franca in Portugal , heeft 

veele Weyen, ïv. 21. a 
Villa Franca de Panades, een Stad, 

ni. 97. b
Villafrate , een Stad door Xime- 

nès ten gronde verwoefi, en met 
Zout beftrooyd, 1. 74. b ’

Villa Hermofa, een kleyne Stad, 
ni. 87. a

Villa Loyfa, een j\leyn Steedetje, 
lu. 8i. b

Villalpanda , een Stad heeft een 
küfielijkjKapen-hHys, 1. 5 p, a 

Villalpandus , Hoog-leeraar in 
Spanjen, v. 20. b 

Villa-Major, een Stad, iv. 10.a 
Villa Major, een Steedetje, 1 1 1 .  

1 ip. a
Villa Martin , een Steedetje , 1, 

6 1 .  b

Villa Mayor, een Stad in Portu
gal, IV. 1 2 .  a

Villamuro, een Markygraaffchap,
m .  9 2 .  b

Villanedo , waar geleegen, 11. 
7 4 * a

Villa Nova, een Steedetje , ïv.
7. b

Villa Nova de Cervera, een Stad 
met flerke werden voorzien, ïv. 
5- b .

Villa Nova de Ficalho, waar ge- 
~ leegen, ïv. 46. b ■

R
Villa Nova de Portimaon , een 

Zee-baven, iv. 71. a
Villa Real ■, een Stad , door de 

Graafdc las Torres,formender- 
hand ingenoomen, m. 87. a

Villa Real, een Stad in Portugal, 
iv. 11. b

Villareal, een Stad in bet Over- 
bergs-land, iv. 10. a

Villa Rubia, een zeer vrttgtbaare 
PUats, n. 6 ], a

----- ts onderfchcyden van een an
der Villa Rubia, ibid.

Villa Vi^ofa, een fchoone Stad , 
iv. 1 1. a

Villa Vifoza, een Stad, iv. 44. b
Villa Vi'zofa, een Stad, ibid.

heeft een fchoon H of, Dier-

E G I S T  E

gaarde en fchoone Bol werken ,
ibid.

beeft een onde K e r St. Ja
cob, toegewijd, iv. 4p. a 

St. Vincent, waar des zelfs lic- 
haam gevonden w erd , 1. 78. a

-----  %vaar ter dood gebragt , 1,
78. b

-----  een Poort van die naam te
Liflabon, iv. 23.4

een Kerk^P fijner eere te Lif- i.
Îâbon gebottwd, iv. 17. b

---- waar des zelfs Lijkynfi, ibid.
verhaal van fijn L ijk , door

de Raavens bewaard, ibid.
-----  een der 7 heuvden van L iC-

jfabon, van die naam, iv. 30. a
-----  een Kaap van die naam, iv.

71. b
St. Vincente dc la Barquera, een 

Zee-haven, 1, 44. b 
Vindius, of Vinduus, een Berg, 

iv. 9. b
Vinhaes , een Plaatsje , waarom 

zoo genoemd, iv. n .a  
Viola, een Stad, 1. 32. a 
Viool, van wie eerfi gevonden,

i. 15. a
Vioolen,fli<w«fe Lufitaniers ttytge- 

vonden, v. 12. b
Virgi, een kleyne Stad, in. 74. b 
Virgilius , zingt van den Stroom 

Chalybs, 1. 2j. b 
Virgitanus Sinus, waar geleegen, 

hi. 7$. a 
Viriatu$,e<?w Feld-beer, fchenkg de 

Stad Valencien aan de ondeSol- 
daaten, 111. 83. b

-----  des zelfs afkpmfi , opkomfi en
ondergang befehreeven , iv. 38, 
b. 39. a

Virveica, een VUk, 1. 64̂  a 
Vis, zeer veel entrent Bifcaayen, 

1- 35» a
-----. in mechigte in de G u ad al-

quivir-/?rööjw by Sevilicn gevan- 
gen, hi, 22. a

----- feer duttr in Spanjen, v.6.ä
Vifeo, een Scad, iv. 16. b 
Vifen, een Regts-gebted, iv. 12. b
Vi feu , een BfjfthopUjks Stad, in 

een aan^enaame Fiakte gelccgen, 
iv. 16, b

Viiigotten, vallen in Spanjen, i.<5,b 
Viilabella, heeft een Water-fpr^ng, 

becfuaam om bet bleed f ieigen , 
in. 87. a

Vittoria, een Stad, 1. 35. a. b
.----  in een nieuwe en ottde Stad

verdeeld, ibid.
----- een Stad, door ?pie eerfi ge-

bouwt, 1, $6. a
Vivar, dcGeboorte-plaats zwr Ro

drigo de Cid, i. 68. b 
Vivero, een Stad, 1. 47. b 
VlaandereD, behoord onder Span

jen, v. 38. b
Vlakte,i.frrw/e/ bebottwd, 1.64. a
----- voor bet Efcuriaal zeer bee-

relijk. j n. 26. b
Vlas-akkcrs , waar gevonden , I. 

54. a
Vices, zeer goed in Spanjen, v. 6. a 
Vleefch*hal, buyten de Stad Sevi- 

iien goleegen, hi. 21. a 
Vleugel van St.Michiel, een Rid- 

dcr-erde, v. 5*3. b 
Ulifles , word van zommige ge- 

meend, de Bouw-meefiervan L if-  
Hibon te zijn geweejl, 1 v. 21, b 

Ulla, een Stroomtje, 1. 47. a 
Ulloa, een Land-fireek,» ibid. 
Vlillingen, de Zleutel van Span jen 

in Nederland, m, 40. a 
Vloeden (tf) zijnde de voornaamfie 

in Spanjen, befehreeven, i. 7. a
-----  (2(5) in Bifcaayen, i.itf.a
Vloer met dnkaate Goad vergald, 

1. 77. a
----- van de Kerk  ̂van bet Efcu

riaal befehreeven, I I .  32. b

----- van bet Pantheon zeer kon-
fiig , n. 38. b

----- van de Boekg-kamer van bet
Eicuriaal befehreeven, n. 42. b 

Vloot, op wat wijze naar Weit- 
Indien wordgezonden, v. 3p. b 

Vlooten, van de Köningen Ifraels 
na Spanjen gezonden, om Goad 
en Ztlver te haalen, 1.17. b 

Ulyflibona, eertijds de naam van 
de Stad Liflabon, iv. n .b  

Uncaftillo, een Vlek, in. I22,b 
Voeten der Sprmnfe Vrouwen zijn 

zeer kleyn, v. 13. b 
Vogel en geeven een aangenaam ge- 

la yd in de Kerb, te Toledo, u. 
Ci. a, b .

(y 2) Vol-

R.



R E G I S T  E R.
Volkeren van alder bande natie val- 

len in Spanjen, i. 6. b 
- —  die Spanjen bewoonen, i. it.

Vondcl beeft de Lof van Eulalia, in 
fine Maagdc-bricven, befehree- 
veny ir. Hi.b

——  beeft bet leeven van St. Thck- 
la befehreeveny m. 97, a 

Vondelingen, in wat buys deceive 
te Madrit gebragt werden, 11. 
ip. b

------ werden voor Eedellieden , ge-
fanden, ibid.

Vonnis, in Arragon geweefen, hoe 
daar van ban berroepen werden, 
v. 43. b 44. a

Vonte, o f Doop-bak , te Oflet,
hoe die alle paaren met water , 
door eenwonder-werhy wierdge- 
vttldy hi. 25. a

Voor-huys van bet Eicuriaal be* 
fchreeveny 11. 51. a 

Voor-poort van de Kerl^ van Val
ladolid zeer kppelijhy I. 72-b. 

Voor-reedcn van Scotus, door E- 
rafnius 9 jaaren beploegt, om te 
verßaan9 1. 60. a. b 

Voor-regt der Arragonneezen, 
waar in befiaaty v. 43. a 

Voorftad by St. Andero, alleen door 
differs bewoond, 1. 44. a 

Vouga, een Steedetje, iv. 15. a 
Vouga, « »  5iroo#»j iv. 3. b 
Vougo, eenStroom^ iv. 12. b 
Vrankrijk, door baarbe-

leefde inwoonders, v. 1. a 
Vreede (Pyrcncele) waar gepooten% 

1. 16 . a 27. b
Vreemdelingen, moeten te St. Se

baftiaan , by de burgers inwoonen9 
1. 31. a

------ zeer zlegt van de Galiciers
gehandeld , 1. 74. b

----- worden zeer zlegt /»Spanjen
gehandeld y v. 1. a. b V

4. b
—— van Braga hebben zig dap- 
pergedraageny iv.p.a

---- belooning en eere haar daar
over gedaany ibid.

—  in Spanjen zeer lifiig afge- 
regt op minnekpozeryen, v. 8.a

----op wat wijze haar lijf en aan-
gezigt befmeeren , v. 13. a 
---- op wat wijze haar hooft ver
tieren y ibid.

—  wat zy voor haar nagugewaad 
gebruykeny v. 13. b

—  hebben engemeene kleyne voe- 
ten y ibid.

---- wat by hen voor feboonbeyd
werd gebenden, ibid.
—  op wat wijze malkpnderen be- 
zoekeny v. 14. a

waar mede in bet bezocken

Urgel, een Graaffcbapy 111. 9z. a 
Urgel, een Stady in een vrttgtbaa- 

ren Oord geleegen y hi. 109. b 
Urius y een Stroom , wiens water 

fchadelij\ voor alle gewas en ge- 
fond voor ziehe ojfen isy m. 2. a 

Vrouwe-Kloofter te St. Sebaftiaan, 
1. 31.a

haar tijd verzlijten , ibid.
—  boe zig gedraagen in de “f -  

weezendheyd barer matmen , 
ibid.

---- op wat wijze nyt wandelen
gaany v. 14. b

—  wanneer in Spanjen in bet 
openbaar moogen verfebijne», v. 
17. b

—  zijn zerr leuy en gemakfelijkjy 
v, 23. a

------ op wat wijze de Mis hooreny
ibid.

Urrola, een Vloed, loopt längs bet 
Gebergte van St. Adriaan , 1. 
3f. a

Urfoa y of Urfon y een ottde Stad, 

111. 4t b
Vrugtbaarheyd van Spanjen , 1. 

16. 3
------ aldermeefl in Bifcaayen, t,

38. a
Vrugt-boomen, in groote meewgtc 

by Logrogno, 1. 70. a
------ in groote meenigte omtrent

Cordua gevonden, 111.7.3
Vrugten, van allerhande zoort in 

het Dal Vera de Plazencia, 11. 
74. b

— — van Spanjen befchreeven, v. 
z. b

Vry-geley-brief des Konings word 
dikmaals van de Tollenaars veragt, 
v. 3. b

¡¿wXimenes geftigt, 11,6 t, b Vry-ichoolen, (24) te Salamanca,
V rouwen, ( fchoone ) t e l j  orogevon- 

deny i. f 6 . b
— ............  van Oud-Caftilien befchree-

ven y 1. 80. a. b
—  te Sevilien zeer minzaam , 

m. i i .  b
----- - die op haar vijftigfle paar

haaren y waar gevonden , ly.

1. 6i. a
Vulcanus, waar ßjn winket houdy 

1. 31. b
Uur-werk, zeer kpfieüjk  ̂te Valla

dolid, 1. 73. a
Uur-wijfcrtje,i/a» de Spaanfe Trott-

Vuur-ileenen van een zeldzamen 
aart te Antas gevonden, iv. 21. 
a. b

Uxama, een Stad , r  13. b 
Uxama, een ottde Stad daor Pogv- 

pejus verwoefly 1. 69. b 
Uyt-eynde van Africa, word men 

door 3 groote Vyt-boekcn gewaary 
in. 41. b

Uyt-ruiling van de Soldaten van 
Galicien , zeer belacchelijh, x, 
54. b

Uydtrekking van Spanjen, 1. z. a 
Uzeda y Heofd-ftad van een Her-» 

togdom, n. 52. b

W .

Aapen , door Keyzer Karel 
W  de V, aan Jan Sebaftiaan 

del Cano vereerd, 1. 3 2. a 
—■— des Konings van Spanjen zeer 

konßig aan het Efcuriaal uytgc- 
voerd, 11. zj*. b

------ van alle Koningrijken van
Spanjen en de Keyzer op V Ka- 
fleel van Toledo, 11. 55. b

------ van Murcien, doorA\phon-
fus de X. veranderd, in. 77. l> 

Waapenen der oude Spanjaarden ,
I. 14. b

------ van ottde tijden , waar ge-
venden, in. 6 j . a 

•—— der gebtturde moordenaars in 
Spanjen, v. 8 .b

Waapen-huys te Villalpanda, 1,
rp.a

Waapen-ruftingen, zeer heereliji^ 
te zien aan bet Hof te Madrit,
II. 9. a

Waarden te St. Adriaan, beedelen 
van de Reyzigers een ßttyvertje»
I. 34. a

Waarden van Spanjen befebreeven* 
v. 2. a

Wagt van Vnur-roers, aan de Poort 
van Madrit , waar toe gefleld9
II. 2. b

Wagt des Konings van Spanjen, 
waar uyt die befiaaty n. 8. b 

VVagt-toorens (ifo) indenomtre£ 
van de mttur van Toledo, ir. 5 3 .b 

Walvifch , van 48 armen lang,  
te V%\tx\c\cn gevangen, 11,46,& 

Wandaalen, vallcn in Spanjen* 1. 
6. b

----- neemen een gedeehevan Span
jen i» , 1. 20.b

Wandaalen-haus , waar geleegenf
iii. 48. b

Wandel-dreeven , zeer fehoon te 
wen aan bare ooren gedraagen, { Burgos, 1. 6 5. b 
v. 14. a Wandelen, by de Vettenvoorraa-

zerny
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terny gehenden , !. \6 a

* -----ahmcdeby die van Madagaf-
car, ibni,

W andelen , ren der grootße ver.
■ Maaren der Spanjaards, v, if.

1 a. b
■ ---- feckere dagendaartoegeßdd,

v. ( 5. b
Wandel-plaatsteTriana, teer ver- 

maakshjk.* 111. 21 . a 
Wandei* reyen tcerkpßelijk^tc Ma

drit, 11. 1 0 .  a
Wandel-veld by ßuen Rctiro, teer 

v e r m a l e n. 13. a 
Wundebweg van het Aranjuez, 

teer vermaakelijkjt 11.(53. b 
Water, goed om Yier te bar den, 

1. 26. a
— ---  teer fßaar, als kryßal, van

de Rotten van St. Adriaan loo- 
pende, 1. 34. a

■ ----  in kennetJens van Madrit
naar Vlaandercn gekragt , 11.
4 - a

- ---  op wat w ijte in het Kaßeef
gebragt w erd , n. 5 f . b

* ----  gfoene boomen te Aran-
yiCZgeworpen , 11.07. b

*----  waar ter plaatte teer ver in
het Leeger van Julius Ca:far 
wierd gebragt, in. 4$ . b 

Water* bak , teer feboon aan de 
Sprong, de Zon genaamd, te Ma- 
drit, 11,17, a

•—— teer konßig in het Klooßer 
van St. Francifcus te Sevilien, 
tu. 16. a

van een gcweldige groote te 
Eivas, iv. 41, b

« --- op wat w ijte  het Water in de
tdvegebragt w erd , iv.42.a 

Wateren van Mondragon , goed 
voor veeierhande tiektens, 1. 3 2 .b 

Wateren, heet enkoud^ waar ge- 
vonden, 1, 50. a

-----  teer getond voor de Bloed-
loop, i. 67. b

Water-goot, door Sertorius aan 
den Ebora gebragt, iv. 39. a 

Water-haalders van Madrit be- 
fchreeven, n. 4. a 

Warer-kolk , van weihe het Water, 
in de Zaalen van het oude Moor- 
fe Hafte Granaaden,geieyd word, 
ni. 56. b

Water-leyding» teer kpnßig door 
de Romeynen te Segovia ge- 
maaks> I- 7 7 * a

-— — van 6 mtjlen door de Moo
ren gernaakt, m. 2 t. a 

Water-mooiens te Aldea-Gallega, 
iv. 36. b

Water-fprong, op een teer hooge

E G l  s T E
* ' rg ,  i .53 b

------  verbetldende een Kaßeel,
met Geföhnt voortien  ̂ 11. 10.a

----- - voor het Gevangen-hnys der
Groote Heeren te Madrit beföhree- 
ven, i i .  i f .  b. 17. a. b  .

---- — door een Ji onder-daad ttyt een
Nts te Toledo voort-gekoomen, 
ir. f7- a

— — dienflig voor het Graved,
m. 6 7 .  b. 63 . a

----- - een Op-fchrift hier van in de
ar de ge vonden, ibid.

---- -  Altaar door L .  Statulius
Poflhumius, de teive ter eeren 
epgerigt y ibid.

—r—  dte Aioolens deed ompaan , 
iv. 41. a

— ■—  van een tddtaame kpagt by 
Oguella, iv. 43. a 

----- -  van Bacchus te Aranjuez,
n. 6 j. a, b

------  van Diana te Aranjuez be-
fchreeven ,  II. 64. b

------  der Dolphijnen te Aranjuez,
11. 69. a. b

------  van St. Dominicus te Ma
drit beföhreeven,  11. 17. a 

— —  van Don Jan van Ooilen- 
rijk te Aranjuez, sc. (if. b

—----  vanGanimedcs,  teerheere-
Hjk te Aranjuez, 11. <5f. a. b 

— —  der Harpyen te Aranjuez, 
ibid.

—- - van yafpis-marmor , binnen 
Alhambra, in. ft . b 

. - der Leeuwen in het ende
Moorfe H of te Granaaden, z.eer 
heerelijh, m. f7- a. b

------ ¿prLiefde te Aranjuez,z.eer
feboon t 11. 67. a. b

------  van Neptunus te Aranjuez,
11. 67. a

------  te Xeneralifa > maakende
1000 Reegen-boogjens, in. f9*a

----- - de Zon genaamd, te Madrit
befchreeven , 11. 17. a. b 

Water-fprongen ,  heet ,  andere 
kpttd Water , nytwerpende^i. fo .a 

— ■ - in meenigte te Madrit gevon- 
deny i i . 3. b

----- - ẑ eer kgnßig in de Wildernis
van St. Paulus, h. i^.b. i^.a

----- - van Marmor,  z.eer fchoonin
het Efcuriaal, 11. 29. b

■-----  ( l )  van een wonderUjke na-
tuttr,  op het Eyland Cadix, in.
39. a

-----  (7) hidden de Kteeding-kaa-
mer der Moorie Koninginnen te 1 
Granaaden in. 59. a 

Water-val, die veele Zmits-moo- 
lens doet omgaan, j, 3t, % '

R .
----- is KeerVis-rijh_ en betet met

Tuynen, ibid.
----- in den Douera, iv. 12. a
W ater*w erk, de N ijd ighcyd , te 

Aranjuez, 11. t f j .b  
W eduwen in Spanjen, hoe Hg ge- 

draagen, v. 14. b
----- der Köningen van Spanjen,

moogen niet hertrouwen, v. 54.

Weegen van Vrankrijk na Span
jen, 1. 17. a

------  können niet als met Muyl-
etels bereyfi worden, ibid.

------  (2 ) om van Pampelona ,
naar Vrankrijk te reyten,  in. 
12 7 .»

W ee-klage, ovet C o r d ü a ,^ » « »  
Arabilch K'dd-overße nytgeboe• 
tem d, in. 7. b

W e g , met Vierkante fieenen ge* 
ßraat, op het Pyreneefe Geborg
te , 1 . 29.  b

------  (breede) met ßeenen van
Merida op Sevilien, 1. 61. b

------  Op-fchrift van Keyz.er Adria-
nus over deete wegt 1, 61. a

------ - die men houden moet , als
men naar Aranjuez gaat,  1 1.
6\. b

—— ■ van Barcelona, naar en in 
Arragon, m. 100. b 

—  van Barcelona,w/wrVrank
rijk , in. 104. a 1 19.  a

---- - van Cadix , naar Gibraltar ,
iir. 40. a. b

—  van Granaaden, naar Muf- 
cien, h i . ^4. a

—  van Granaaden, 07 Sevilien, 
in. 65. a

—  van Sr. Jan de Luz, om in 
Spanjen te kgomen,  1. 27. a, b

van LiiTabon, op BadajoZ,
heeft een Kandagtige wildernis,  
iv. 38. b

van Lorca, naar Murcien,
Hi. 77. a 

——  na Madrit, de breedfie des 
Werdds, n. 2. b 

— - van Madrit, op Granaada, 
in. 49. b

----- van Madrit, op Pampelona,
hi. 124. b

---- van Merida, tot Cadix ge-
maakty 11. Bo. b

----  (geftraate) van Merida tot
Cappara, 11. 81. a

—  van Murcien, naar Valen- 
9a, m. 79. b

—  is vol roovers en bands ¡ten,
hi. 80. a

—  van Pampelona,  op Sarra- 
gofla, in. i2<i. a

V. Deel. (z) van



R E G I S T  E R.
— Van Pampelona, naar en in 
Bifcaayen, ni. 126, b

van Sarragofia , naar Va
lencien, m. i 16. a 

■—  van Sarragofia, naar Pam- 
pclona en Burgos, ni. 117. b

—  van Sarragofia , op Lerida , 
m. 11 B. a

—  van Seviliën , naar Eilra- 
madoura, in. 26. b

—  van Seviliën , naar Portu
gal , ni, 27. a

van Seviliën op Cadix , is
een barre Wtldernis en ongemakz 
ksfykj) om te bereyz.en, 111.28. b 
—  van Valencien, in Catalo- 
niën, m. 85. b

van Valencien, naar Bar-
celona, m. p$. b

-----  v a n V  ittoria, e/?Burgos£e-
fehr seven, 1 .63. b 

—— tujjen Xativa en Valencien, 
by een tuyn vergebenen , 11.85.b 

\V ebrickende Bojfen en Land-firee- 
ken, zvaar gevonden, 1. 69, a 

Wercldfe Heeren, naam vanGee- 
fielijke in Portugal, v. 49. a 

Weremondus de III, werd door 
den Koning Sanche den Oorlog 
aangedaan, 1. 23, a 

Werkluyden, aanwat hoek^van het 
Elcuriaal gepiaatft, 11. 46, a 

Wet-geleerde der Türken , door 
Xi menés te Granaaden bekeerd, 
m. 62. a

Weyen in Bæticn, by uytnemend- 
heyd vrttgtbaar, 1. 17. a

■ z*eer goed in Spanjen, voor 
de Scbaapen, v, 4. b 

Wieg, van Keyner Ferdinand te 
Alcala bewaard, IJ, 45), a 

Wifredus, maakf z.*g meefter van 
Barcelona, 1. ¿2. b 

Wijn , van de onde Spanjaards ni et 
gedronken, r. 1 5. a 

— — z.eer lekker îe Medina del 
Campo, 1. 62. a

•— — mag van de hinderen in Gra
naaden niet gedronken 'werden, 
ni. 75. b

— . zjegt in Spanjen gehandeid, 
v. 2. b

--- — van Spanjen befehreeven, v.
r - b

mag van de Hoovelingen in

Wijn-gaarden in Spanjen, de beße 
des Hardrij^s, I. 16. b 

Wijn-ßokken, waargevonden, 1, 
54- a

Wijven, van de Callaiciers, dee- 
den ttl den arbeyd der mannen,
I. 1 f . b

Wild in Bifcaayen, zeerveel, i. 
39* b

-----grooten k^eyn, waar geven
den , 1, 6p. a

Wild-baan te Xeneralifa, nr. 5p. b 
Wild-baancn,iv<iw de grootfle Hee

ren in Spanjen gehouden, v. 6 . b 
Wilde-beeiten , *n het open veld 

by Cafa del Campo gevonden,
II. 10. a

Wildernis van St. Antony en St. 
Paulus, Waargeleegen, 11 . i£.b 

by Pardo van een Heylig
Klttyzenaar bewoond, 11. 21. b

Wild-gedierte van Spanjen be- 
fchreeven, v. 6. b

Wimpels , van alderhande z.oort 
in de Ommegangen gebruykeiijk, 
11. 56. a. b

Winkel van Mars, w aar gevon
den , 1.33. a

-----  van Vulcanus, waar gevon
den , 1. 31. b

Woeftijn van Arragon, waar ge- 
hegen,  h i. 1 18. b

Wo\ der Scbaapen in hun koleur, 
xjecr kpßelijk in Spanjen, 1. 19 b Xeres de la Frontera, een fchoone

Wy-water-vat, uyt een opgedohen 
M armor-ßeen gemaakt, n iy .b

VVy-watcr-vaten van bet Efcuriaal 
befehreeven, n. 33, b

X .

XAlon, een St room , waar ßjn 
begin neemt, 11. 52. b. in. 

112, b 117, b
Xarama, een Stroom y ir. 1. b
Xa rains , een fchoone Stad , ri.
‘ 75. a
Xativa , een der feboonfte Steeden 

van Spanjen , met z Kaft es Un 
voorHen, m. 83. a

-----  heeft fchoon ßjn Vlas en Gra-
naad-appelen, ibid.

Xaverius, waar gehören , u r .  
127. a

Xavier, een V ie f, Geboorte-pUats 
van Xaverius, ibid.

Xaviera, eenVlek^ in. i2 i .b  
Xeneralifa, een z,eer vermaakglij- 

ke plaats buyten Granaaden, in. 
fP. b

Xenil, een Stroom, m. 1. b
----- waar geleegen, 111.4p. a
Xeres de Badajoz, o/de los Ca

vai leros , eertijds een Stad der 
Tempelieren, n. 83.0 

Xeres de Ja Frontera, waar gehe* 
gen, ui. 2. a

de auyverße te St. Seba- 
ftiaan vertierd, 1. 31. b 

■ — - der Scbaapen , als Bokften- 
hayr, i. 3 2. b

-----  z.eer uytneemende te Sego-
via , I, 7p. a

Wonden van den Zaaligmaaker

van die naam, iv. 30. a 
Wonder-daad van twee Mis-boe- 

ken , in het v m r  te Toledo , 
11. 60. b

Wonder-daaden ydoor meeker beeid 
te Burgos gedaan, 1. 6$ . b 

Wonderen van de H. Maget, aan 
die van Mzdritgedaan, u 18.b 

Wonder-werk te Oflet , omtrent 
de Vonte , of Doop-bak, m. 
23. a

Wooning van Keyzer Karel de V, 
waar geleegen, I. 73. b 

Woorden van eenige dingen in bet 
Bifcaays, 1. 40. a. b 

Wraak-oefFening, over de Harde 
door de Bifcaayers, van den Btf- 

febop van Pampelona betreeden, 
56. b J 1. 41. a

Wijn-druyven, waar tekfer gevon-1 Wrccdheyd, van moeders, ontrent 
den., 1. yo. a I haare fynderen, 1. 16. a

groote Stad, rond-om vrugtbaar, 
ui. 24. a.b

Xeres de Guadiana , een Grem- 
plaats, ui. 28. a

Xeres de Guadiana , w aar gelee- 
geny iv. 50. a

__ Xerica, een ifteyne Stad , jij. 86. b
een der 7 Heuvelen van Lißabon, Xerta, of Xerte, een Stroom, n .

Portugal niet gedronken werden, 
v. 12. a

Wijn-druy f^waar in meemgtege
vonden , i. 47. b

------ ( Roode)  waar gevonden, 1.

.74- b
Xicona, een kleyn Steedetje, met een 

zeer fterk Kafteel, m. 8 1 . a. b 
Xiloca , een Stroom, in, 112. b 

m 3. b * ■
Ximenes{denKardinaal) wterdhet 

gezeigt van het Lijkjoan Ildefon- 
fus geweygerd, 1, 56. a.b

------ - heeft de Stad Villafrate ten
gronde toe verwoeß , 1. 74. b

------ - heeft een Hooge-fchool te Al-
cala de Henares opgerigt, 11. 
47. b

— —  het z.elve met veele htkpmßen 
verz.orgd en geweldrg aange- 
yueekt , ir. 48. a

ftelde het Hooge-fchool tot ßjn
erfgenaam aan, 11. 48. b 
—  heeft de Bybel van Com
piute uyt-gegeeven , 11. 49. a 
—  rigt een boekg-kamer van

vee/e



' veele Indiaanfe en Arabifc boc
ken t>p, n .  4 9 . b

----- • des zclfs Graf-fchrift waar
te ¡cez.cn, n. 4p. b 

r*' -■  heeft vecle vercieringen aan 
de Kerb van Toledo g edaan, ir. 
f$>- b

------  herßeller der Mozarabifc
Gods-dienß te Toledo, n. do.b 

— — ts de eerße niemveling , in bet 
Klooßer van St, Francifcus, te 
Toledo ontfangen, 11. di.n

----- verbrand de Tüikie Alco-
rans en Kerß-bocken te G ran aa *  
den, u i .  6 z. a. b 

Xitona, waar geleegen, in. 93. b 
Xuair een vhed , waar uyt fjti oor- 

fprong netmt,  1. 10. a 
Xucar, een Stroom, ii.t.b

Y.

Y bay- gabal,<?e» vermaarde Stroom 
in Bifcaayen, 1. zy. a 

Yepes ,vermaard door Oly en Wijn, 
11. 6 z. b

Y s - k e ld e r s ,  zeer vecl binnen A n t i-  
qucrula, m. <55. a 

Y t e r o , eertijds de uyterße Grens- 
paal van C a f t i l i e n ,  1. d 8 . b  

Y v i c a ,  een Ejland, waar en boe 
gelte gen , n r . 9 0 . b 9 1 .  b  

Y z e r , ^ «  deeerße Inwoonders van 
S p a n je n  boven Zilver geagt,  1 . 
17, b

-----het zuyverßeby St. Sebaftiaan
gevonden, 1. 31 , a. b 

——— in een overgroote meenigte in 
de bergen in Bifcaayen gevonden, 
1. 3 1. a

' ■ z.

Z aag-berg, waar geleegen,  in. 
roi. a

Za&l te Valladolid, zeer fchoon en 
heereitjk.i i . 7  3*a

------  ( Koninglijke) waar in alle
de Köningen van Spanjen,  van 
Pelagius af  ,  tot Anna toe,  ztjn 
uyt-gefchilderd 7 1. 77, a

■-------  m e tg la s - iv e rß in g e le y d , ibid.
------  der IVaapenen zeer kpßeiijk

aan het Hof te Madrit, 11. p. a 
— —  zeer honßig in het Lufi-hof 

van Bucn Reriro, n. 10. b
-------  alwaar de Opzienders van

het Efcuriaal vergaaderen, zeer 
- kpfitlijkt 11. 45. a

------  treffelifk. met St and-beeiden
en marmore Zit-plaatzcn te Se
viiien, nt. 14. a

— ■—  van de Kaads-vergadering

R
van Seviiien zeer koßelijkj in. 
z i .  b

Zacynthiers , ßigters van Sagun- 
thus, m. 85. b 

Zadaon, een Stroom, iw 3.b 
—-— des zelfs begin en loop, 1 v. 4. a 
Zahara, een Stad, nt, 31. b 45. b 
Zähen, de laatße Koning van Valen- 

cien, in, 88. b
Zalmcn , in Galicien te bekgomen, i, 

54-a
Zambuja, een Stad, iv. 21. a 
Zamora, een Stad, j. 55.31.50.3
■---- - door Almanzor verwoeß en

door Ferdinand en Alphonfus 
weder op-gebompt, 1. 56. a

....... is de bewaar-plaats van het
it'jß van den Heiligen lldcfonfus,
I. 5<J. a. b

Zang van Virgilius, over den Stroom 
Chalybs, 1. 25.b 

Zangers, in groote meenigte feLif- 
fabon, iv. 22.b

Zang-ipeelen, der SpanjaarJs, zijn 
zeer zlegt, v. 15.a

Zardijn-handel, te Pontcvcdra, 1., 
4p, a

Zarzedas, een Stad met een ßerk  ̂
Kafieel, iv. Ip.b 

Zeeden der Spaniards, v. 7. b 
Zee-havens, hoe vecl /«Bifcaayen, 

i. 2d. a
Zee-mannenj op kjnk'hoorens blaa- 

zende, waar gezien, iv. 3f.b 
Zee-varkens, waar gevangen, i . 

5*4. a
Zeyl-fteen van 7 pond dragende 

2  5 pond yzer in het Efcuriaal,
II. 43, a

Zezcra, een Stroom, iv. iz . b  
Ziel lijn erfgenaxm maaken, wat 

by de Spanjaards bednyd,\. 23. b 
Ziel-mis voor Philips de iv, waar 

alle dagen gedaan, n. ip. a 
Ziel-miften, (100000) door Philips 

de iv bevoolen , na ßjn dood te 
doen, v. 23. b

Zijde , waar zeer vecl gevonden 
w erd, 1. 5 3. b

Zij-reedery, te Murcien zeergr00t, 
in. 77. b

Zilver in Spanjen gevonden, 1.16. b 
Zilver,zoogemeen in Spanjen,dat 

het geringße hays-raad daar van 
gemaakt w ierd , 1. 17. b 

— — in hoe grooten gewigt opzom- 
mige plaatfen in Spanjen wierd 
opgebragt, 1. 18. a

-----hoe veel Helvius in ßjnSchat-
kiß #yt Spanjen bragt, 1. 18. a 

Zilver-groeven , waar gevonden, 
h* 73’ b

Zilverling, waar te zien\ zijnde

E G I S T  E
een Penning, waar voor de Zaalig- 
maaker, verkogtis, in. 2i.a 

Zilverling, in een kjokgegootemdoen- 
de wanderen , m . 1 1 8 .  b  

Zilvcr-mijn, (rijkjle) waargelce- 
gen, 1 . 1 8 . a

Zilver-mijn, by Confucgra, u. 7 2. b 
Ztlver-vloot, doorj de Engelfe en 

Hollandfe Kloot,  te Vigos ver
meid, 1. 4p. a

Zilver-vloot, wanneer te Seviiien 
aankomt, in. 22. b. a 

Zinne-beeld, op een Poort te Gra- 
naaden, in. fd. a 

Zinne-beelden, van verfcheyde Go
den en Godwnen in de Water- 
fprongen,  teAranjuez,u.c>7.a.b 

Zinne-bceldtje,  van geßeentens te 
Toledo , 11. 59. a 

Zin-fprcuk ,  van zeekgr Znaak^ 
over 5 voornaame Stroomcn van 
Spanjen, 1. p.b. 10,a 

------  op het Unrwtrß te Vallado
lid , 1. 73. a. b

Zin-fpreuken , ( verfcheyde) over 
een brug by Madrit, li. 5. b

j ------  op het Hooge Altaar van het
Efcuriaal, n. 35. a 

Zlaap-plaats der Moorfe Köningen 
te Granaaden,  waartezien , in. 
5-7. b

Zlaap-piaatzen, zeer zlegt /»Por
tugal, v. 3. a

Ziaaven, hoe te Seviiien gehandeld 
werden, 111. 22. b

------  veemen nyt vrees het Chri-
i le l i jk  Geloof aan, 1 1 1 . 2 3 . 3

----- (Moorfe) rifCadix befchree-
ven, in. 38.b

—-----  van A f r it a  worden ,  als bee-
ßen,  te Liiläbon verkogt, iv. 2p. b

------  wat zy voor hunne weeßers
moeten wtnnen, iv. 2p. b 

der Ziaaven, een Huys van dien 
naam te Litfabon^iv. 2d. b 

Zlag van Lepanto in een fchtldery 
verbeeld, 11. 42. a 

Zlagting ,  by wat geleegendheyd 
dee 'ze naam aan een veld gegee- 
ven ,  n. 72. b

Zleutcl van het Hoog-waardige,  op 
den Heyügen Uonderdag, in 
Spanjen door jemand om den 
halsgedragen ,  n. 58. b 

Zleurelen (3) van Spanjen,welke 
die z ijn ,in. 40.a

Zleutels van het Efcuriaal weegen 
700 Pond, n. 24. a. b 

Zleuven, (2) met een Sterlete voor 
Cafcais, iv. 34. b 

Zlingeren, door wie donlnwoonde- 
ren van de Balearife Eylanden 
eerfi geleert, 1. 5. a '

(z 2) Zmits
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R E G I S T  E R .
Z m irs Winkels en Moolens , waar 

meeft in Spanjen  ge von den wer- 
den, /. 5 1 .  b

Z n e e u w , tn groote meenigte op het 
P yreneefe  geborgte, j. 34 . b 

Z o g g e ,  een Zinne-beeid der oudes 
de vrugtbaarbeyd beieekgnende, 
u i .  8, b

Z o n  tpaaky Zout van Zneeuw te 
A n te q u e ra , m . 67. b 

Z o n n e -k rin g  met iz  Sterren aan 
het g ew e lf van de Kerl^ van 
S a lam an ca , 1. Co. a |

Z o n n e n -b e rg , een Plaats ywaarom 
Z.C0 genoemd,  m . 5*1. a  

Z o n n e -p la a ts ,f*  M a d r it ,  kceft een 
fchoone Water-fpro'ng,  n . 1 7 . a 

Z o n -ra z ijn e n , waargem aakt,  h i . 
71. b

Z o o n e n  P o m p e ju s ,  w aarom -

trent door Julius Csefar overwon- 
»«*, in. 70. a

Z o u t uyt Sprtug-bronnen opgewor* 
/ * » ,  li.fi.-b

------ - /r P o rt  S t , M a rie  gemaahy,
m. $f. a

--- - uyt gezjmoltene Zneeuw door
de Zen gemaakt, in. 67. b 

— — (w it) in ovcrvloed te S etu - 
bal gevonden^ iv. 37. a j

Zout-berg by den Ebro van wen- 
derlijke kragt, I. Ip. a 

——  die noayt kan verminderd wor~ 
den, in. 110. a

---- - is al voor 2.000. jaaren ver-
maart geiveeß, ibid. 

Zout-groeven,^« 200 trappen diep, 
waar gevonden, 1. 78. b 

Zout-pylaar, heel kpnftig in een 
Zout-grocf teMengravila, ibid.

Z u e r a ,  waargeleegtn, n i. n t , *  
¡Z u e v e n  ,  wanneer uyt D uytfland 

in P o rtu ga l xjjn gevallen > iv , 
8. b

-----  z.ijn door de G o tth e n  ten
ander gebragt,  ib id .

Z u ja ,  eenStroomy u , 7 3 .  b  
Z u m a y a , een Stad5 1. 3 2 . a 
Z u ra ra  ,  w>-44r geleegen ,  iv . <S. b  
Z u r i t a , een Rtdder-ampt van C a - 

la tra v a ,  n . 6 z. b 
Z w a a rd  van R o e ía n d  ,  waar te 

rJeny H. p . a
Z w a a rd -ve e g ers  in meenigte te T o -  

lo fa , x  $ i .  b
Z w a n g e re  Vrouwen hebben veel 

voorregt in S p a n je n , v . 14 , b 
Z w e e t - d o e k , (heylige) waar be« 

waard werd9 iv. 18 . a

;
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