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en Zaas , levdt op cen vlackte in cen.diep goby, fnoecken „baerfen en zeelten vallen daer f
eer groot. as 

ie = ; ke en en. a ee fterck: men feydt date De bergen die naeft acn Valachia a eg en Molda- Bergen» 

de yoornaemfte wooninge der Saxens geweeft is. ‚Colofwa- vien leggen, geven veel agaricum N; Ei 

Clanfen-  ria ofte Claufenburg , leyt oock op een genoeghlijckeefien Daer zijn Icer veel bofichen ; . E r c E “5 8 [ 

burgh plaets ‚ en is van buyten met muuren,, en vanbinnen met nia Sylva oft Schwartsmwalt | ın r welcke , oven > \ 

Alba Inlia. {choone gebouwen wel vergiert. Alba Julia is een leer oude genoemde wilde dieren, oock e a zijn er manen, 

ftadt; heeft cen Biflchoplijcke refidentie ‚ fy leyr aen’t han- wilde paerden, die de manen tot op de aerde fleepen. 

gen van een bergh,, in cen fchoon vlack velt, wel twee duy- 

fent treden lang ; aen de ooft-zijde loopt de riviere Maru- 

fius , aen de andere zijide Ompay , ’t welck uyt de Alpen 

komt. Defe ftadt is certijdts Tarmis geheeten, en was ten | 

tijde van Trajanus des Konings Decebali hof. land tekomen: dit kafteel is als een voorburgh en fortrefle 

7 "sen ziin acht parochiale Capittelen ‚diefyte van het geheele lant, alfoo dat van die zijde niemant daer in 

Sea Be en ee Het Biftricien- kan komen, als de Gouverneur defen pas en 

fer Capictel heeft onder hem Biftricam met drie-en-twin- de ftadt Millenbach, by de ftadt Bros, is a Fr “ er 

tigh koninglijke dorpen. Het Capittel te Regen heeftmeer fterck kafteel, alwaer neflens een riviere, tu Ichen e nee 

dan dertigh dorpen.Het Barcenfen Capittel heeftKroonen
- fneeuw-bergen en diepe dalen, eenen wegh is, leydende ın 

ftadt met dertien koninglijcke dorpen. Kifdenfe Capittel Sevenbergen. 

hecft Segesborg en acht-en-veertigh dorpen. Duarum S=. - ve: 

in Capri heckt de fkadt Mydwifch, met (es-en-d
ertigh dit landt van verfcheyde volckeren isingenomen, ennoc u 

dorpen. Der Cibinenfium Capittelen zijn twee, waer van tegenwoordigh bewoont wordt. De Walachen is cen feer 

e ibini osen.twintiehdorpen; het harten rou volck, dat geen geleertheyt heeft, noch oock 

I 
mint; volgen de Grieckfche religie, doch hare zeden 

andere Surrogativa genaemt , omtrent twee-en-twintigh be zen 

ren Het Zabebenfe Capittel heeft Zabefium met fe- trecken naer t Heydendom ; fy houden de wacrfoggers in 

anzu dorpen 
waerden, fweeren by Jupiter en Venus ( die {y heyligh noc- 

‚Meiten» Dit landt heeft oock vifchrijcke meiren, vijversenmo- men) doen veel meer andere dingen , die nac het ee 

Rivieren. vaflchen , en drie rivieren , daer men met fchepen kan va- dom fmaken ; fy hebben geen fteden noch fteenen n. en; 

ren , als de Aluta, Moroflus en Samus; waer van de twee maer woonen In boffchen, en ee an 5% te- 

eerfte haren oorfprong nemen uyt deScyrhifche bergen, en genen wint flechts merriet. Het a ce use even- 

Moroflüs in den Tibifcum , Aluta recht in den Donauw bergen is meer bebouwt ‚ en heeft re Eee 2 er De 

loopt : de Samus (van de Duytfchen en Hongeren Thimes fprake der Scythen in Sevenbergen verfcheelt hedensdaegs 

genaemt ) komt uyt de Alpen, Calotageheeten,, en loopt weynigh van de Hongerfche in tuytfpreken ; ‚in vorige 

ı iin noch andere groote en tijden was ’er groot onderfcheyt in, gelijck oock in tfchrij- 
k indeTibifcum. Daer zi 

t | 

Eee Chiccl ‚Sabefus ‚ Chryfus, Chryfoloresen ven; wänt {y eertijdts van de rechterhandt begonden te 

Strygius , wart var de drie laetfte veel gout-korrelkens fchrijven naer de flinckerhandt , gelijck de Joden. De Ci- 

voortbrengen , ja men vindt’er fomtijts ftucken van ander- culi, is een wreet en ftrijdtbaer volck ; onder haer wort geen 

half pont fwaerte. In defe en boven-gemelde worden veel- edelman oft boer gekent ‚achten haer alle even goet ‚op de 

derhande goede viffchen gevangen , als groote en kleene maniere der Zwitfers. De Ungaren hebben in Sevenbergen 

fteur, karpers van driederley foorten, falm tweedeıley,
 lam- de grootfte macht en authoriteyt. 

preyen, Silurus, Mulus barbatus, tweederhande voorens, 

/ 

het voornaemfte is dat men de Rooden-toorn heet, gelegen 

in het Alpifche geberghte, aen cen voorby-loopend ivier- 

ken, alwaer cen enge ingang is door’t geberghte, om in het 
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Hier zijn oock veel kafteelen ‚ {eer fterck , onder welcke Kafleelem - 

De manieren van dit volck zijn verfcheyden , door dien Zeden der 
h inwoonde- 

| 
| 

| 
} 
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Het Vorftendom | 

SEYVYBBBERGEN, 
ofte 

TRANS-SYLVRMLA 
m Evenbergen in het middel- 
N lantfche deelvanoud Dacia, 

’twelck de Romeynen Ri- 
2 penfem genacmt hebben , 

3 heeft nu defe namen van 
Tranfylvania en Sevenber- 
gen, om dat het met bof- 
Ichen en bergen befet is, als 
HercyniaSylva,of Schwarts; 
walt/ enden bergh Carpa- 
thus. 't Wordt gemeenlijck 

Palen. De palen zijn in ’t weften Hungaryen , in’t noorden Po- 

+ Prucht- 
baerkeyt. 

flincker een kaertjen met dit opfchrift,, Abundantia Dacia , 
dat is, de overvloer van Dacien. Brengt oock feer koftelijc- 

ken wijn voort, omttent Alba Julia, Deva, en andere fteden; 
oock allerhande fchoon ooft, als pruymen van Damaft, 

queen ‚{oete kerflen , en fecr treffelijickemeloenen. Daer 

Krnyden. waflen oock veel koftelijcke kruyden , als Rha Ponticum, 
Centaurium majus, Gentiana maxima , met geele en purper- 

verwe bloemen ; de wortel Rhodia , Pontifche Alfem, Liba- 

motis prima Theophrafli , faffraen ‚en ontallijcke meer ande- 

Men, re. Daeı zijn oock veel koftelijcke mynen van allerley me- 
talen; teSculattin, dat de Ungerfche Zulacna noemen, 
zijnder van gout, en oock by Rimili Dominurdz , ’t welck 

te feggen is , der Heeren-beecxkens. Uyt defe plaetfen wor- 
den ftucken van’t alderfijnfte gout gehouwen, t welck men 
terftont , fonder te rafineeren oft tefuyveren, gebruycken 
kan ; defe overvloet des gouts geven genoeghfaem te ken- 
nen de veelvoudigegouden medalien der Romeynen,, die 
men hier uytgraeft, op welckers zijde ftaet het beelt van cen 
man met cen breeden hoet ‚ met dit opfchrift C. CATo, 
en op de andere zijdeis’t beelt van Dacia, in de gedaente 
van een Goddinne, houdende met de rechterhandt een 
waeghfchale, met defeinferiptie: Aur. Pur. TeOffera 
en Radna zijn filver--mynen. Het koper wort met het gout 
en filver uyt de felve bergen gegraven. Het ftael delven (y 
uyt Cijck ; het yfer by Thorofco en Vaidahuntada ; de 

{wavel en antimonium komt uyt dekoper-mynen; het fout 
wordt daer in fulcke menighte gegraven, dat de naebuu- 

Son: ige Provincien rijckelijck daer mede verfien worden. 

Hier is oock fulck een overvloet van oflen, dat men dick- 
wils de groötfte ’t ftuck om een gulden koopt. Wat falick 

Beeftem feggen van de paerden , die daer {nel en ras fin, en voorts 
van de vogelen , van foo menigerhande foorten van aren- 
den, valcken , phafanten ‚ patrijfen ‚wilde pauwen , kalcoc- 
then, fnippen, fwanen , enandere ? Hier zijn oock feer 

groote boflchagien en wilderniffen, vol wilde oflen, buffels, 

elants, feer groote harten, Iyncen, marters, murmel-dieren, 

beeren, daflen, en witte hafen. 
Oude regu- Dit landt hebben eertijdts veel verfcheyden volckeren 

Ting. bewoont , als de lazyges , welckers overblijffelen men noch 

ten huydigen dage vint in Hungaryen ; deMetanaftz, die 
oock Plinio bekent zijn; de Gerz, Baftarn@,, Sarmate, 

Griecken , Romeynen ‚Scythen , Saxens en Ungaren. De 

Romeynen zijn laet meefters daer van geworden ; want de 
Keyfer Trajanus , verwonnen hebbende Decebalum Ko: 

ning van Dacia,heeft ’tfelve eerft tot de forme van cen Pro- 
Daytslandt. | 

vincie gemaeckt,, en de ftadt Zarmifegethufam nae fjnen 
naem Vlpiam Trajanam genoemt. Galienus heeft twee 
hondert jaren daer na ’tfelve landt wederom verloren ‚, en 
van die tijdt zijn de inwoonders tot de vorige woeftheyt en 
ongebondenheyt vervallen ( verlatende de Roomfche fpra- 
ke met alle goede zeden en manieren) en hebben den nacm 
van Walachen aengenomen. Na de Romeynen hebben de 
Scythen onder den overiten Attila defe plaetfen bemach- 
tight, en feven vrye woonfteden gebouwt; defe zijn ten 
tijde Caroli Magni de Saxens gevolgt,, welcke haer vader= 
lant verlatende, hebben defe plaetfen ingenomen, bouwen- 
de aldaer feven vrye fteden, naher exempel der Scythen, 
Eyndelijck hebben de Hungerfche, de anderen volgende , 
haer met de Daciers vermengt, (eensdeels door de nagele- 
genheydt aengelockt, eensdeels door ongelijck daer toe 
verweckt, ) en onder het beleyt van Stephanus Koning van 
Hungaryen (dien fy heyligh noemen) dit geheele Landt 
ovetweldight, en eenige fteden gebouwt. Het befghach- 
tighfte deel van Sevenbergen isfeer laet van Mathia Hu- 
niade (wiens toenaem Corvinuswas) en daer nae van Ste- 
phanus, Koning van Hongaryen, overwonnen. Defelve 
Mathias heefteenen Draculam , Vayvoda oft Heer van het 
berghachtige Tranfylvanien,(een feer wreet man) levendig 
bekomen , en nae een tienjarige gevanckeniffe wederomin 
fijn befit geftelt. 

Hedensdacghs wordt Sevenbergen in drie volckeren ge- Deelinge. 
deelt, (van welcke een yder hare befondere fprake en ma- 
nieren gebruyckt ‚en oock een befondere Provincie be- 
woont ,) teweteninSaxens, Ciclers, en Hongaren. De 
Sevenberghfche Saxens , gelijck alle andere Duytfche volc- 
keren, hebben haer befondere diale&tum ‚dat is, manier van 
fpreken ; fy woonen in vafte fteden en kafteelen, en gaen 
de andere natien verreteboven. Hare woonplaetfen zijn 
feven,te weten: Zarwarien , Zabofien, Millenbach, Reus- 
marck ‚Segesburgh ofte Schesburg, Ollezna, Schenkerftul 
en Reps; defe fteden hebben yder eenige dorpen onder 
haer. DeCiculi ofte Ciclers, die nacft aen den Moldauw 
grenfen, en vande Scythen komen ‚ leven naethaer eygen 
wetten enmanieren, endeelen alle hare ampten uyt door 
’tlot. Defe worden oock in feven Landtfchappen gedeelt, 
weleke fy fir-plaetfen noemen, waer van de namen zijn: 
Sepfi, Orbai, Kyfdi, Czyck, Gyrgio , Marcuszeek , en Ara- 
niaszeek. De Hongerfche en Sevenberghfche Edelen , 

vermengt mer de Saxen en Ciclers, komen bynae over cen 
met de ale linge.cn wapenen. Alle de Sevenbergers 

konnen tfamen uytbrengen over de tnegentigh duyfent 
gewapende mannen. 

De voornaemfte fteden van gantfch Tranfylvanien oft Sreden. 
Sevenbergen zijn feven, wat verre van malkänderen gele- 
gen, onder welcke Cibinium de hooftftadt is, en wortoock 
Hermanftadt genoemt, lesh een effen pleyn , met wey- Herman- 

nigh geberghte rondom zfy,is fecr breet, en nietveel kleyn- Stadt. 
der als Weenen in Ooftenrijck ,maer door menfchen konft 
en van natuuren veel ftercker; want door de menighte vij- 
vers enmocraflen , kan geen leger de felve genaken , heeft 
oock een Domkercke. Braffovia ofte Corona, van de Duyt- 
fchen Kroonftadt geheeten , en oock Stephanopolis ‚ leght Kroonflade. 
tuffchen genoeghlijcke bergen , mer muuren,, grachten en 
bolwercken wel verfterkt:hier is een UÜniverfiteyt en fraeye 
Bibliotheca. Biftritia ofte Noefenftadt ‚leydt op een effen Neefen- 
plaets ‚in een groote valeye, aen beyde zijden met wijnber- Radı. 

gen befet. ‚Segofwaria oft Schefpurg, is gelegen ten deele Schefpurg. 
op, ten deele bencden acn een bergh. Megies of Mydwifch, Myd- 
in ’t midden van Sevenbergen, is feer rijck van wijn, en van #* 
alle’tgene, Be eichen nootdruft dient, welver- 

eg bien. 


