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DEN EDELEN, ACHTBAREN HEFRE;

DEN HEERE

KOENRAAD RUISCH,
TEGENWOORDIG PREZIDENTBURGERMEESTER;

EN RAAD DER STAD LEIDEN, enz, enz.

EDELE, ACHTBARE HEER,

Anneer imen het fchoutoneel der
f|wereld, waarop zoo veele beurt-
Ni wiffelingen in deftaaten en regee-

! ringen der volkenzich vertoonen,
| doorden fleutel der gedenkfchrif-
‘ten cens opent, moet men met
‘teden over hare onvaftigheit, en
Godts opperregeeringe verbaaft
ftaan : vermids men zommige

SI (heerfchappyen uit de laagte als
—— ten hemel ziet opgebeurt, terwyl

andere , dikwyl grooter in vermogen dan deze, en die op on-
wankelbaare grondveften fcheenen te ruften , worden omge-
keert, en zodanig verwoeft , dar ze t° eenemaal onherftelbaar
zyn, zonder dat haar cenig gezagh, luifter of vermogen over-
fchier,

+ Hoe

 

  



O;:P- DeRCA SB" Ta

Hoegrooter en aanzienlyker nu, Ed. Achtb. Heer; deftaa-
ten der wereld zyn, hoe zichtbaarer hunne wiffelvalligheden
op dezen fchouburg gezien wordens weshalven ook die van de
zoogenaamde Alleenheerfchingen , of Monarchyen , die ge-
meenlyk onder de naamen van de Babylonifche en Affyrifche,
van die der Meden en Perfen,; der Griekfche, en eindelyk der
Romeinfche voorkomen, wel de beruchtfte zyn: nadien zy ,
in gezagh en majefteit boven alle andere opgeklommen ; tot
zoo verre, dat de bekende wereld zich voor haar buigen , en

van haar de wet ontfangen moft, niet alleen malkander gevolgt;

maar de cen op de andere gefticht zyn; zoo dat de voorige by

de opkomft van de volgende, om zoo te fpreeken , hethoofd
onderhaalden, en voor ?t ooge der wereld , hoe ontzagbaar en
geducht eertyds , verdweenen.

En alhoewel, Ed. Achtb. Heer, de Romeinfche, naar Da-

niels duidelyke Godtfpraake, de laatfte was die de wereld op-
permagtig beheerfchte , was haare mogentheit echter geenzins
minder dan die van de voorgaande , maar overtrofze zelfs, ge-
lyk in magt en during, zoo ook in uitbreidinge en grootheît ,
dat, gelyk het uit de algemeene Hiftorien bekentis, door vee-
le gedenkwaardige overblyfzelen buiten alle tegenfpraak ‘word
geftelt; daar dan in *t byzonderdehoofdftad Romein uitmunt-
te, Wier oppergezagh , als de voogdeflè der wereld, ceuwig op
de zeven heuvelen harer grondveftinge, als op metaale zuilen,
fcheen te ruften, uit welk een inzicht zy ook den cernaam van
ROMA ZAETERNA, of -tEEU WIG ROMEzichaan-
matigde, daar zy op ’t voorhoofd eeuwen lang, in vollen lui-
fter, mede gepraalt heeft. Doch Fd. Achtb. Heer, zulks was
ook niet onwiffelbaar , en die trotze pronknaam mogrdeeze
Stad weinig baaten; nadienze zich, alzoo luttel als alle ande-
re, die voor haar onder verfcheide volken geblocit hadden , of
noch hare tydgenooten waren, »t gemeene nootlot der veran-
deringe niet konde ontrekken: en men heeft gezien dar de-

ze magtigfte Stad, ?t hart en de zetel der Romeinfche alleen-
heerfchinge , na veele omwentelingen van tyden en zaaken, cinde-
lyk onderhet wiffellor heeft.moeten bukken, ten kofte van ha-
re oppermogendheit ; waardoor ze vervolgens van Heer ,cn hare
regeeringe van gedaante is verandert, en van de heerfchappye
der Keizeren, onder de regecringe der Pauzen is overgegaani.

Echter , Ed. Achtb, Heèr, is Romenoch zoo verre nîet van
zynen ouden luifter vervallen ; ofdaar worden nochveele voer=

fpoo-
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{pooren van dien in zynen omkreits befpeurt: of laat ons lie-
ver zeggen > dat het , na zyne hervatte verwoeftingen, waar-
door zyne grootheit en pracht met puin en affche wierd bedekt,
door Godts albeftieringe, (die alle heerfchappyen der wereld tyd
en paalen zet) uit zyn ftof onder eene andere gedaante is verre-

zen, zoo dat zyn gecftelyk Opperhoofd zynen ryksftaf over
zoo vecle magtige ftaaten en ryken der wereld zwaait, dat ’er

zelf eene groore gelykheit ruffchen zyne regceringe, cn die
der aaloude Keizeren gezien word: zoodat, gelyk men over

de grootheit en mogentheit van oud Romeverrukt wierd, men

ook hedendaagfch over den luifter van ’t Niewe verbaaft ftaat;

en men met reden befluit; dat gelyk de oude Stad waardig is
uit de hiftorien ‘en overblyfzelen gekent te worden, de Niewe

ook met reden onze befchouwinge verdient , als waarin niet

minder nut en leerzaamheit, dan befpiegeling voor >t verftand,

in vervatis.

Dic; Ed. Achtb. Heer ; heeft ook ten allen tyden den luft
van zoo vecle weetgierigen ontftoken , om de wonderen van
deze Stad en hare regecringe met eigen oogen re befchouwen ;
gelyk zulks ook in Uwe Ed. Achtb. voortyds de begeerte
heeft ontvonkt; om zich derwaarts te begeeven , en daar met ‘
eene  naaukeurige opmerkinge alles tè zien ; wat beziens-

en wetenswaardig was : ja dit Uwe Ed. Achtb. noch niet ver-
genoegende; lier Zy daar ter ftede naar *t leven aftekeningen
maken, van de voornaamfte gebouwen en gezichten der Stad,

die noch in Haar kunftvertrek, onder veele andere uitmuntende
frajicheden, beruften, en waar van de printen in den Schaz der

Romeinfche Oudbeden, door wylen den geleerden en vermaatden
Heere JOANNES GEORGIUS GRAVIUS verzamelt, en

door onze drukperfiè in ’t licht gebragt, den liefhebberen cene
byzondere vergenocginge. geeven : gelyk wy ze dan nu we-
derom in deze Be/hryvinge van Niew Rome, op dat ’er de Neder-
landfche Lezers ook hunne oogenen kunftlievinge mede mog-
ten verzadigen, geplaatft hebben.

?t Was uwe byzondere heusheit, Ed. Achtb. Heer, dat deze
dierbaare ftukken ; door den grooten kunftenaar Livyn Kruil
vuwer bekoftiging , en als onder uw opzicht getekent , door

ons in printen wierden gemeen gemaakt , ten gebruike van allen,

die in de befchouwinge der fchoonfte praalgebouwen; en fchil-
derachtigfte gezichten van Rome genoegen fcheppen , en de

kenniffle der oudheden zyn toegedaan, voor welke gunfte
na2 Zy,

tr)
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2Y> gelyk ook wy int byzonder, Uwe Ed. Achtb. verplicht
en dank fchuldig zyn. En zeker dit gaf ons groote aanleidinge,
om dit werk van Niew Rome Uwe Ed. Achtbr, onderdanigft=
op te draagen; *t geen niemant zal konnen wraaken. Want wat
was 7er gevoegzamer, watbillyker, war redelyker, dan dat het
geene wy door eene onverdiende weldaad van Uwe Ed. Achtbs,
hadden entfangen, Haar ook weder, met betuiginge van dank-
baarheit , op cenige wyze wierde toegebragt? of liever, dat Wy
voor al de wereld cene openbare erkentenifflè deeden van de on-
gewoone edelmoedigheit , en byzondere deugden Uwer Fd.
Achtb: waar van zoo veelen de uitwerkzelen gevoelen, en daar
deze gunfte maar alleen een ftaal en fauwe vertoning vanis.
De kenniffe , en liefde van uwe Ed. Achtb'. tot de geleerdheit;

en den opbouw der wetenfchappen, verwekt in allen, die de
hand leenen tot hare bevorderinge , ene cerbiedige hoogachtin-
ge voor Haar, en verftrekten my tot verdere fpooren; om de-
zen mynen eerbiedspligt, in de toewydinge van dit werk, by uwe
Ed. Achtb*. af re leggen; in die hoope; dat zulks van Haar met een
gunftig coge zoude aangezien ; en met roegenegenheit ontfangen
worden. Jk weet wel, en niemant van die de eere hebben van
Uwe Ed. Achtb". te kennen , is ’er onkundig van, dat de wel-
verdiende lof Uwer Ed. Achtb'.boven ?t bereik van de Afgunfî
geftegen , geenzins de affchetzinge myner penne behoeft : maar
echter gebeurt het niet zelden , gelyk her een onwraakbaar ge-

; bruik is, dat de verdienften der doorluchtige Mannen ; zoo in
- ?tftaatbewint als in den oorlog , of in de gedenkfchriften ver-
ceuwigt, of in lofredenen en heldendichten, ten {piegel van na-
volginge, gemeldt, en opgezongen, en dus voor de vergetel-
heit, die zoo veele fchoone zaaken overftulpt , bewaart wor-
den: op welk cen gebaant voetfpoor ik my dan ook deze Viy-
heit hebbe aangematigr.

En, Ed. Achtb' Heer, dir deede ik met zoo veel te groo-
ter zucht, omdar Uwe Ed. Achtb*. niet alleen cen-Voortan-
der , cen Mecenas van Pallas oeffenfchoole, maar ook op her
naaufte , dat is, door huwelyk verbonden en vermaagfchapt
is aan het geflachte en krooft van eenen Man , cenen Cice-
ro ten zynen tyde ; wegens de

-

zuiverheit der oude Romein-
fche taale ; en die alles wat tot de kenniffe der Hebreén , ten
aanzien van hun geflachte ; Godtsdient, zeden en gemeene-
befte behoorde, tot in den grond doorkeken, en de wereld in
cenen Kleenen bondelvan bladen ontvouwen heeft, Ik fpreckevan

den
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den Heere PETRUS CUNZUS, dat fieraad van de gelecide
wereld, en der Arheenfche fchoole van Leiden , weérgadelaos
in werenfchap, onbefprokenin zeden; en onfterfbaar in cere;

waar van noch de brave Afzetzels en Neeven , Schoonbroeders

van Uwe Ed. Achtb'. overig zyn ; die mederoemwaardig hun-

ne fchouderen leenen, tot fchraginge van Leidens gemeenebefte.

Maar, om weder onzen draad te hervatten, wie zoude Uwe

Ed. Achtb. in’t byzondet den welgepaften lof van Hare ver-
dienften, die zoo luidruchtig Klinkt , niet alleen in de Stad Lei-

den , maar in ons ganfch Gemeenebefte weigeren ; zonder ver-
zuim van zynen pligt, en zich {chuldig te maaken aan ondank-

baarheit , wanneer ’er zich de gelegenheit toe aanbiedt ? Alles ,

wiften de Heidenen te zeggen , dat de menfchen den Goderi
toebrengen, is maar cene erkenteniflè van de volmaaktheden ,

waarin zy bovendeftervelingen virmunten. .Endusis ’t gele-
gen mer de onderdaanen omtrent de Overheden, waarop het

zichtbare merkteken der Godrheit Mtraale , byzonder wanneer

ze; door hunne deugden boven anderen verheven ; hunne z0x#

gen en bequaamheden alleenaanleggen ren welwezen van ’tyolk,

waar over hunne heerfchappye zich uitftrekt , dat dan mer her
groorfte recht op Uwe Ed. Achtb:. toepaffelyk is; dewyl Uwe
Ed. Achtb:. niet alleen in *t bekleeden der Burgermeefterlyke

waardigheir , maar in veele andere hooge bedieningen van den

Staat, dan als Gemagtigde ter vergaderinge van de Algemeene

Staaten; dan in die van de Gekommiteerde Raaden , en dan

weder in de Admiraliteit dezer Landen, altoos zoo vecleuitfte-

kende blyken heeft gegeeven, en noch dagelyks geeft, van Ha-
re wysheit, voorzigtigheit, wakkerheit en getrouwigheit voor
?t gemeene belang, dat zy , door de gunfte van den Hemel,

toont alles te bezitten wat in eenen Staatsman , waardig altoos
te regeeren, vereifche wordt. Want zeker, het Recht ongekreukt

te handhaven, en, zonder aanzien van perfoonen ; yder het

zyne te geeven: om lief nochlcet het ware belang van ’t Ge-
menebefte te verlaaten, en altoos cenparig te zyn in heilzaame
raadflagen: ‘het 0or:zoo wel voor de klagten der armen «als wer-

mogenden open te zetten, cn weduwen en weezen in hunne noo-

den woor te ftaan en te befchermen : niets vaft ite ftellen dan
na een ryp beraadt, en nooit in de opvolging van een welge-

grondr befluit verzet te worden : met cen woord ; zich geheel

aan *t Staat- en Burgerbeftier over te geeven, zulks paft recht-

{chapene Mannen, dien de regeeringe word aanbetrouwt , en die
hier  
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hierdoor allen èerbied by hunne tydgenooten, en cenen ceuwi-
gen lof by de nakomelingen verdienen : en wie weet niet dar
dit alles by Uwe Ed. Achtb° gevonden wordt? Gelyk UweEd.
Achtb'®. ook hier door de hoogachtinge van alle oprechte Vader-
landeren heeft verkregen ; en onfterftelyk , als veele doorluch-
tige Roomfche Bursermecfters è mer onverwelkbaren roem zal
pronken.

Ik fluite , Ed. Achtb. Heer, met Uwe Ed. Achtb*. allen ze-
gen van den Almagrigen over haren perfoon; haar huis, en regce-
ringe uit het binnenfte van myn harte toe te wenfchen , mer be-
de, dar Uwe Ed. Achtb". meer op het zuivere cogwit , waar
meede Haar dit werk aangeboden word, dan wel op de aan-
biedinge , enhet werk zelf, gelieve te zien; alhoewelik, my ver-
zekert houde, dat Uwe Ed. Achtb:. in de ftoffe en den ftyl der
vertalinge cenig genoegen zal vinden , om Haar, by verpo-
zinge van den hoogen lat der regeringe , tot cene aangena-
ime uitfpanninge te verftrekken, en Rome, dat zy voorheene
met eigen voeten heeft doorwandelt , hier als verniewt voor hare

‘ oogen te zien. Ondertuffchen zy het my geoorloft ; dat ik my
‘zelven met allen eerbied noeme,

EDELE ACHTBARE HEER,

UWE ED. ACHTbss

Ater Gehoorzame, bercidwillige en

verplichte Dienaar.

F. HALMA.
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> Nsis niet onbewuft, dat'er t’allen tyden veele bravé Mannen zyî

geweeft , die geenen arbeid gefpaart hebben , om den ftant en de
Va Gezichten van vele plaatzen in Rome, nevens deftukken en over>
(I blyfzelen der Oudheit, zeer konftryk af te tekenen en in Prertt uit

)) te geven. Maar niemant; (wy fpreeken naar waarheyt ,) is’er
A gclukkiger in geweeft , dan de vermaarde Livyn Kruyl  wiens
A vyftien uyt{tekende Prenten , daar in hy verfcheide plaatzen van
Romezeer net uytgetekent heeft , wy daarom niet hebben koin-
nen noch willen nalaten , den liefhebberen van de konft, als uit+

muntende en waardige ftukken , mede te deelen. Men kan daar in zien , hoe zorg-
vuldig hy is geweeit om alles zuiver af te malen en te vertoonen: en wat oordeel,
en kennis hy heeft gebruykt , blykt opentlyk, want het werk beveftige ons zeggen;
en lieden van de konft zullen het bekennen moéten , dat alles zoo net als ’t leven zelf,
en zoo uitvoerig getekentis , dat’er niet de minfte venfters , glazen noch fchoorfteenen
buiten gefloten; of zyn konftryk penfeel voorby geflipt zyn. Uit deze Prenten zàl een
lief hebber, die naaukeurig de tekeningen doorziet , het hedendaagfche Rome, en de
ftantplaatzen dertreffelykfte Gebouwen , grondig Ieeren kennen , immers een groot be-
grip vandezelve krygen, ’tgeen ons ook heeft bewogen, omdeze zoo fchooneen konft-
ryke prenten in ons Niew Romete plaatzen, niet anders denkende, dan dit werk daat
door meer en meer te verheerlyken, en “er den Kopers eenen aangenamen dienft mede
te doen. De goetgunftige lezer zy echter gewaarfchouwt, dat men’er by dient te bren.
gen, en op nazien moec, de plate Grontkaart van Rome , zoo als ze van Faldais uit-
gegeven , en die wy , hoewel cen weinig verandert, mede in dit bock op fol. 1. hebben in-
gelafcht, om het werk meerlicht te geven, en opdat men konde zien, aan welkenoort,
kant, en wykder Stadt, deze en gene Gezichten bchooren. Wy plaatzen dieshalven,
het eerfte Gezicht van de Porta del Popolo, of Volks Poort, welke in de voornoemde
*P. G. K. mer het getal van 305. aangewezen word , op het 163. blad van Niew
Rome. Hier mede cen begin nemende, gaan wy vervolgens voort , en loopen
ganfch Rome door , als de lezer uyt het bygevoegdeblad , of den Prentwyzer dezet
vyftien cekeningen, die hierop volgt, zal konnen zien, tot het laatfte Gezichttoe, daar
op het 344 blad de St. Pierers Kerk van binnen , met alle zyne pracht en fieraden,
vertoonti word. Om den lezer verder Rome te leeren kennen , hebben wy°er cen kort
begryp der plaatzen en gebouwen bygevoegt , waaruit hy zal konnen zien al dat by
eenige Schryvers, zoo van Oud als Niew Rome , opgegeven word. Dit diene echter
verder tot berigt , om den meergemelden Livinus Kruyl zyne eere niet te kort te doen,
dat de onderfte Prentjes , die wy'er, om het vierkant vol en gelykmatig te maken, by-
gevoege hebben , ( dewyl anders de breette met de hoogte niet evenredig ware geweet)
niet van hem, maar van Falda zyn getekent; gelyk ook de andere daar zynen naam niet
byftaar, niet van zyn penfeel, maar van andere fraaije Meefters zyn : doch de konft in
zyne tekeningen , met de zuivere nettigheyt gepaart , maakt zyne Gezichten kenbaar.
Dit zy dantot voldoeninge van den goctgunftigen lezer, die zich hier van diene , en
“er zynen luft meé boete, Indien nu zulks naar onzen wenfch uytvalt , zullen wy ons

. overgelukkig achten; en zal ’c ons te gelyk aanzetten, om het voortreffelyke werk der
Griekfche Oudheden, in het Engelfeh door den geleerden Heere Porter befchreven, en met
vele konftige Prentverbeeldingen verfiert, den Nederlanderen mede te declen; nevens
verfcheide heerlyke ftukken , uyt den Schat der Griekfche Oudheden , door den wyd-
vermaarden Heere Jakobus Gronovius uytgegeven ; getrokken ; om hun van die groote
Mogentheir , gelyk hier van de Roomfche, een grondig bericht te geven, dewyl d’eer.
fte de grondveft van de laatfte, en Rome op de puinhopen van Griekenland geftichtis,
Dochvooraf denken wy nochte laten gaan ; d’uitmuntende Befchryvinge van Michaél
de la Chauffe , 1. Van dePrieftermutzen, Offergereedfchappen , Wicheltuigen , enz.
2. Van de Potten, Halsfieraden, Armgefmyden, Gordelgefpen, Ringen, Schraapmeffen,
Kannen, Traanvleffen. 3. Van de Priaapsinavelen. 4. Vande kopere Lampen der Qu-
den. Als mede O&avius Ferrarius van de Graflampen ; en eindelyk Petrus Bellorius,
vande Praalgraven en Lampen der Ouden, zoo Grieken als Romeinen, doch mecft van
de laatfte ; alles mer d’Afbceldzelen zeer kunftig getekent en in ’t koper gefneden ;
*tgeenals de voltoojinge van dit ons werk, ca d’Aaloutheden van Rome wezenzal.

* Blad-

    

    

* P, G, K. Platte Grondkaart.

  



 

 

 

Bladwyzer en Verklaring der vyftien Gezigten, door
Livyn Kruil te Rome naar ’t leven getekent » ne

vens de Bygezigten van Joannes Baptift
Falda.

P. G. K. beduidt Platte Grontkaart.

HET EERSTE GEZIGT. Fol. 163.

1.T Ye Volks Poort, Porta del Popolo, P.G.K. num. 305,
2. St. Maria del Popolo, onze L. Vrouw des Volks kerk, P. G. K. num. 305.
3. Onze L. Vrouw der Mirakelen. P. G. K. num. 158.
4. Onze L. Vrouw van den H. Berg, P.G.K. num.165.
5. St. Ambrofius Kerk. P.G.K. num. 5.
6. Pantheon, nu S*. Maria della Rotunda. P.G.K. num. 177.
z ?t Kapitool. P. G. K. num. 300.

.. ?t Paleys van Medices, P. G. K. num. 411.
9. De Kerk van de H. Dryvuldigheyt des bergs. P.G.K. num,330.

10. De fpringende Fonteyn aan het volks plein , beneden den Obelisk.
11. De Babouinftraat, die men van St. Athanafius af, tot aan de Volkspoort toe kan doorzien.

 

HET TWEEDE GEZIGT. 178

1. I Te Paleys van den Ambaffadeur van Spanjen enz. P. G. K. num. 339.
2. De Kerk van de H. Drievuldigheyt op den berg Pincius. P.G.K. num. 330.
3. De Hoven van Medicis. P. G, K. num. 411.
4. S'. Maria des Volks. P. G. K. num. 305.
5. De Volkspoort. P. G. K. num. 305:
6. St, Maria des bergs. P. G. K. num, 165.
7. S, Maria der Mirakelen, P. G. K. num. 158.
8. St. Jakobs der ongenccflyken. P. G. K, num. gr.
9g. St. Karels op de Loopftraat , weleer de Flaminier.weg of ftraat geheeten. P.G.K. num.48.

10. Een gedeelte van den Hofop het Vatikaan, Belvedere genaame.
11. Ecnefpringende Fonteyn , op het pleyn der H. Dryvuldigheyt des bergs , in de Wykvan

Campo Marzo.
12. Het Volks pleyn, zoo als het van Alexander den VII opgemaaktis.

 

HET DERDEGEZIGT. 187

1. JDantheon of Maria Rotonda , P.G.K. num. 177.
2. De Vismerkt, gemcenlyk Piazza Rotonda, geheten. P.G.K. num. 177.
3. Het Kapitool. P.G.K. num.300.
4. Ara Coeli, ?s Hemels Outaar. P.G. K. num.300.
5. Eene fpringende Fontein op Piazza Rotonda, in de wyk van Kolonna.
6. Het Gezigt van ?t plein voor St. Minerva’s. P.G.K. num. 303.

 

HET VIERDE GEZIGT. 220

1, pasa Navone » weleer Platea agonalisy en verdere Gezigten.
* De Kerk van St. Agneta, P.G.K. num. 3.

3. St. Pieters Kerk op den Janikulus, P.G.K. num. 317.

4. DeSpring ofval van Agua Pasla, Pauls waterleiding.
5. °t Paleys Pamfilio, P.G.K. num.425. E i

6. De pringpade Fontein op de Piazza , of plaats Navone , voor het Paleis van den Prins Pam-
filio.

7. De Kerk van den H.Apoftel Petrus in Montorio ; boven op den Janikulus ,. behorende aan
de'hervormde Vaders van St. Francifcus Orden.

HET VYFDE GEZIGT. 281
1. He Kapitool , P.G.K. num. 300.
4 ’sHemels Autaar, of Ara Celi, P,G.K, num. 300. 3. Het



Het Ruiterbeeld van M. Aurelius.
De Trophcenof Zegetekens van Marius,
Caftor en Pollux, hemeltekens,

» Het Colifeum, ofde groote Schouburg, anders #/ Colifto,
St. Maria Magiore, P.G.K. num. 157.DeFontein ophet plein der H.H. Stommen, beneden ?t Kapitool.De Fontein , boven?t Kapitools plein , dienende tot ficradt van des Roomfchen Raatsheerstrap.
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HET ZESDE GEZIGT. 269
I. Ì e Paufchelyk Paleys op den Quirinaal, nu Monte Cavallo , P.G.

x K. num. 434.
2. ’t Paleys van Barberini , P.G.K. num. 348.
3. St. Andries Kerk » P.G.K. num. 6.
4. H. Sacraments Kerk, P.G.K. num. 235.
5. Porta Viminalis, de Griendpoort , nu Porta Pia.
6. De (pringende Fontein, op of voor ‘t Paufchelyk Paleys van Monte Cavallo.7. H. H. Vincentius en Anaftafius Kerk , by de Treviibron der broederen van St, HieronymusK. num. 261.
cosa
 

HET ZEVENDE GEZIGT. 284°
I, Se Maria Magiore, de Groote è P.G.K. num. 157.2 Het Paufchelyk Lateraanfch Paleys, P.G.K. num. 432.3. De Hooftkerk vanSt. Jan te Lateranen » P.G.K. num. i00.
4. De marmere Colom, die weleer tot fieraat diende van den Vredetempel.$. De Fontein op de plaats van St. Maria Magiore. ;6. De Fontcin opdeplaats van St. Jan van Lateranen, beneden den Obelisk.
 

HET AGTSTE GEZIGT. 30xr
I. (Coofeum, il Colifeo, het Amfitheater, of de groote Schouburg van

Titus Vefpafianus.
2. De Boos vin Konftantyn.
3. De KerkvanSt. Jan te Lateranen, P.G.K. num. 10)4. De Zonnetempel,
S. Meta Sudans ; de zwetende Perkfteen.

. Een ander gezicht van den boog van Konftantyn. .7. 11 Colifeo, de Schouburg van binnen.

 

HET NEGENDE GEZIGT. Zox
I. DE Roomfche, anders de Offemerkt.
2. De Boogvan Septimius Severus.
3. De Kerk van St. Lukas en Martina, P.G.K. num.197.4. St. Adriaans Kerk, P. G. K. num. 267.
5. De Tempel van Antoninus en Fauftina s nu St. Laurens Kerk, P.G,K. num. 123.6. De Kerk van de H.H, Kofmus en Damiaan , P.G.K. num.283.
7. De Tempel des Vredes.

» De Kerk van de H, Francifca Romana » P.G.K. num, 75,
9. De Boog-van "Titus,

10. Het Colifeum, il Colifeo. *
11. Het Paufchelyk Lateraanfch Paleys, P.G.K. num. 432.12. S". Maria Magiores P.G.K. num. 157.
13. De Farneziaaniche Hoven.
14. De Kerk van de H. Verlofere Maria, P.G.K. num. 155. E15. De Tempel van Remus en Romulus » nu St. Theodoors, of St.'Toto, P.G. K. num. 253.16. De Kerktercere van den H- Euangelift Lukas , de H, Martina, en de H. Maria ingewydt,weleer ftont daar de Tempel van Mars op de Offemerkt.17. De Kerk van de H. Maria Nova, de Nieuwe , en van de H. Francifca Romana op de Offe-merkt , welke bedient word door de Monikken van den Olyfberg,  



 

 

HET TIENDE GEZIGT. gat

». {Ye Raatsheeren Brug, nu Ponte Rotto.
De Tempel van Vefta, nu 85. Maria Solis, der Zonne, P. G.K, num, 247»

3: De H.Egyptifche Maria” Kerk, P. G.K. num. 190.

4. St. Bartholomeus Eylaùit.
5. De Fabritius Brug.
6. De Brug van Cettius.
7. St. Pieters Kerk, P.G.K. num. 215.
8. De Janikulus Brug , anders de Brug van Sixtus den V.

9g. Pantheon, nu St: Maria Rotonda, P.G.K. num. 177.

10. De Tempel van St. Maria , der Zonne geheten.

11, Het plein van de H. Maria, Traftevere, over den Tyber, van Alexander den VII vergroo?,

P.G.K. num. 309.

HET ELFDE GEZIGT. 322

T. DI: Javikulus Brug , anders de Brug van Sixtus den V.

Zi D e Bayert, of °t Vreenidelingshuys van St. Francifcus, P.G.K. num. 78.

De Kerkder H. Drievuldigheyt, P.G. K. nun. 257.

. ?t Paleys Farneze, P.G.K. num. 390.

. >t Kafteel Se. Angelo, of ’t graf van den Keyzer 2Elius Hadrianus.

St. Pieters Kerk , P.G.K. num. 215.

>t Paleis van de Koningin van Sweden 4 of van de Riary, P.G.K. num. 435.
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HET TWAALFDE GEZIGT. 327

sE Par Farneze ; P.G.K. num. 390.
St. Pieters Kerk op den Janikulus , gemeenlyk St. Pieters in Montorio geliceten,, P.

G. K. num, 317:
. De Fontein of Komvan e4g44 Paula, Pauls water.

. Eene fpringende Fontein van den Hertog van Parma, of het plein van Farneze, in de Wyk

della Regola.

Eene ipiagende Fontein nevens den Verlaatbak der waterleydinge van het 4944 Panla, naar

St. Pieters in Montorio, boven op den Janikulus. “i
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HET DERTIENDE GEZIGT. 333

He Kalteel St. Angelo , of Engelenburg.
Een gedeelte van den Hofop den Vatilkaan , Belvedere gcheten.

HerVatikaans Paleis ,, P.G.K. num. 423.
De Groote , of Hooftkerk van St. Pieter, P.G.K. num. 215.
De Brug van /Elius ,° nu des H. Engels Brug.
Het Apottolifch Gafthuis van den H. Gcelt in Saxen.
Het gezigt van de Vatikaanfche Hooftkerk op zyde , zeer fchoon nevens den Appel op den

top ; naar d’aftekening van Michel Angelo ica
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HET VEERTIENDE GEZIGT. 339

1 e Hooftkerk van St. Pieter op ’t Vatikaan, P.G.K. num.215.
À, St. Pieters Plein.
3. Het Vatikaanfche Paleis, P.G.K. num. 433.

. Een gedeelte van den Vatikaanfchen tuin , Belvedere geheten,
5. 't Palcis der Inquifitie, P.G.K. num. q22.
6. ?t Palcis van Cefi, P.G.P. num. 373.
7. De Poortder ligte Paerden.
8. De Galery van Alexander den VI. lopende van °t Vatikaantot het Kafteel van St. Angelo toe.
9g. De dubbele fpringende Fontein , aan weérzyden van den Obelisk op het plein , by de Gale-

ryen van de Vatikaanfche Hooftkerk.
10. Eéné fpringende Fontein op het groot Hof van het Vatikaanfche Paleis, het fchoone gezige

Pulchrior Vifts,, Belvedere genoemt.
  

HET VYFTIENDE GEZIGT. 344

I e Kerk van St. Pieter, met zyne Sieraden van binnen.
2 Het Grafvan de H.H.Petrus en Paulus.
3. De kopere tabernakel, gemaakt van het koper des Pantheons, of der Rotonde.
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BESCHOUWING
VA N

NIEW ROME,
IN DE PRACHT ZYNER

GEBOUWEN, EN REGEERINGE.

Fe ne foufre point de rivale.

Egroote ontzagbaarheit en luifter der Romeinen,

Geredzen aan ’t geftarnte cen reeks van eeuwen lang,

Wier bloei en majefteit men nimmer zag verkleinen,
3 Zoolangdevryheids hoed pronkte op den legerftang ;

<SY Blinkt nu nochin ’t gebietder Pauzen en hun daaden,
OpPeters nedrigheit en viffchers boot gefticht;

Vereeuwigt in den druk der kerkhiftorybladen,
Zoo dat niew Rome naau voor ’t oude in grootheit zwicht.

Menftap ter Volkpoorte in, daar vind men keur van hoven,
Den Kardinaalen en den Adeldomtotluft.

Flux ziet men de gordyn van ‘Romen opgefchoven,
Waarin niewsgierigheit door ’t zien nooit wort geblufcht.

Hier grimmelehetin *t rond van praghtige gebouwen,
En kerken » aan den naam der Heiligen gewydt;

Her 90g verdwaalt in al de heerlykheit t’aanfchouwen
Van?t eeuwig Rome, trots het woeden van dentydt.

Menziethet groot paleis van Spanjes Afgezanten,
En ’t ruim, metalles wat hier rontom is gebouwt.

Dan ook den Zegeboog » verfiert-aan allen, kanten
Met beeldwerk , dat de roeft der tyden nooit veroudt:

Den boog van Antonyn, waarop zyn groote daaden,
Doorkunft van beitelfneé onfterflyk zyn verbeeldt:

Des grooten Keizers, die, bekranft met laurebladen »
Door zyne zedenicer eIKS hart en coren ftreelt.

Vervolgens ziet men ook Agrippaas ronden tempel,
Zookunftig opgebouwt voor d’Allergodendrom,

Doch nu verheerlykt met cen’ nieuwen naam en ftempel,

Voor’s Heilands moeder en ’t gezaligt Marteldom.

Dan volge Agnetes kerk , op ’t merktveld van Navone,

Waar by men ziet gebouwt die wonderbare bron,
Bernini meefterftuk; waar voor hy cene kroone

Verdiende, als die in kunft het alles overwon.
*t_Farneziaans paleis, zoo wonderlyk naar d’ orden;

" Der bouwkun®t, endeneifch op ’t prachtigfte gefticht,
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Vertoont zich zoo volmaakt, dat elk verrukt moet worden,

Wanneer 't, naar Kruilspenfeel, zich opdoet voor’t gezicht.

Het Roomfche raadhuis praalr met zyne hooge trappen,
Rontombezet met kunft, dat yder ftaat verbaat;

*t Krioelt van menfchen, die hier op- en nederftappen »

Terwyl’t niewsgierig oog op Markus pronkbeeld aaft.
Degroote Scheepszuil is voorzien men ftevenfnuiten.,

Waarby de fpreekftoel ftont gefticht voor redentaal;
Zy toontde winften van gevechten ; of vrybuiten

Der Roomfche zeemagt, als haare overwinningspraal.

Zie voort de trotfche zuil, die in de wyk der bergen

Gefticht, pronkt eeuwig met de daaden van Trajaan:
Door kunft verheven dat zy alles fchynt te tergen,

En nooit dan met den naam van Romezalvergaan.

Het Paufchelyk paleis, zoo groot en ruim begrepen

In zynen omtrek, blinkt van marmeren arduin:

Hier toont de bouwkunft , door alle eeuwen heen geflepen,

Haar groot vermogen op den Quirinaalfchen kruin.

De maagt Mariaas kerk, de Grootere geheeten,

Door al den dienft vermaart die in haar ruim gefchiedt,

Staat hier voor ’t keurig oog, naar deurzigtkunft gemecten;

Gelyk men op den rug des Efquilyns haarziet.
De groote Schouburg, door Vefpaziaan tot fpelen

Voor’t Roomfche volkgebouwt, pronkt noch in’t overfchot
Op Romes koejemerkt, daar zoo veel fchoone deelen

Der oudheit ftaan bewaart voor ’t woeden van den Goth.

Het Tybereiland met zoo groot cen praal van huizen,

Ent wonderlyk gezigt van Romesfnellen ftroom,
Daar ’t water in den vloet fchuurt als door ope fluizen,

Verbeeldt de kunft hier ;. met zyn dekzels, en den zoom.

Dan zienwe ook Sixtus brug, en haar gebuurige oorden,

Als ofhet leven zelf hier fpeelde voor het 00g.
Dan wyders Englenburg;, dat op de Tyberboorden
Door Hadriaan gefticht, de ftad dekt van om hoog.

Doch wie word niet verrukt in ’t wonderftuk t’aanfchouwen ;
*t Doorluchtig kerkgevaarte aan Peters naam gewydt;

Met zyne galery, de pronk der kunftgebouwen;

Van duurzaam marmer, dat nooit in zyn° luifter flyt ?

Maar zet men zynen voet eens binnens deur en drempel,

Dan ziet men wat de kunft in hare kracht vermag;

Dewyl ’er nimmerftont een Godtheits huis of tempel

In Rome, daar men zoo veel wonderen in zag.

Dit alles, en veel meer; is in dit werk befchreven,

En doorde tekenpendes kunftenaars vertoont ,

Zoo fierlyk, naar den ftant, als of men ’t zag naar ’t leven:

Dies d? eedle Dichtkunt hem met hare lauwren kroont.

AI wie dan lut heefr om niew Romesftaat te weeten

Vind door DESSEIN E S veèr dien keurig afgemeeten.

FHALMA.
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PRENTWYZER
ci VaR Di E

BESCHRYVINGE
VA N

NIEW ROME
EERSTE EN TWEEDE DEEL.

x Roma Veteris & Nove Tabule, ofte Platte Grondkaart van Oud en

Niew Rome, door 7. Bapziff Falda. - -  Fol. 161.

2 Porta Popula, del Popoli, of de Volkspoort en vordere gezichten van

L. Kruyl. - - - = È z esi 63.

3 Palatium Legati Hifpamici, ’© Paleys van den Ambaffadenr van Spanje

enz. door J.Kruyl  - - - - = 175.

4 Columna Antonini; de Praalzuyl van den Keizer Antonyn. _.-. 185.

5 Pantheon vel Maria Rotunda ; Aller Goden Tempel, of Maria Roton-

da, enz. van L Kruyl. . - - + 187.

6 Platea agonis ; Place, of de plaats Noavone 3 St: Agnes Kerk yenz. van

L. Kruyl. - e - - 4 - 220;

7 Palatium Farnefianum. ’t Paleys Farneze enz. van Li Kruyl...1-:11242-

8 Capitohum, het Kapitool; enz. vanL. Kruyl. - sinv 251.

9g. Columna Roftrata, de Schipsbekkige Zuyl. z mas 3252»

10 Columna Trajani, de Zuyl van den Keizer Trajanus. - .- 258.

11 Palatium Pontificum in Quirinah, Het Paufelyk Paleys op den Quiri-

naal, nu, Monte Cavallo, of den Hengftenberg van J. Kruyl. 269.

12 Sta, Maria Major. De Kerk van de H. Maria de Grooter, enz. van

J. Kruyl. - - - - - - 278»

13 Coloffeum, il Colifeo, of de groote Schouburg van Vefpaziaan » enz.

van L. Kruyl. - - - ALSESS 300.

*** a 14  



 

 

 

 

 

14 Forum Romanum ; alias; Campo Vaccino, de Roomf(che- of Koeyemerkt,

van L: Kruyl. À - - > x e 3or.

15 Pons Senatorius, Ponte Rotto, de Raatsheers of gebroke Brug, nevens

het Eylande van L- Kruyl. 5 - - Hi 318.

16 Pons Faniculus, nu Ponte Siffo: de Janikulus, of nu de Brug van Sixtus

denV. van L. Kruyl, - - - = = 322.

17 Caffellum S'. Angeli. het Kafteel van den H. Engel, anders Engelenburg ,

nevens de bygezichten, vanL. Kruyl. - È 333:

18 Templum feu Bafilica Sti. Petri inVaticano. De Kerk van St.Pieter van

buiten, door L. Kruyl. - - "RARE ; 0.344

19 Bafilice feu Templis Petri in Vaticano pars interior. St. Pieters Kerk

opden Vatikaan, vanbinnen, doorL. Kruyl, - - 350.
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1 NieweKaart van Italien, met de gemeene Wegen en Poltwegen. 363.

2 Civita Vecchia, nevenshet ArfenaalenKafteel.  - 20. ibid,

.‘3 Gezicht van ?t Collegie de propogando Fide. - Sho 375.

4 Het. begraven van den Paus. - - > - DECSY CCR

5 ‘Afbeelding van ?t houden van ’*t Conclave.  - -  +.-43r

6 -Het-bezitneemenvan St, Jan van Lateranen; met de plechtelyke -Ca-

valcade daar by. - - - = 437.

7 ?t Canonizeeren van eenen Heilig. =EiD2 - A = h4o,
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AZINWY ZEN:G

der Hooft{tukken , of Verdeclingen van dit cerfte

Stuk der befehryvinge van

NIEUW ROME.
zynde het vervole op Oud Rome.

L WYK.

Verdeéling van Nieixò Rome ih 14 IWyken ; er der zelver Naamen. Fol. i61
Beginnende met Campo Marzo , of Marsvelt, * 162

De Wyk der Zuylen of Colommen.

 

   

 

List me Io.
De Wyk van Trevi. _ a 190
?t Quartier of de Wyk des Pynappels. dò sia Mea i0i

De Wyk van den H. Euffachius. —_— _— 212

De Wyk van Parione. mn ti _—— —_—_—— 219

De Wyk der Brugge. ono di La re __ 227

De Wjk van den Regel. Rione della Regola. __— 238

De Wyk des H. Engels. St. Al È ——-- ——_— 248

Dé Wyk van Capitelli. n -———— 250

De Wyk der Bergen. - 258
* Beftbryving van het Paleys des Pausa Monte Cavallo , of den Hengfren-

  

berg genoemt , op den Quirinaal. 269
* Befthryving van de Hooftkerke der H. Maria de Grooter. 278
* Befcbryving van St. Fan van Lateranen. 296

XLI
De Wyk van Ripa. - 302

Sla
De Wyk van Traltevere 3 of de Overzyde van den Tyber. 318

XIV.
De Wyk van St. Pieters Burgt , Borgo geheeten. 329

* Befthryving der Kerke van den H. Petrus ; op 'i Vaticaan. 339
* Beftbryving van ’t Paufchelyk Paleys , of ?t Vaticagn. ' 351

* Hier 2y de Lezer gewaarfchouwt , dat de Autheur de ordre , die hy Fol. 16% in het optell en dér
14 Wyken gebruykt, niet achtervolgt : maar met het Marsvele of Campo Marzò begiùt. De reden
Waarom vind gy op het 162 bladt, de 8, 9, 10, en 11 regelen.
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AVAFN WYOZIEN G

Der Hoofrftukken, of Verdeelingen van dir tweede

of laatfte Deel van

NIEUW ROME.
a

0
N
S
A
U

10.

bi

12.

13.

14.

Is.
16.

Di;
18.
19.

20.
21,
22.

2 w

24.

. Van den Kardinaal die ?t bewiint over de bevordering:van °t Gerecht

| Van den Kardinaal Opziender der Boekzaale.
Van verfcheide byeenkom(tenofvergaderingen van het Hof van Rome.

. Van verfcheidene andere Vergaderingeh , namelyk van de Reliquién , of

. Van de Vergadering des Raads Confulte geheeten.
» Van de Vergaderinge dergoede Regeeringe.
. Van veele andere Vergaderingen.
. Van de Rota of Rolle.
. Van de Apoftolifthe Kamer.
. Van den Gouverneur van Rome.
. Van den algemeenen Schatmeefter.

. Van de Auditeurs der Kamer. *

. Van de andere Amptmannen der Kamer. j 379
. Van de Apoftoftolifche werkelyke Protonotari[[tn.
. Van de Confifforiale Advokaten.
. Van de Referendariffen van d’eene en d’andere Signature.
. Eenige andere Vierftharen van ’t Roomfche Hof. 3

. Van belaftingen op- in en uittaande waaren ; en tollen der ftad Rome.

. Van ’t Roomfîh gemunt gelt.
. Lyfe of Tafel van de Inwoonderen van Rome.

. Der Panfen Opperboofdigheit în het Geeftelijke ; ez. nevens hunne waereld.
o.lijke Staten en bezit. Fol. 363

. Van de Kardinalen, ) 364

. Van den Kardinaal Vicaris of Stadbotider van den Paus:

. Van den Kardinaal Groot Penitencier ofBiechtvader.

. Van dén Onder-Cancelier.
. Lijft van de Officieren der Apoftolifche Cancelarye.

367
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368

{ Van den Kardinaal Kamerling.

D
A

369

\ beeft.
Van dei Kardinaal Opperbivelbebber over ?t Zegel en Brieven van

Genade.
Van den Kardinaal Opperhooft der. Brevetten. ni

Van de Confiftorie of Kerkelyke vergadering.

Van de vergadering van °t H. Ampt of der Inquifitie.

Van de Vergadering van °t Concily.

Van de Vergadering der Bifchoppen en der Geordende Regulieren.
Van de Vergadering over de Kerkelyke vryheyt,
Van de Vergadersng over dé Plechtelykheden of Kerkgebruskeri.
Van de Confiftoriale Vergadering.
Van de Vergadering over den Index ; of?t Regifter der verbodene Bocken.

Van de Vergadering over het onderbouden der Gebowwen van St. Pieters.

Van de bycenkomft over de beproeving der Bifthoppen.

Van de brcenkom? over de verkiezing der Bi(fchoppen.

Vari de byeentom/t over den Staat der Regulieren of Geordenden , en
over het Apoftolifeh bezoek.

Lt. suo de Propaganda Fide , of van de voortplanting des
eloofs.

3a

372

373
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Qverblyfizels der Heiligen, Aflaten , en woonplaats der Biffchoppen.
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è. Van de Magiffraat der fhadt Ronie. Ego
. Van den Folle van Rome. i 383

» Van de Romeinfehe Rechtbewaarderen en Hooftmannen der Wiykei. i 384
. Van den Kamerling des Oevers, of d'el Ripa. 385
. Van de Hooft- ofallervoornaamfte Geflachten van Romié. 386
. Romeynfthe Prinffen | Neven van Pauzen.
Lyft der Edele Romeynfche Geflachten, in drie verdeelingen pebrache{ 388
De cerfte verdeeling , “van dié meer dan 400 jaren bunnen Adel rekenen.

. Tweede vérdeeling der Geflachten meer dan 300jaren voor Edel bekent.
. Derde verdeeling der Edele Geflachten zedert 200 jaren bekent. 8
. Geflachten dié zich te Rome nedergeflagen bebben ,° 2ynde het grootfte 5 325,

deel al voor heene in bun Land voor Edel erkent.

» Edele Florentynfche Geflachten te Rome woonende.
. Geflachten zedert 70 jareh vyk en machtig gewordet. \
» Huisgezinnén door de Wiffelbank groot geworden. 390
- Van den Krygsoverfte des Paus. (
» Van den Veldoverften der Krygsmacht van de H.Ketk. x
- Van den Qverfte over de Lyfwacht van den Paus. i 39
- Van den Kaftelein en andere Bevelhebbers , op°t Kafteel St. Angelo. #
» Van den Overfte der Paufthelyhe Galeyen. { 392
- Van de Amptbedienden in’t Huis des Paus.

» Van de hooge Amptluyden van’t Paufchelyk Huys. {
. Van den Huysmeefter van *t Paufehelyk Huys. 396
. Van des Paus Sacriftymeefter. 3
. Van de Meefters der Ceremonien of Plechtelykhederi..
- Van den Gebeimfebryver van den Paufehelyken Stat en de Onderge- —

beimfchryveren. j 397
. Van denGebéimfehryver der op geldffraande ofgefchatte Brevetten.

. Van de Secretariffen der geheime Brevetten.

. Van de Deratiianant { 398
. Van de gewwone plechtelykheden van ?t Roovifthe Hof. $ 46d
. Van des Pans en der Kardinaten Kleeding.
- Oorfprong der gewoonte van des Paus voeten te kufn. 40L
+ Van de vercierzelen of 't gewaadt der Kardinalen. 402
«Van den langen Sleeprok. Sa
. Rang onder gp” Gesflelion in het voorzitten, i Ars
. Van dé Patfthelyke Kamer. He o
. Ordre iù °t LOS *% Prelaatfîhap. i 196

» Van het zitten in de Kapel. so)
- Van dé Paufchelyke di P 406
« Eenige byzondere plechtelykhedeu op zekere dagetl. 407
« Van®t Zegenen. des Degens en van de goude Roos. { 4og
» Van het Agnus Dei.
« Van den Omeang ofProcé/]y. 413. Order van di Unni; ofDec : È 185,
Van de Cavalcade of Ridderlyke Paardepraal. 4I

. Intrede van den Héeré Marguis de Lavardin ; buiténgewooh GeZant van den
Allerchriftelykften Kowing te Rome ; op den 16 November 1687 ; ten twee
uuren na den middag. 419

. Van de verheffing tot Kardinaleri. 420
- Hoe dé Kardinalen in’t bezit bunnet Titelen treeden. { 424
- Van de Legaten a Latete ,, ofZydgezanten van den Pass.
» Van °t begraven der Kardinalen. 425
« Lykftaatzy van den Hertog van Effrees. I, 426
- Van den afftant of de wwedergeving van den Kardinaalshoet. 428

des Paufchelyken Stoels.
- Van buitengewoone plechtelykbeden ; en vooraf van het openftaati {es

» Van °t begraven van den Paus. S
. Befchryving van ’t Conclave. È 431
. Op welk cen wyze de Paus gekozen woté. 433

* Voi 96. Vida  



 

 

 

96: Pan des Paus krooning. 435

97. Plechtelyke Cavalcade of Ridderlyke Paerdepraal van den Paus; om int be.

zit van St. Fans van Lateranente treden. 437

 

98: Van de plechtigheden in het Canonizeren of eenen Heylig te verklaren. 440

99. Van ?t algemeen beylig Fuyg- of Fubeljaari. 441

100. Van de Tytelen en Eernamen der Kardinalen. 443

101. Tafel of Lyfte det Tytelen van de 70 Cardinalen der H. Roomfche Kerke;

In drie Ordeningerì verdeelt. I. Biffchoppen 6. 445

° 5 Il. Priefters 50. 446
III. Diakens. 14. 447

102: Van de oude Begraaf: ofRuftplaatzen der dooden te Rome. 448

Gxemiteria ; Guiten St. Paneras Poort : oudtyds Via Aurelia genaamt. 450

Buiten de Portefer Poort.

20i_  Buitern d’Oftienfer Poort. $ #18

soi  Buiten St. Sebaftiaans Poort, aan de Via Appia.

—

—L_  Aan Via Ardeatina , of den Ardeatyafèhen Weg. ; 452

—._  Buiten de Latynfthe Poort; Via Latina.

bos

è
.

Buitende Groote Poort, Via Lavicana. 453

.—__  Buiten de Tiburtynfthe Poort.

0 \Biiten de St. Agnieten Poort , Via Nomentana. { 454

sio Buiten de Porta Salaria.

__ Buiten de Volks Poort , Via Flaminia. { 6

1633 Van Affaat en Vergiffenis.
45

104. Van Staatzy- of booge Feeff- en andere Vierdagen te Rome. 458

In Januarius , Louwwaant. 459

In Februarius , Sprokkelmaant. 461

In Martius, Lentemaant. 463

Staatzydagen in de Vaften.
464

In April, Grasmaant. 466

In Mayus, Bloeymaant. ’ 467

Staatzydagen der beweeglyke Feoften na Paafchen. 469

Voornaamfte Procefien te Romen, in de Ottave vanvden Ù. Sacramentsdag. 5 8

In Junius , Zomermaant.
47

In Julius, Hooymaant. 471

In Auguftus , Oogftwaant.
472

In September , Herf/lmaant.
47%

In O&tober, /Wynmaant.
475

In November, Slachtmaant.
436

In December, Wintermaant. 477

Eenige andere hooge Kerkfecft-, en gebodene Vierdagen , în yder week het ganfche

jaar door , ena.
478
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}3 A dat wy de oude Stadt en Staat van Rome,in hunne eerfte ge- Inlei.
he daanteen luifterryken ftant, onder de Roomfche Keizeren, in de©8

drie eerfte eeuwen na Chriftus geboorte, afgemaalt, immers ge-
fchetft hebben ; zal het niet ontydig zyn, dat wy fpreeken van
den tegenwoordigen ftaat, waar inzich Romenu bevindt, en voor ‘dudeffà ‘cOudenietbehoeft te wyken; zoo om de allerheerlykfte geeltly-merdò, Ke oppermagt der Pauzen van deeze en der voorige Eenwen , als nicuv
wegensde heerlykecieraaden , daar ’t medeis verrykt geworden, "Ezedert dat Bramante Lafari , Rafael San&ius van Urbyn, en Michiel Angelo Bo- ken;

narota , de treffelykfte konften der waereldt herlevende hebben gemaakt, die, door
de wilde woeftheidt der voorginge Ecuwen , cenen langen tyd begraven waren ge-
weelt. En voorwaar, hebben ook de hedendaagfche prachtige gebouwen , van
Kerken en Paleizen , niet iet zoo trots in zich., dat ze aan de Tempelen en andere iaalourheden der Voorvaderen niet bchoeventoete geeven è Al bouwt men GeChe patiRenperken, Tooneelen noch Schouburgen , geene Baden, Badftoven 3 Paarde- hast,
loop- noch Scheep-ftrydplaatzen meer, *tgefchied overmids dat gebruik af, en nubui-ten dentrant is : maar zoo veel ’t verdere belangt, cen Raphael, cen Titiaan, de bey- metlofde Karaccis ; konnen die Zeuxis, Apelles sen Protogenes niet wel Ophaalen? Fen he-der
dendaagfche Bonarota, Algard, en Bernini, behoeven die voor de oude Phidiaffen, acePraxiteleMen , en Lyfippuffen te wyken ? naren.DeStade Romeword nu, als ook voor deezen » doorveertien verdeelingen, ofVlek. 5ken onderfcheiden smer cene bedorvetaal, wordenze Rioni, dat zyn Wyken genoeme,Rome in_infteé van’t latynfche Regiones: betekenende wel het zelve, maar echter hebben zeade cygenfte bepalingen niet ; om dat de gelegentheidt van de Stadt , die veel heeft dcelt.moeten lyden , zeer van ftant is verandert. De Wykderbergen, begrypt nu vyfOE,zes van de oude , welke tegenwoordig ledig en ‘onbewoontleggen. In tegendeel , ontode oude Wyk van de Flaminier kring die weleer van den Kapitolynfchen berg af fcheitover de vlakte en ?c veld van Mars, langs den Tyber hcene, en van daar naar Ponte {ficheMole opliep, is in zeven of acht Wykenverdeelt, om dat ze nu het meet bevolkt

  

ennieuis, daar ze re voorenniet bewoont plage re zyn. eDe naamen der hedendaagfche Wyken zyn de volgende: ÈCampitelli , mer een gebrooketaal van Capitolium herkomftig. Namen» Monti , van de Bergen Celius , Efquilyn, Viminaal cn Quirinaal. cern- Ripa van den zoom des Tyberftrooms ; aan deeze zyde. en cor=

I.

2

3
4 S.Angelo , van den H. Engel aan de vismarke. fprong.
5. Della Pigna, van den Pynappel, of wel van eenen Cyprefle-boom , die weleer

in dit gewelt geftaan heeft.
6. Trevi; genaame naarde bron van Trevi.
7. Campo Marzo; genaame naar het Marsveld.
8. Della Colonna; ‘naar de Zuil van Antoninus.
9. S. Euffachio; genaamt wegens de Kerk van den 7. Enftachius.to. Parione 3 genaamt met cen gebroken woord ; de Apparitoribus, van de Deur-

xd
waare  
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waarders en Stadts booden , die rondom het Hof van den Roomfchen Beftietà
der of Gouverneur, dat in deeze Wyk leg, woonen.

11. Della Regola 5 in plaatze van Arenula ; wegens *t zand , dat, daardriftig,

tegen aangefmeten word.

12. Ponte 5 genaamt naarde brugge van den H. Engel.

13. Borgo ; genaamtnaarSt. Pierers Burge.
14. Traftevere ; genaame om dat deeze wyk aan de overzyde des Tybetslegr.

Tk heb deze Wyken , zoo ze my voorquamen ; opgeftelt : buiten gedachre, van

den voorrang daar door aan deeze of geene te geeven.  Daarom begin ik de be-

fchryvinge met die van ’t Mars-veldt, om dat dit gedeelte her cerfte is, dar
men, binnen Rome komende, befchouwt en betreedr.

Tuvee Vooralle de Noordfche en Overbergfche volkeren , die telande naar Rome komen,

SEO zyn allen twee weegen : over Lorette en Venetien ; nu weér van den ouden Fla-

me.
=

minier Weg gemaake; of over den weg van Florence.

Beyde deeze wegen loopen op Ponte mole aan : ontrent een uur gaans van de

Stadt gaar men over deze brugge, om door de voornaamfte poort , de Volkspoort

genaamt , binnen Rome te komen.

Andere

°—

Maar die iet byzonders in St. Pieters te verrichten hebben , konnen'er komen 4

wegnaa" zonder over deze brug te gaan; flaande den weg op aanderechter, latende den Ty-

tes ber aandeflinker handt , tot dat de weg , aan geene zyde van eenen dreef boomen,

zich noch cens in tweén fcheidt, Die van deflinker handt, brengt hen aan de poort

van ’t Kafteel, of Engelenburg zelf: maardie van de rechter handt aan de Angeli
{che , of Engelenpoort; en van daarnaar St. Pieter op ’t Vatikaan.

Als men van Florence komt, en recht naar St. Pieter den weg wil ncemen voorby

storta Storta , of den krommenSabel, zynde de laatfte herberg, moet men d’eerfteftraat

cenher- aan de rechter finde inflaan , welke mede vlak op de Engelenpoort. , door

8 « Monte Mario ; sanloopt.
Maar meeft komt men door de Volkspoort in Rome : om dathet de kortfte weg

is naar de Plaats, of ’t Plein van Spanjen , of naar den Beer ; daar de vreemde-

lingen gemeenlyk hun verblyf neemen.
Ponte De Ponte Moleis een fteene brug van vyf boogen zonder vercierzelen, zeer eng,
Molebe7ulks dat twee karoffen » aan ’t begin der zelve, denanderen naulyks3 of

voorby konnen ; voor die te voet gaan zyn’er twee paden of kleyne zydgangen
wat verhevener gemaakt.

hoever Over de brug komt men op eenen lynregten weg van cen mylgaans, tot de Poort

wande des Volks, aan weérkanten met Hoven en luftplaatzen , van Kardinalen, Gcefte-
lyke Heeren , en Romeinfche Edelluiden betuint ; welke zy Vigne of Ville hie=

Lu0tuis ten : waar van ‘c lulthuis van Paus Julius den III , cen der voortreffelykfte is :

SI het legt aandeflinker handr, daar cen Paleis, van cene zecr fraaije bouwkunde (van
liusu. Vignola) op ftaat ; de tekeningen ftaan in het Printboek aan *t cinde van zyne

bouwkunft. Hier fpringt cen zecr fchoonebron, vallende in een kom van Porphyr-

fteen; en ruften hier d’Ambaffadeurs van verre landen zig wat uit , eer zy binnen

Rome komen: ook doen zy uit dir Paleis hunne plechtigeintrede.
Aan den hoek van ’t zelve Paleis loopt cen dwarsftraat , door welke men aan

Minerale cene Fontein van mineraalofbergwater komt, /Agna acetofa 5 of Zuurbron genaamt,

fonti om datheteen fcherpe of zuurachtige fmaak hecft , aleens offer gewrevene of ge-

enzuu! ffampte zuring in was, in ’t latyn Acetofa genaamt. * Is zeer verfriffende , en

ook zeer goed en nut voor veele zwakheden en gebreken : tot bewys ftrekken die
het , in overgroote menigte , in den zomer komen drinken.

pelut- Onder’t bezienswaerdige , is /a Z#//a Cefî , de Luftplaats van Ceff, toebehoren-

plaats E de den Hertog van Aqua Sparta :’v geen hier aanmerkelykfte gevonden wort,

pre is ’t beelt van Rome, zittende in triomf, met 2 gevangene oningen over Dacién ;

uit zuiveren fteen: cen zeer konftryk en uitftekend ftuk werks ; rontom ziet men

cenige Leeuwen , zeer fraai wit Egiprifchen fteen gehouwen.

Indien ik alle d’andere Lanthoeyen en Luftplaatzen wilde befchryven , ik zoude

byna nooit cen cind vinden : want op den zelven weg zyn'er vecle meer , namelyk

de Villa Sannefias die de Prins Don Livio Odefebalki zeer koftelyk heeft laaten op-

fchikken; zy legt nier verre van de Volkspoort, aan de rechter handt, nevens mee-

nige andere , die wel verdienen naukeurig van vreemdelingen en licfhebberen van

fraaije dingen , als zy’er gelegentheittoe vinden , bezien te zyn. :
Villa Ja Evenvwelkan ik niet ftilzwygende voorby gaan de Villa Jufiniani. Zylegt dicht

tiniani, by de Volkspoort naar de flinker handt , op de ftraat die naar Muro torto

(de hangende of gedraaide Muur) loopt , aan cenen zeer luftigen corr, ftuks-
weegs
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Van Nieuw Rome. I Deel. 163
weegs aan ‘t hangen van cen heuveltje , Schouburgs wyze iet vertoonende dar' het0og vermaakt ; ze wort befchaduwt van cen meenigte zeer hooge en zwaare plan.tanus boomen

;

isverciert mer veele Infcriptien ofOpfchriften, laag verheven beeld. Zecrver-werk , en heele beelden : de tuyn is met een dicht gevlochte galerye omheint, ach. paleter aan metcen laurierbofch gefloten , daar cen tafel’in ftaat , om onder de luuwtegevoeglyk te fpyzen. Men Klimt met cene gedekte trap naar boven, daar men
cene galerye vindt, welke aan weérzyden bezet is met borft- en andere beelden,
als ook aaloude doodbuffen. In ’t midden van deeze lufthoeve legt cen vlakte ,daar cen zeer fchoone fontein met fpringend en vallend water by ftaat : het water
valt in een visryke kom. Recht tegen over ziet men een fehoon Parterre , ofmet groen vercierde vlakke grondt : ende zoo lang als de dreef of wandelplaatsduurt , een groote menigte ouwerwetfche vaten , vol Hiftorien, en laag verheven foltebeeldwerk dat fraai is : aan ’t cind van de grootfte laan , ftaat een groot Colof- den Kei.
fus beeldt van den Keizer Juftinianus ; uit wien dit geflage zich corfpronkelyk rekene, 2erJutti-Opdezeganfche ftraat ftaat niet meer dan cene Kapel nevens eene Kleyne Kerk,beyde St. Andries; den Apoftel, toegewydt. Dc Kapelftaat aan deflinkerhandt;dicht by Ponte mole. Alhier ontfing Paus Pius de ll, ’t hoofe van dien H. Apo-’tHooftftel, op dingsdag den r2 April, 1462. Het wierd door een Vorft van Morea, Wnst..
uit de Stadt Patraffo , overgebrage , na dat Mahomr Ì et de II, Contftantinopelen 1462 aanhad ingenomen. Deze Kapelis zeer Klein , heeft ook niet aanmerkenswaar- SERIRnEdig : zy komt de Broederfchap van de Drievuldigheit der gezontwordenden toe.gt,Wat verder, ookter flinker hand, ziet men de kleine ronde Kerk van St, Andries, 3
van gehouwe fteenen gebouwt , en van zuyltjes op de Jonifche orde , naar de De kicino
boukunde en tekeningen van Vignola, onderfchraage , itaande rakende aan onze 0",
L. Vrouwe des Volks Kerke, bedient wordende van de Vaderen Heremiten van Sr,StAnAuguftyn des Broederfchaps van Lombardyen, die’er een fchoone luttplaats hebben,te*.
daar weleer de Kerk en * Graf van den H. Valentyn was. DIA

Recht hier tegenover zier men den dyk ofde krib van cenen Hollandfchen Ve. lentya.
ftingbouwer (den heer Meyer) niet lang geleden daar gemaakt , om den loop van
den Tyberte verleggen; die, zonder dat men’ gewaar wierd,en als ongevoclig, het
land ondermynde , en in *t korte den grooten weg zoude bedorven hebben.
De Volk.poort, weleer de Flaminierpoort genaamt; is gebouwtuit lat van Pius

den IV, doorJacob Baroffi de Vignola , naar ’t beftek van Michel Angelo Bona- DeVolkà
rata, van gchouwefteenen; ruftende op vier marmere Zuilen naar de Donifche bou- Poet,
kunde , op breede voetftukken , tuffchen welke twee holten Zyn , waar in de mar. denlyomere beelden van St. Pieter en Paulus, door Mochi gemaakt, geplaatft zyn. Op Bebout.
d’architraaf of dorpelly@t ftaat cen tafereel van wit marmer meit dit volgende op-
fchrife.

PIUS IV. PONT. MAX.
PORTAM IN HANC AMPLITUDINEM EXTULIT, Cra

VIAM FLAMINIAM STRAVIT. AN.III. opfehrife.
De binnenfte gevel der Poorte ruft ook op vier Zuylen , naar de Dorifche bou-

kunft. Paus Alexander de VII -heeft ze laten vernieuwen door den Ridder Beru-mi , om de Koninginne van Zweden daar doorin te haalen, toen zy binnen RomeDego:quam. Opdeplintftaan des Paus wapenen metdit opfchrift, clezia

FELICI FAUSTOQUE INGRESSUI,. denings:
AN. D. MDCLV. haalt.

En wann

ykebladen, met eykels en koorn. °°”
en grootplein,daar drie ftraaten op

Overal ziet men de kanteelen met lofwerken van e
aàren doorvlochten. Door deeze poort komtmenope
uitloopen,die eenen dubbelen driehoek maaken, en zoo lang zynals't gezigt reiken kan,
hebbende aan weérkanten rwee ryen huizen , die aantwee Kerken » ieder metcen Fen
hoog ronde kap verciert, eindigen: welker portaalen op hetplein uirkomende,een fui
fchoon door- en vergezicht maaken.Hicr van is de tekening in prent vanJan Baptift Zion
Falda gemaakt. Op’ middenvan dit plein ftaat eene zeer fchone pronknaale , van soSixtus den V opgerecht, voor eenooglyn vaneen dezerdrie ftraaten verftrekkende. Obeli

Xa2 an
Wyvoegen hier by onze Printverbeelding , door den grooten konftenaarLivinus Kruyl, naar’tleven geteckent, waar

înalles, wat hier word neèrgeftelt, op ’t nauwkeurigfte en volmaakfte, zich aan ’t ‘00ge vertoonts 00k tot nader ver-ftant, de verklaringe der Cytergetallen , in de Prent te zien. 1. De Volkspoort, 2, De Kerk van onze L. Vrouwedes volks. 3. De Kerk van onze L. Vrouwe der Mirakelen 4. De Kerk van onze L. Vrouw van Monte Santo ,of den H. Berg. 5- De Kerk van den H. Ambrofius. 6. Pantheon, of Allergoden Tempel. 7. ’t Kapitool,of’t Roomfche Raadhuis. 8. *t Paleis der Medicis. 9. De Kerk der H. Drievuldigheit de Monte, of van den Berg.10. Een Springbron op hetplein van de Volkspoort , achter de Pronknaald, 11. De Babuinfche weg, die van de Kokvan Athanafius tot de Volkspoort ziet,
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164 BErESCHRYVING

Aan deflinker handt, vlak by de Poort, ftaat de Kerk van onze L. Vrouwedes
olks, van de Roomfche gemeente gebouwt, door den Paus Pafkaal den II. in ’t

- jaar 1099 gewydt.*t Gefla e der Domitiaanen had daar cene begraafplaats s en de Keyzer
E Nero lag’er begraven onder cenen notenboom; waar uitde Duivels (Zoo gezegrwort)
ro'sgraf, alle quaat aan de voorbygaanden deeden. Hierom vonde de Paus zich genootzaakt
enwaar. zyne lykafch in den Tyberte ftrooijen s en zyn Graf te verbrengen op den grooten

weg naar Florence , daar ’t gezien kan worden drie mylen van de ftade. Sixtus de
IV lier deeze Kerk herbouwen naar ’t begrip van Bacio Pintelli. Julius de IL ver-

De Kek rykte ze met veele fchilderyen en vercierzelen. In onze tyden heeft ze Alexander
vin enze de VII veel verhecrlykt door gebouwen van den Ridder Bernini. De Vaders Here-
Viouwe miten Auguftynen , van de vergaderinge van Lombardyen, hebben die door vergun-
dali ninge van Sixtus den IV , al van den jare 1447, in’ bezit gchad; de Pauzen heb-
daarin ben dezelve met cene groote menigte overblyfzelen der Heiligen, en geen klein getal
QeLa aflaten , voorzien : waar van de voornaamite zyn die van dezeven Kerken; de-
quien, Wyl deeze Kerk alle de aflaten van die van St. Sebaftiaan geniet , zynde in haare
groote  fteede,, en in ’t bezoek der zeven Kerken geftelt ; ten baate van die zoo verre
Afare" niet gaan of komen konnen , byzonderin de grootehitte des zomers ,als de lucht
derzeven niet gezondt is. Zy is cen Parochiale of Kerfpelkerk ; en een Kardinaal Priefter
Kerken » voert’er den tytel van. i E

a D'eerfte Kapel, aan de rechter handt als men’er inkomt, hoort aan ’t geflage van
Rovére, ingewydt ter eere van de geboorte onzes Heeren, en van den H. Hierony-
mus. Het Tafereel des Autaars, en de fchilderyen daar in, zyn van de konft
van Bernardyn Pinturicchio van Sena.

Zeer De tweede Kapel van den Heer Kardinaal Cibo, aan wiens geflagt ze hoort, en
to. nu onlangs gebouwt, is zeer groot,, en buiten de gemeene maat, naar de boukunde
varie van den Ridder Karel Fontein ; de vloer nevens de muuren zyn met marmerbe-
Cardi- kleed. Het Tafereel op ’t Autaar is met olyverf tegens den muur, door den Heer
2, Karel Maratta, gefchildert: ‘© verbeelde d’ontfangeniffe van de H. Maagd ; onder

ziet men den H. Euangelit Joannes.  Nochlager den H.Hieronymus, den H. Au-
guftinus en den H. Athanafius. De hoogrondekap is de konft van den Heer Louis
Garzi: daar ziet men Godt den Vader in zyne heerlykheit  afgebeeldt , omringe
met de fchaaren Engelen in zeer fchoone geftalten en zwieren. Aan weérkanten
van de Kapel zyn tweezeer heerlyke Tomben, of marmere Pronkgraven met Op-

wee fchriften : het een van den Kardinaal Laurens Cibo : *t ander , van den (in den
Doe jare 1690 ). noch levenden Kardinal van dien naam: hunne borftbeelden zyn van
der Kar- metaal gegoten naar ?t model van Frangois Cavallini , die de kopere Engelen ;’t Autaar
dinalen onderfchragende, gemaakt hadt. De tweetafereelen, van Daniel Soiter, op den muur,

* ‘met olyverf onder den boog gefchildert , verbeelden het cen St. Catharina; en ’t
ander St. Laurens op den rootter.

In de derde Kapel is:cen tafereel van de H. Maagd ; en van den H. Augufti.
nus ; leyde van den zelven Pinturrichio gefchildert.
Her vierde Autaar heeft niet aanmerkens waerdig.

Autaar Het Autaar in’t kruys der Kerke, aan de rechter hand, *t welk aan den Prinfe Au-
vanden guftyn Chigi hoort » is verciert met een tafereel van de Vifitatie of ’t bezoek van de
Che. H. Maagd ; gefchildert van den Heer Jan Maria Morandi ; en in de Kapel na de

zydevan ’t hoog Autaar, cen Sc. Thomas van Villeneuf aalmis geevende, gemaakt
door Fabrice Chiari.

Lo Het groot rond van de kapis naderhant gefchildert van den Ridder Vanni, ook
Ca de Engelen aan de vier hocken. Op *t groot. Autaar is cen fchoon verhemeltzel
meltzel. ’t Portaal is van marmerfteen , ruftende op vier pilaren van zwart marmer , ge-

roeft en naar de konft gemaakt. In ’t midden van een Nis of muurholteis ’t
ren miraculeus of wonderbeeld van de H. Maagd geplaatft, van St. Lucas, zoo gezegt
aa word, gefchildert. Paus Gregorius de IX, die de Kerk hier medein het jaar 1227,
de Maage verrykte , bragt het daar omdragts wyzeuit de Hooftkerk van St. Jan van Latera-
Maria» nen. Opdezydeftaat het Autaar met laag verheven beeldwerk vergult op plaafter;
VASO trappen, de vloer, en ’t ftaketzel, zyn alle van marmer.

2yne
dootbus.

Lucas
gefchi- Op’ koor der Geeftelyken, achter ‘t Autaar, is niet van beduyden of waerde, dan
det. twee trotfche marmere Graven met verhevene beelden , door Andreas Sanfeverino

gemaakt: het eene hoort aan den Kardinaal Afcanius Vifconti,’t andere aan den Kardi-
naal Hieronimus Baflus.

Deeerfte Kapel, voorby ’t hoog Autaar, vervat cen tafereel van de Hemelvaart
onzer L. Vrouwe, gefchildert of herfchildert , door dien braven Annibal Karacci,
Defchilderyen aan weérzyden zyn van Michel Angelo de Caravagio ; de Hiftorien

in  
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in natte kalk gefchildert aan ’t gewelf, zyn van Innocentius Tacconi , d’overige
van Jan Babtilt van Novara.
De beelden en fchilderyen van de naafte Kapel, die aan ’t gellagt van de Theodoli

hoort , zyn van Julius Maffon. =
“t Autaarin ’t kruys der Kerke, aan de rechter hand, dat deù Kardinal Chigi toe-e

komt  vervat een tafereel, daar in veele Engelen den toeftel tot het lyden aan den van Chie
Kleinen Jefus behandigen. Als ook de H. Maagt mer den H.Jofeph ; zynde cen see
konftftuk van Bernardyn Mei van Sena. 0° Relyk

De volgende Kapel, als men weér naarde deurkeert, is’ H. Kruis toegewydr; de pui
Hiftory van dat dierbaare hout , aan de zyde verbeeldr, is gefchildert van'Louis ft"e
Gentils.

De volgende Kapel, hoort aan "t Geflagt van de Mellini: daar ziet men de Pronk- 1
graven van den KardinaalGarcias Mellini, en Urbaan Mellini , die gehouwen zyn naar Pia.
*tontwerp van den Ridder Algandi. Hettafereel des Autaars vervat een L. Vrou.ini.
wen beeld, en een St. Nicolaas van Tolente , gefchildert van Jan van St. Jan, in
natte kalk, gelyk ookd’anderefchilderyen.
De derde Kapel komt ’t geflagt van Chigi toe. Zy is de H. Maagdtoegewyde , Een|.

en zoo grootvan begrip, als die van den Kardinaal Cibo , die’er recht tegen over groote
ftaat. Sebaftiaan del Piomboheeft ze beginnentefchilderen , na d’afcekeningen van Kapel.
Raphael Urbyn , die een ontwerp van de geheele Kapel gemaakt had ; infgelyks
van "t Mofaik werk , nevens het voorwerk onder de hooge kap in vier rondeelen , En,
met het tafercel van Salviati voltrokken, dat men van groote waardye houd: delan- fuk van
taern of kleine kap daar boven, is nu onlangs gefchildert van den Ridder Vanni. Aan Savisti
de vier hoeken van deze Kapelftaan vier bcelden van marmer, ’teene van Elias, ne-
vens een Jonas uit den walvis komende, die men onwaardeerlyk acht , van Loren- ole
zetto gemaake, naar ’t beftek van Raphael: detwee andere beelden, nevens de Graf vare”
zuilen en vordere vercierzels, zyn van den Ridder Bernini; uitgezondert het metaaldeerlyk
Autaar ; nevens het laag verheven beeldwerk , dat van den voornoemde Lorenzet-n
to is.

In de laatfte Kapel, welke die vanden Doop is, ziet mencentafereel, verbeel-
dende den Doop onzes Heeren, door Pafquilini gefchilderr.
Menziet in deeze Kerk meer fchoone Graven aan de zyden, tuffchen ’t fcheiden

der Kapellen , en de Pilaren van’ middelruym of den buyk der Kerke. Als men
door de Dooppoort inkomt , ziet men aan de rechter handt een marmer doot beeld TAO
ten halven lyve , zeer zoet gehouwen , daar de tombe van den Heer Gaffeni boven marmer
komt, aanmerkenswaerdig door *t graffchrift van den Here Quaranta daar op pes Dede
maakt, met zyn hooftbeeldt, van meefter Ferdinand.

In het kruis der Kerke aan de rechter hand; tegen over’t Autaar van den H.
Thomas van Villeneuf » is een Graf van den Kardinaal Caput Aquenfis ue 5
merfchoonelaag verheevene beeldjes van wit marmer, verbeeldende cene L: Vroti-
we der Barmbertigheit... *t Volgende dubbelrym , ftaandein ‘portaal dicht by de
derdepilaar naardeflinker Zy » is waerd dat menhierinlaffe, ’t ftaat op een Graf
van cen Spaanfch rechtsgeleerde , die aan de beet van cen kat, daar hy ; (niet
tegenftaande de grootsheit van dien landaart, ) medefpeelde , overlcedt,

Ho/pes , difte novum mortis genus; improbafelis Fengraf
Dum trabitur , digitum mordet & intereo. SL

' Francifcus Touar Wallifoletano. I. VD. Spaans
. . rechtsge»

Dit anderis'er niet verre van daan te lezen. RI
a 7 beetder

Vis tibi poft mortem firmas promittere fedes è tate go
Ante oculosfemper fulmina mortis habe. Agr

van. Conftantin. Gebennen., grafo
fchrife,

©pde derde Kerkpilaar, aan de flinke hand; ftaat een fchoon Hoofd van koper ,
naar ’t ontwerp van Frans van Regufe.

D'Obelifcus of Pronknaald , nuftaande op het Volksplein , en wel eer in de Pronk-groote Renbaan , als men in ons eerfte deel zien kan » gebood Sixtus de V, inFr
?t jaar 1587 p uit d’aarde te haalen, daar de zelve veele eeuwen onder gedompelt had Renbaan,gelegen. Hy liet haar verbrengen ; en op deze plaats oprechten door den Ridder f2tn
Fontaine, zynen bouwmeefter. Aan twee zyden vanden voet lecft men dit oude op- Volk:{chrift aldus luidende, plein.

x 3 Imp.  
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or, IMP. CAESAR.DIVI. F. AUGUSTUS: PONTIFEX. MAXIMUS. IMP. XII,
£î% COS. XI. TRIB. POT. XIV. AEGYPTO. IN. POTESTATEM. POPULI.

ROMANI, REDACTA. SOLI. DONUM. DEDIT, ;
Sixtus de V liet op de derde zy , deeze volgende woorden ftellen.

Sixtus V. Pont. Max. Obelifcum hbune , a Caf. «Aug. Soli in Circo maximo
ritu dicatum impio , miferanda ruina frattum obrutumque erui , transferri , for-
mafue reddi , Crucique invittift. dedicarijuffit anno M. D. LXXXIX.
‘ Ophet vierde vlak van het voetftuk ftaat dit.
ANTE. SACRAM. ILLIUS. DEM. AUGUSTIOR. LATIORQUE.
SURGO. CUJUS. EX. UTERO. VIRGINALI. AUG. IMPERANTE.
SOL. JUSTITLE. EXORTUS. EST.

Eene De Fontein, daar naaft by geplaaft , ciert en verzelt zeer heerlyk de grootsheit
cietvie van deze Pronknaald. Gregorius de XIII heeft’er een Wafchbadt en Paardewa-
komby ter, naar den weftkant , by laten maaken.
dePronk- Twee Kerken , die den ingang van drie ftraten , o *t middenvan dit plein ,
twee maaken , en daar beginnen, zyn van cene geftalte byna rond ; elk met cen
pelo hooge ronde kap of toren ; om eene evenredigheit voor ’t ooge te hebben.
vandre Men gaat in de cene , en de andre Kerk door eene galery , ruftende op vier
ftraten. fteene Zuylen, gebouwt naar de compofite, of t'zamengefmeede orde , met cen

balufter vol beelden daar boven op. Men leeft op de architraven , of dor-
pellyften den naam van den Kardinaal Gaftaldi van Genua, die deeze twee Kerken,
naar ’t beftek van den Ridder Rainaldi, heeft gebouwt. De Kerk aandeflinker
hand wort der L. Vrouwe van Monte Santo genaamt,de gereformeerde Vaders Car-

De Kerk meliten van Sicilien zyn'er bezitters van. De Kerk is in haat binnenfte eyrondt,
10°"heeft zes Kapellen , behalven ’t hoog Autaar. ’t Voorige beftek van Rainaldi, is
vrouw verandert door den Ridder Bernini en Fontana, die ’t zelve ook zedert weinigeja-
pnea ren volvoert hebben. ;
‘8° De andere wort genaamt de Kerk van onze L. Vrouwe der Mirakelen, of wonde-

ren. De Franfche Vaders van de derde Orde van den H.Francifcus , die men te
vanonze Parys Picpus noemt, hebben deze Kerk in, en is hungegeeven , opt verzoek van den
Vioww Rardinaal Barberini , in ’t jaar 1628. De Kardinaal Gaftaldi, Stichter van de nieù-
derwon- we Kerke , heeft daar zyn Begraafiteè. Boven ’t-hoog Autaaris cen miraculeus
deren of wonderbeeld van de H. Maagd , gefloten in cen muurvak of nis , midden in

een zecruitftekend portaal , onderfchraagt van vier marmere zuilen naar de Co.
rinthifche bouwkunft. De vier Kapellen van deze Kerk hebben niet opmerkelyks:,
zynde noch onvoltooit,

Alsmenalles, ’t gen op”t Volksplein aanmerkenswaerdig is, bezigtigt heeft , moet
men van vooren af cen van dedrie ftraten, die de Stadt doorloopen, inflaan; al-
lengsken zullen ze u, zonder het gewaarte worden , verder van d’andercafleiden. Als
daar wel op gelet wort , kan men niet ligtelyk in Rome, hoe machtig groot cok
deStadt is , verdwaalen. De ftraat aan de rechter handt hiet de Ripete, om dat ze
den reiziger naar eene kleine haven van Rome, Ripeta genaamt, leidt, welke ten
einde loopt by de Franfche Kerk van den H. Louis, en aan den Tol of de Douane.
De ftraat aan de flinker hand, Babouin, of de kleine zot van Mafcaron genaamt,

Plce naar cen Fontein van. dien naam, brenge u op het Spaanfche plein ; 0o0k aan
d'EfMonte Cavallo , daar ’t Paleis van den Paus ftaat: de vreemdelingen gaan gemeen-
Noe lyk door deezeftraat, om hun verblyfontrent het gemelde Plein te neemen, daar veele
Cavallo. goede herbergen zyn; namelyk , de goude Berg ; dè kleine Louvre, ’t Schilt van

rankryk , enz. daar men , op de Franfche manier, wel gefpyft en gedient wort,
behalven dat'er ook veele geftoffterde kamers zyn ; voor diè op zich zelven willen
woonen.

Maar zoo iemant te Rome komt, om ’t geen’et aanmerkens waerd is ,. te bezig=
il Corto,tigen, die moet de middelfte ftraat, de fraaifte van de ganfche Stadt, inflaan : ZY
selo°P- looptvan ’t centotaan ’c ander eind de Stadt door, tor aan de plaats van St. Mar-

cus toe. Paus Paulus de III ; van ’t geflagr van Farneze , maakte ze Iynrecht zoo
verre ’toog reiken kan. Mennoemtze #4 Corfo , de Loop ; om dat daar door ’c
meefte geloop en de gang van Heeren en Jufferen is, die daar ’s avonts met Ka-

vitte- roffen , als in een loopplaatze, komen fpanficeren en zich vertoonen , voorname-
Cammiva IYK als © Vaftenavondr is, waar in deeze Roomfche, boven alle de uirmuntendite
ofva- van Italie, de kroon fpant. Alle de vermomden komen daar des namiddags, om
de gezien te zyn; de ftraaten en venfters zyn vaneen oneindig getal menfchen, oud en

jong,
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Jong , inannen en vrouwen , opgepropt. *t Is cene toelating van Paulus den II,
dat’er wedlopen van Paerden op dien tyd mogen gefchieden; dic’er, met cene by-Paerdeof

na onbegryplyke (nelheit , doorvliegen , ftaande de karoflen; in zeer nette ordre, Meli,”
aan weérkanten geplaatft. _ dan.

"t Eerlte opzigtige gebouw , dat zig in dic ftraataande rechter hand opdoet; isai
de Kerk en ’© Ziekhuis van Sr. Jacob der Ongenceflyken. De Kardinaal Petrus Co- van st,
lonnaftichtte deze Kerk, in ’t jaar 1339 3 toen wierr ze St. Jacob #72 Augufta ge-}xc®.
heren; om dat’et graf van Augùftus daardichte by is. Hy liet het Gafthuis bouwen,
voorarme mannen en vrouwen , aan ziektenen gebreken, niet, ofqualyk tegeneczen,
onderhevig; deeze worden daar met groote zorg en koftent, niet tegenftaande °t getal
hoog loopt , en dat'er menigmaal meer dan twee hondeit in zyn, gekoeftere. Int
zelve zyn zeer dienftige gemakken, zoo wel voor de zieken , (zynde de mannen
van de vrouwen gefcheiden ) als voor die'er 't bewint over hebben , en hen bedie-
nen of helpen : nevens voorraatkamers , wandelplaatzen , fonteinen en andre ge-
rieflykheden , ookis’er een fchoone Apotheck, enz. Veele gemeene borgers s en andere
van grooter aanzien, hebben'er giften van belang aan gefchonken. Paus Nicolaus de 3
V vereerde de Broederfchap van onze L. Vrouwe des Volks met de bedieninge Peker
van dit Ziekhuys. De KardinaalSalviati; opperfte Gezaghebber van dic broeder-nicut
fchap , vernieuwde de Kerk van den grond af , en verzag haar ook met eene brave* 1609
jaarlykfche inkomft. Zy word bedient van veertien Priefteren en twee Klerken, die'er
den Godsdienft pleegen. Het beftek, van deze nieuwe ronde Kerke, wiert begonnen
door Frans van Volterre , en is van Karel Madern voltooit.

In d’cerfteKapel, aan de rechter hand, is cen fchildery van de Verryzeniffe onzes Bethy-
Hecren, van den Ridder Roucalli. ’t Beeldt der H. Maagd , van Engelen oOMrngtE
en in de twede Kapel te zien, is van de kunft van Paris Nogari. In de derde Ka-
pel ziet men een St. Jan, die onzen Heer doopt , van den Ridder Paffignano.
Her H. Avontmaal, met de twaalf Apoftelen aan ’t hoog Autaar, is mede van den
zelven Paffignano. De Kardinaal Salviati heeft boven in *r gewelf laaten fchilde-
ren, ’t beeld van den Hemelfchen Vader , met veele Engelen rontom ; door Jan
Baptift Novara. Aan weérzyden, zyn twee groote hooggeachte fchilderyen ; aan
de zyde van den Epiftel zier men de Hiftorie der Ifraéliten , ‘t Mannain de woe-
ftyne vergaderende, ’t ftuk is van de kunft van Nappi; aan de zyde van ’t Euan-
geli , d’offerhande van Melchifedek , gefchildert in natte kalk door Vefpafiaan
Strada. '

Aan d’andre zyde van ‘t hoog Autaat , in d’eerfte Kapel , toebehoorende aan"t
geflage van Gratiani, is een tafereel van de geboorte onzes Heeren : *t heeft cenen
goeden zwier , en is gefchildert van Antiveduto Grammatica. Het beelde van Se.
Jacob in de volgende Kapel, aan hem toegewyd, is van marmer gehouwen door
Butio.. In de Îaatfte Kapelis een tafereel van St. Jacob , nevens cen Maagd in
de wolken , omringt van Engelen , en een vrouw leggende op hare knién , van
Frangois Succhi gefchildert. :

De Broederfchap heeft dit Gafthuis vergroot, tot aan de ftraat Ripeta, of ’t Oc- Zi.

vertje , daar een kleine achthoekige kerk , naar °t beftek van Jan Antony Rofli,g;oot
by gebouwr wierd , verciert met fchilderyen, beelden, en laag verheeven beeldwerki
van marmet. Hier in word het H.Sacrament, als ook de H. Olye bewaart, om daar *°"°
mededienft te doen aande zieken in hunuiterfte.
De Kerk van Jefus Mazia, en daar by cen Kloofter van d’ongefchoeide Augufty-De Sal

ner Monikken, die’er dienft doen , ftaat recht tegen overSt. Jacob der Ongences- jinJet:
lyken; Karel van Milan was'er boumeefter van, doch zy is binnen weinige jaren klootter.
cer volbouwt; met het Portal, hoog Autaar, en fchoone marmerePilaren verciert,
door den Ridder Rainaldi. Naderhantis ze zeer verheerlykt van den Heer Bolo-
gnerti, cenen zeer ryken Prelaat, die goed voor den armen was ; en onlangs geftor-
ven is. Hy liet ze met koftelyke marmerfteen bekleeden , met witte laag verhe-
venebeelden, van de zelve foort, vercieren , boven al de biechtftoelen tuffchen de
Kapellen , van Micihel Maille , den Borgondier genaamt 3 Frans Cavallini ,
Laurens Orton; en Hieronimus Gramignoli , die ook het plaefterwerk rontom de
vlakke of platte gront der Kerke hebben gelegt ; tegenwoordig van den Ridder
Breindi befchildert.
De Tombe of ’t Pronkgraf van den Kanonik del Corno ; aan de rechter hand Do

van den ingang, is uit marmer gehouwen , van den Heer Dominicus Guidi. Eene proal-
marmere Doodftaat'er boven op, die ’t beelt van deezen Kanonik opbeurt ; op zy Sr:
twee Kindertjes ,, hunne toortfchen uitbluffchende. houwen

Dit konftftuk houd waardiglyk d’cere ftaande , die dezen braven beeldhouwertin Sv
met

Tweede
Kapel.
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mer meer luifter opgcheldert en verkregen heeft , toen hy (ook uit marmer) alle
Mn die fchoone beelden van de Faam onzes Allerchriftelyk@ten , en rhans gelukkig
denx1v, regeerenden Konings gemaakt heeft, nu korteling in Vrankryk gebrage, cn tegen-
zynge- woordig te Verfailles , door ordre van zyne Majefteit, op ‘t allerbefte gezige van
rsaden Hofdezes Kafteels geplaatit.
Ferfle D'eerfte Kapel, aan de zelve zyde, word doorcentafereel van Chriftus kruiciging,
Eno met Magdalena aan zyne voeten, verciert. Dicht daar by ziec men een Pronkgraf van

‘marmer , meteenfraai borftbeeld voor iemant van tr geflagt van Bolognetti, door
Frans Aprile , gemaakt.

tweed In de tweede Kapel, ziet men cenfchildery van den H. Nicolaus van Tolentin,
Karvan den Heer Bafilius Francois. De marmere Tombe met het bortbeeld , dat'er
De derde naaft byftaat , is van de kunft van, Cavallino. De derde Kapel is noch niet vol-
ARRE {000
ho Aan ’t hoog Autaar is cen groot taferecl van de Kroninge der H. Maagd, met
Autar. een meenigte van Engelen by haar , door Hiacynth Brandi gefchildert. ’t Staat in

*c midden , rontom meteen cieraad van den Boukundigen Ridder Rainaldi ver-
ciert ; ’t wort onderftut van vier fchoone marmere Zuilen , waartuffchen men
twee diergelyke witte marmere beeldenziet; ’t cen van St. Jan den Dooper, door
Jofeph Mafloli van Sena; ’t ander van Sc. Jan den Euangelift van den zelven Mee-
fter gemaakt ; daar boven , vier marmere Engelen , van Paul Nardini en Frangois
Cavallini ; de laatfte is noch bezig aan de Kapel aan d’andere zyde ; daar hy meer
‘Tomben voor ’t zelve geflagt van Bolognetti maaken zal.

Delsatte De fchilderyen in de laatfte Kapel, zoo mer olyverf , als in natte kalk gefchil-
Hp dert , nevens het tafereel waar op Sc. Thomasvan Villeneufis te zien , zyn van

Felix Ottini, difcipel van den Ridder Brandi. De marmere Tombe, dicht aan de
deur , met de Tyd en veele Engelen , die het borftbeeld van den Heer Julius del
Cornodragen , is cen konftwerk zeer los en {tout van den Heer Hercules Ferrata

has gefchildert. ; ;
Ferrata. In de Sacrilty worden noch verfcheidetaferelen van Jan Antony Lelli bewaart 5
Desacri- onder anderen cen van cene H. Maagd , die ’c kleine kindje Jefus, ‘een hart aan den
fi. H. Auguftinus langende , op haare armen heeft.

Fen weinig verder de ftraat op , naar de rechter hand , gaande , komt men by
suAm. cene zeergroote fchoone Kerk , St. Ambrofius en den H. Karel Boromeus toege-
brous wydr, als men leezen kan uit het opfchrife van ’t portal. ‘Weleer was ’t cene klei-
Kek. ne Parochy , genaamt St. Nicolaas del Tuffo. Sixtus de IV gafze, in ’tjaar 1471;

aan de Milanezen , die ze, onder de benamingevan St. Ambrofius, herbouwden.
Twaalf Priefters van dien Landaart bedienen dezelve. Daar dichte by is een dubbeld

Éen dub- Gafthuis , ’t cen voor de Zieken, ’t ander voor de Pelgrims hunne Landsluiden ,
belgat- die daar huisveftinge vinden, en drie dagen, als zy in Rome komen, fpyzen kon-
SESULNGnI

wanneer ln ’tjaar 1612 wiert d’eerfte fleen, tot cen fondamentof grondveft vande nieu-
endoor we Kerke (naar ’t beftek van den boukundigen Honorius Longhi, die’er ook ’t bc-
StAm. windt over had) gelegt.  Zyn zoon Martyn voltooide het gebouwtot aan het ver-
brozius welfzel. Maar naderhantis’er de laatfte hand aan gelege , en ’t werk volbrage, naar
a’t beftek en de tekeningen van Piedro Cortine; die ’t Koor, Hooftautaar, de Tri.

- bune of ’t Verwelfgeftoelte, nevens ’t kruis der Kerke, met cenen grootenen fchoo-
nen dom ofhoogronde kap in ’t midden verciert hecft ; die door den Heer Hia-
cynth Brandi , met alle vier zyne hoeken, als ook met zyne verwulfzels boven ’t
kruys , en het groote- of middelpand der Kerke , befchildert zyn : alle de verdere
verfierzelen van verguldt plaafterwerk , met laag verhevene en andere beelden, daar
deeze Kerk vol van is , en waar door ze zich zoo fchoon opdoet , zyn van de
kunflt van Fancelli, Cavallini, en meer andere; de vloer is van marmerfteen, en ’t
verwelf op de zyden van verfcheydene Meefters gefchildert.
De Kardinal Homodei, Milanees van geboorte , heeft overmatig groote fom.

mengelts, tot het voltooijen van deeze Kerk, gegeven: de Kardinaal Litta Aarts-
biffchop van Milan, nu laatft geftorven, gaf’er ook zeer vecl toe ; voornamelyk tot
het Portaal , dat drie deuren , en boven dien drie groote venfters met baluftraden
heefr. Aan beyde de zyden van de groote deur , zyn twee zeer hooge Kolommen
van gebakkenfteen metkalk geplaaftert. De Kapiteelen zyn naar de Corinthifche
Bouworde gemaakt ; hebbende op de hoeken diergelyke pilafters, en tegenpilafters.
De twee Paleizen, op cene en de zelve evenredigheit , aan weérzyden van de Ker-
ke gebouwt , nevens het plein voor ’t groote portaal gemaakt , geeven cenencicr-
lykentoon aan dezelve,

In



Van Niruw Rome I Deel. 169
In d’eerfte Kapel, aan de rechte handt, ziet men een Chriftus aan ’t kiuis, zyns Eerlté

de laag verheven beeltwerk ; op de zydecen groottafercel , daar de H. Karel, ope
zyne knién, Godt bidt, om van de pet verloft te worden, nevens cenen Engel die
’t zwaarde weér in de fcheè fteekt ; gefchildert van Jan Dominicus van Perufe. In rieede:
de tweede Kapel, is cen rafercel van de H. Maagdt, en van St. Francifcus.  Inde
derde, een van den H. Barnabaspredikende , van La Mola, gefchilderr. Op het -
de in ’tkruisder Kerke, is cen tafercel van Chriftus in den Olyfhof, van Pafcal por
e Rofli. taar.

Derde.

In ganfch Romeis deze Kerk d’eenige welke een koor heeft, daarsmen rontom,,xoor
gaan kan; even eens als in de Parochiekerken van Vrankryk; bovendatis ’t niet dar mer
afgefloten dan dooreene enkele baluftrade van marmere Pilaartjes , drie voeten hoog.E

Men zag wel cer op ’t hoog Autaar cene L. Vrouw van Barmhertigheit , hebbende £°*
onzen Heer op hare knién, zoo als hy van ’t Kruis afgenomen was, en andere beel-

den meer , die cen heel fchoon brokje van marmer maakten , zynde met gulde ftra-
len omheint van Thomas Luine, die’er ook twee Sybillen, op zy ftaande, by voeg-
de : maar alles is in ’t bedehuis en op ’t plein over gebragt. De Heer Karel Ma-
ratta. is bezig met een (choontafercel, dat’er geplaatft zal worden, te fchilderen , daar
in de H. Maagd onzen Heere tuflchen hare armenzal hebben ; en watlager zul-
len ftaan de H. Ambrofius met de H. Karolus.

In de Kapel van ’t kruys der Kerke, aan d’andre zy » is cen konft{tuk van hoogepeka-
waardy van Pordenone ot van Titiaan zelf gedaan; men ziet’er de vier Hooglee- pen
raaren der Kerke in, en boven hen cene Maagt den Kleinen Jefus omarmende. Hetflinker
taferecl van d’eerfte Kapel, als men weér naar de Kerkdeur gaat , verbeeldt den hantbe-
Hemelfchen Vader , nevens den H. Geeft, van veelen aangebeden ,,zeer keurig ge- Ra:
fchildert van Thomas Catavicino , een difcipel van Andreas Sacci. In de tweede
Kapel, is deH. Philippus Neri te zien; van de kun&t van Frangois Rofe. In de
derde de H. Henrik op zyne knién nevens andere Heiligen meer , van den zelven
Meefter.

Eenige fchreden verder, van St. Karels afgaande , komt menop ecnen kruisweg
vande {traat der Waterleidingen ; welke met het plein van Spangien begint, dwars
door de Loopftraat heen, tot aan de brug St. Ange, of van den H. Engel, daar ze
cindigt.. Aan de rechte hand ziet men ’t fchoon Paleis van den Hertog van Ser-'tPaleis
monete , en vàn St. Mark ; Prins van Cafette ; van den huize Gaérani : Paus prese
Bonifacius de VIII. was van ?t zelfde geflagt. enSt:

.’t Paleis ftaat alleen en van drie Kanten vry. Van de ftraatkant der Water-Mak.
Icidingen , daar de groote en rechte ingang is 3 van de Loopftraat , daar een
fraaije ry van cenerhande gemakken of gebouwen gezien wort , durende tot aan de
plaats van St. Laurens in Lucina; de derde zydkant van dit Paleis eindigt hier, zyn-
de met zeer fchoone marmere beelden » Bortftukken , en laag verheven beeltwerk, van
Keyzers en Philofophen, verciert. Op het voorhof, detrappen;en in de kamers Colottis:
zie meneen Coloffusbeeld van den grooten Alexander, ftaande onderde galery Vanbeltver
het Voorhof. der Mag:

Detrap vandit Paleis is de fchoonfte van ganfch Rome; want ; niet tegenftaan- Sehione
de datze twaalf voetenbreedtis ; is echterelke trap van eenen enkelenfteen; die tap.
ftuk tachtig Schilden of Scudi gekoft heeft; ze komttot aan de twede verdieping
van ‘t huis ; en hecft vier bordeffen , ieder van vier en twintig trappen.

Aan d’andere zyde van °t zelve plein van St. Laurens, langs de Loopftraat ; vlak »e Palcis
voor Stradaferratina , welke tegen ‘e Gollegieofde Broederfchap de Propogandafide Ludovis
ftuit , ftaat een Paleis dat zcer groot is ; maar zeer irregulier en buiten fchikking:/0.
’t hoort aan ’t geflage van Ludovifio , nu laatft van de Kardinalen Rofpigliozi be-
Woont.

Opde zyde van dit Paleis ftaat de Kerk van St. Laurens , în Lucina genaamt; pe kei
- om dat ze op den romp van'den TempelvanJuno Lucina , ontrent hetjaer 432 ; door van St.
Sixtus den III, gebouwtis. Hykreeg deezen gront van den Keizer Valentinianus: ;n Ta
by gevolg geenzins op ’t erf van die Godlievende Vrouwe Lucina ftaande , die cina.
den heyligen Paus Marcellus in haar huis herbergde. Verfcheide Pauzen heb-
ben er de hand aan gchouden , en dezelve vernieuwt ; namelyk Benedi&kus de Il ,
en Celeftinus de IIT, die de Kerk op den 26 May desjaars 1196 inwyde. De vertihei:
Engelfche Kardinaal Hugo , de Franfche Kardinaal Jan ; als ook een tweedede malen
Franfche Kardinaal , mede Jan genaamt , nevens de Spaanfchen Kardinaal Juigo, tire
hebben ze daar na, en op verfcheide tyden , vermaakeen verciert. i

i Ze wasals eene collegiale Kerk, toen ze Paulus de V aan de geeftelykéè regus
liere Minnebroérs gaf ; cene Broederfchap of vergadering veel van de ‘Fheatinen
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Isde te Verfchillende. Z’is d’allergrootfte Parochie van geheel Rome : want daar onder

f.rochy hoort bynaalt de gantfche Wyk van *t Marsveld. È

vsaRo-  VaderRaphael d’Averfe, Generaal van deeze Ordre ,, heeft ze byna gehecl van
P*  nieuws op, door den Ridder Cofmus van Bergamo, herbouwr. Men komtin de

Kerk door een antyke galery , met yzere tralien afgefloten ; onder aan het muur-
werk ziet men de Hiftory van den H. Laurentius,in °t grauw of zwart en wit afge-
maalt, de grondis ganfchvergult, fn ’t midden d’opftandinge onzes Heeren »gefchil
dert van Mommet Greuter van Napels , d'andere fchilderyen zyn van Spadaryn en
van Piccione.

Mr Het tafercel van St. Laurens , aan de rechte hant, in d’eerfte Kapel, is van Tho-
mas Sallini 3 naar de tekening van Balioni. St. Jan de Doper en de H. Jofeph ,
in natte kalk , op den driehoek van ’t verwelf , gefchildert, zyn van de kunft van
‘Thomas Luini; d’andere twec Heiligen zyn van Jan Baptift d’Efperance.

tweede In de tweede Kapel, door den Ridder Rainaldi gebouwt , is een St. Antonius
Kapl van Padua ; van den Napelfchen Ridder Maffini gefchildere.
Derde In de derde Kapel, daar de Doopvonten zyn, zie men cene ftaande Maagd
Kspel met de maan aan hare voeten, nevens veele Engelen ; noch lager St. Laurens, St.

Francifcus en St. Hieronimus; alle van Henrik Flaman gedaan. Het taferceltegen
de muur , dat de H. Lucina verbeeldt , is van Avantyn; een anderis van Borgiani
gefchildert. i Ù ò
De copy naar Guido Reni, van de bootfchap aan de H. maagt Maria , in de

vierde  Vierde Kapel, is van Louis Gimignani. Warde Hiftorien aan de zyden belangt;
Kapel. die aan de flinker handt is van Jacob Gimignani; en aan de rechte handt van Bor-

gonjon gefchildert.
Opdetweekleine deuren van’t koor aan de zyde van’t hoog Autaar , zyn,detafere-

len vanSt. Pieter en St. Paulus gefchildert , van Pater Cofmus de Capucyner ; de
twee andere taferceltjes daar St. Laurens , en St. Jofeph in gezien worden , zyn
van de kunft van Karel Venetian.

vertici Onder* hoog Altar zyn de lichamen van de H.H. Martelaren Pontianus , Eu-
delicha- febius , Vincentius ; Pelerinus, Sempronius, en van de H.Felicula, martelateffe,
Pestbefloten. In Italien worden de lichamen der Heiligen niet, gelyk men in Vrankryk
genon- doer , in kaffen bewaart , maar onder denfteen des Autaars gelegt , naar de woor-
der .den van d’Openbaringe Joannis; vidi fub altare animas interfettorum. &c. Boven
Autaar. deeze , zyn'er in deze Kerk meer H. overblyfzelen van St. Laurens ; ook ver-

{cheyde hoofden , armen, en andere reliquien van Heiligen, in zilvere dootbuffen of
reliquikaffen gefloten ; die' op hunne gewoone Feeftdagen ten toon geftelt wor-
den.

Het tafereel van ’t hoog Autaar wort hoog gewaardeert ; om dat het cen hooft.
fehone  ftuk van Guido Reniis , verbeeldende eenen Chriftus aan ’t kruis. De Markgra-
IAT vin Ange Lelli maakte het by teftament aan deze Kerk. ’c Isineenen koftelykenom-
Lor kring befloten , ftaande op Colommen, die hare voetftukken en kroonlyften den
Autiar Ridder Rainaldi verfchuldigt zyn.
De ka In d’cerfte Kapel, aan d’andere zyde, ziet men cen St. Francifcus, zoo als hy de
pellea wonden ontfangt , op natte kalk van Sermonette gefchildert. De fchildery op’
Tn) volgende Autaar ; daar een Chriftus s Maria en Jofeph in zyn, is van Alexander
han Veroneze. De Chriftus aan ’t kruis,en St. Francifcus op zyne knién, die men op

den derden Autaar ziet , zyn van Frangois Zucchi gefchildert ; maar ’t gewelf en
de zydmuren van deze Kapel van Jan Baptift d’Efperance. De H. Karel , in de
vierde Kapel gelchildert , is van Carel Venetian.

tomben Onder de verhevene Pronkgraven dezer Kerke ,is dat van Nicolaas Pouffyn ,
coi. treffelyx Konftfchilder, cenen Franfchman ; geboortig van Andeli in Normandyen;
graven, geftorven in den jare 1665 , cen van de alleraanmerkelykfte ; meer om ’t lichaam

dat’er onder ruft, als wegens detrotsheit van’ gebouw: de Heer Bellorius heeft’er dit
grafdiche op gemaake.

  

van
Pouffin ,

2yo grab Parcepiis lachrymis : vivit Puffinus in urna.ferite. gii : RS :
Vivere qui dederat , neftius ipfe mori.

Hic tamen ipfè filet , ft vis audire loquentem ;
eMirum eft , in tabulis vivit , © eloquitur.

Als men uit de Kerk van St. Laurens 72 Zuciza , door de kleine deur , aan de
é zy van e koor, uitgaar, komt men aanderechter hant op cen klein plein; dat men
dano; € Iyk; © Marz i ’teindvan’ezelvett: kMarzo, ©ygentlyk, Campo Marzo ; of't Marsveldnoemt, Aan’teind van°t zelve ftaat cen kleyn

kerk=
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kerkje , van den H. Nicolaas van Prefaits; met cen Jacobyner Kloofter daar by.
*t Is een kleine Parochy daarniet opmerkelyks in is; gelyk'er ookniet is in de Kleine
kerken van de H. Cecilia, en van den H.Blafius, ftaandein ’t {traatje dat’er dicht by
is, waar door men gaat naar ’t Paleis van Borgeze , ’t welk tegen de Kerk van Sr.
Laurens aanftaat. ’t Gildr; of de Broederfchap van de Ruftbeddemakers vergade.
ren daar. Tuffchen de twee genaamde Kerken , ftaat her Paleis van den Groot=
hertog van Tofcanen, daar zyn Refident hof houdt. Recht daar vooris ’t Kloofter
vande geeftelyke Benedi&yner Monikken ; die uit Griekenland te Rome quamen ,
omtrene het jaar 750 , vluchtende van daar, om de vervolging van den Keizer Leo Klootte?
Fauricus; zy verlieten toen d’Ordre van den H. Bafilius, en omhelfden die van dene
H. Benedi&us.  Onder de Reliquien of H. Overblyfzelen , die zy mede bragten , "°°°"
word noch op ’t Hoogautaar een beeld van de H. Maagd bewaart, dat men voorBelt van
vaft houd gefchildett te zyn van St. Lucas. Zy zoudendaar ook ’t lichaam van dari
Gregorius Nazianzenus gebragt hebben: maar Paus Gregorius de XIII liet het naarfhidar
St. Pieter in zyne Kapel brengen ; en hun eenen arm van dien Heilig , tot hunne
vertrooftinge , belioviden.
De Kerk is, zedert weinigejaaten, op eene luchtige en ruyme manier , van denSt. Maria

Bouwmeeftet Jan Antony Rofli , Kruiswyze , byna een groote hoogronde kap posa
overfteigerende , herbouwt- Zy heeftveellicht ; °t portaal heeft men gelaren zoo zo.
als’t was, om dat’et fraai is, hebbende twee pilaren van Violet marmer naar de Joni-
fche bouworde; op d’Architrave ziet men den H. Benedi&us, en den H. Gregorius
Nazianzenus, gefchildert van l’Efperance in natte kalk, en in ’t midden een Maagt,
van Sermonetta.

zDe Kerk heeft zeven Autaren: op d’cerfte, ter rechter hand, zult gy een tafereel Kapellezzien agian Don Vincent Vi&orius ; de beelden wit en zwart werden’er van Paul en zeven
Albertoniin gebragt, hy is een difcipel van den Heet Cirus Ferri; die bezig is mer Autre
het tafereel., dar.iù de tweede Kapel zal komen.

.

In de derde Kapel, is een fchil: Kerk.
dety van Julius Romano, verbeeldende onzen Heer, verfchynende aan Maria Mag:
dalena , in de gedaante van eenen Hovenier. Aan ’t Hoogautaar , ziet ment mi- det4,
raculeufe of wonderbeeld van de H. Maagt. In de vyfde Kapel, is cen tafereel becit van
waar in Chriftus van ’t Kruis wort genomen. In de zefde, een van den H. Benedi- Vie.
us , met meer beelden daar in, door Don Jofepho van Trente gefchildert; maar,
de Heer Lafarus Baldi heeft drie andere ftukken , van den zelven Heilig , cenige
gefchiedeniffen behelzende , ondet handen , die daar, in fteé van ’t vorige ftuk,
geplaatit zullen worden. Louis Garfi is mede doende aan her tafereel van het ze-
vende Autaat , daar de H. Maagt, en de H. Gregorius Nazianzenus ; in zullen
komen. ;

Voot het Portaal van deze Kerk is de ftraat » waar doot men naar la Scrofa gaats De frat
‘welke alhier met de ftraat van Ripette eenen kruisweg maakt; deeze plaats wort zoo nscnaa
Senaamt, naar eene Zog van fteen gehouwen, die men int Italiaans Scrofz hiet, en uit vin
welker muyl water fpringt , dicht by de Kerk van den H. Triphon, die in ?c bouw- nam
gevaart vari de Vaders Heremyten van St. Auguftyn vervangen wort , echter is ze pont
veel ouder dan die van den H. Auguftinus ; want deftaatfie word daar al op den vanden
eerften Zaturdag in de Vaften gehouden.  Pius de 1V vereerde ze met den Kardi: FEE
naals Tytel, doch Sixtus de

V

nanì z'er weér af, en gaf die aan St. Auguftyns , de Pleo
Broederfchap van ’t H. Sacrament, die ze zeer net onderhoud en wel bediene pirnaat den vaa
daarin is niet van belang te zien. Sao

Achter St. Auguftyns ; dicht by 7a Scrofa, of ’t Varken, is de Kerk van denH.De Kerk
Antonius van Portugaal , gefticht van Martyn de Chiaves Portugees , ten tyde van ee
Eugenius den IV. De Portugezen hebben ze ook vernieuwt., en verciert met cen pius van
Portaal, naar de Dorifche Bouworde, metpilafters van gchouwen fteen, door Mar- Portueal,
tyn Lunghy ; het werk is noch niet ganfch. voltooit. *’t Gafthuis , daar de Pel- pettiche.
grims van dien Landaart zich van konnen bedienen , ftaat’er naaft by. De Kerk CoeWilert ookdoor Kapellanen van die Natie bedient. De grote Caluift Martinus Af- Apm
Picuelta, zeer bekent, onder den naam van den Do&or Navarra, legt’er begraven. ta.
,. Hettafereel, van St. Antonius van Padua , den kleynen Jefus aanbiddende , op Wareia
£ groot Autaar , is van Marcellus Venufti, de fchilderyen rontom ’t koor, van Pe-
legrin van Modene; als ook het tafereel'in de Kruiskapel , aan de rechter handt,by de Sakrifty , daar cene L. Vrouw van Barmhertigheit gezien wordt. Hierrecht
tegen over, aan de zy van ’t Euangely , is een tafercel van Sr. Elifaberh, Koninginvan Portugal , door den Ridder Celio gefchildere ; en op ’t Autaar aan de zelvezyde, by de deur, cen fchildery van den Heiligen Vincent, St. Sebaftiaan en Sr. An:
tonis Abt mede van Venufti pinceel.
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De Bee: Als men uit deze Kerk, naar de Beereftraat gaat , moet men zich rechtsom

I, dtaaijen naar d'eerfte kleine ftraat 3 aan *t eind derzelver ftaat*de kleine Kerk

pe Kerk van St. Lucas , de la tinte ; van de Bel genaamt, om dat'er wel cer de bel- of

vanSt klokgieters rontom heene woonden s maar nu niet meer. Men vind’er nu by-

LU, na anders geen volk, dan {chippers en koop- of werkluiden in brand- en timmerhouc.
bell Deze Kerk wort in de Paafchdagen voor cen Prochy-kerk gehouden. Zy is op

Diarin nieuws herbouwt, men ziet’er twee tafereelen die goet zyn, ‘’t eene van de geboor-

2yntwee te , en ’t andere van de kruyciging onzes Heeren. i - ;

Tage

i

Weér naar Ripere keerende , komt men op de Plaats of ’t Plein Nicofie: ’t

syen.  voert den naam naar cenen Ragufifchen gezant , die'er gewoont heeft. Door cen

De platts Klein ftraatjen , aan de rechter hand, komt men , niet ver van daar, aan St. Yvos

Sa van Bretaignes Kerk ; die zeer outis ; weleer wiert ze naar St. Andries van Mar-

De Kek moraris genaamt; maar Calixtus de IMI gaf ze, in ’t jaar 1455, aan de Bretons; zy

herbouwden ze, en noemden ze naar hunnen Patroon. Vier Kapellanen, dendienft

waarneemende , worden’er in onderhouden ; nevens een Paftoor,. alle van den zel-

è ven landaart.  Voor dezen was ze cen met de kerke van St. Louis van Vrank-

“ry&, nevens het Gafthuis voor de Pelgrims , door ordre van Gregorius den XIII.

renige Een gedeelte van de zyde van dien Heilig , nevens een vinger van den H. Apoftel

pronk- Andries, worden noch in deze Kerk bewaart. Alhoeweldit een zindelyk kerkje is,

grven cvenwel vint men’er niet opmerkelyks in. De Kardinal Robbert de Calac ‘, cen

Breton; heeft'er zyne tombe, nevens cenige mecr van dat Land.

Het Ke Op de plaats van Nicofie , is het Clementynfch Collegie , in’tjaar 1595 ge-

i, fticht door Clemens den VIII, ten dienfte van die van Slavonien, onder debeftierin-

Collegie. ge en’t opzigt van de Vaderen des Chriftelyken Godsdienfts van de broederfchap der

Sommasken.  Urbaan de VIII bragt dit Collegie over naar Lorette, om dgp'et na-

der by hun land is; zynde daar niet af gefcheiden , dan door de wydte der#Adria-

tifché Zeé. Na dien tyd hebben de Paters hunne koftgangers, mecft aljonge Edel.

luiden , in de taalen en wetenfchappen onderwezen: Jacobde la porte de Lugan

ontworphet beftek van dit Gollegie : ’t is zeer groot , deftig en luchtig ; ’t heeft

het gezicht op den Tyber ; ter plaatze wel cer 7erentus genaamt. —

cenklc-  Niet ver van de Molen van Ripeta , is cen Kerk aan St, Gregorius gehciligt,

cer daar ’t Gild der meefter Metzelaren byeen komende , zyne vergaderplaats houd.

tO Hier recht tegen over ftaan vecle Gebouwen, doch niet aan malkanderen, alle den

riu Prins Borgefe toekomende; namelyk ’t Paleis van den Prins, zyne Stallen, die zecr

Lo groor zyn en treflyk onderhouden worden, ’ Paleis van zyn Hofgezin, dat op cen

E driehoekige manier gebouwtis. Deze drie Gebouwen maaken de plaatze van Bor-

fcheide gefe recht vierkant , cn op dat plein komt een der ingangen : maar de rechte
gobou. deur of poort komt op de ftraat , daar men van de Drycenigheit des Bergs , naar

Borge&. de H. Engelen brug gaat.
- x. ’t Paleis van den Prins is zeer groots , en is, ten tyde van Paulus den V, van

i ME den huize Borgefo, door Martin Lungi den Ouden, en Flaminio Pontio gebouwt:

gioots ’t vervat drie byzondere woonfteden of gebouwen , met cene dubbele galerye aan-

een komende , en het Hofvan den Tuyn fcheidende , d’eene vleugel van die ver-

trekken, welke langs ’t ganfche plein loopt; komttot de Ripetteofkleinen Ocver;
. het Voorhof is met cene dubbele overdekte galerye omringe , en onderfchraage

vumet hondert zuilen vanoud Marmer, d’een boven d’ander, naar de Dorifche en Jo-

8° nifche bouworde , verciert met antyke Beelden; men ziet daar cene wenteltrap

Fenesar- Van eenen draai, en cen ftuk , veel ouder dan ‘t Paleis, door Bramante Lafari ge-
digeou- ‘maakt. '

detta?» —Alhoewel dit Paleis , in alle zyne gedeelten, yder een zoo wonderfchoon voor-

komt , niettemin fteelt het gebouw om laag s dat van daar tot aan de ftraat Ripete
ftrekt , “© 00g van de meefte luiden , van geene groote kenniffe en ervarentheit in

diarin de Schilderkont , door de groote menigte der Schilderyen, die men in de Kamers

Dnvan dit groor gevaart ziet.
fchoone Menzier'er, dochin verfcheide Zaalen, cen Venus en twee Nimphen, van Ti-
HS tiaan; een rond tafereel , en daar in de H. Maagd , met Chriftus , van Raphaél,

Urbin ; Chriftus aanden Pilaar , van Karavagio ; David met zyn Harp ; van den

enamn-  Ridder Jofeph d’Arpino ; de H. Katharina, aan welkers vinget de kleine Jezus ce-

senen ring fteekt , van Parmefan ; cene L. Vrouw van barmhertigheit , op cen pa-

neel van Leonard de Vinci; een Vrouwen aanzicht van den zelven ; een Bacchus-

feet, van Titian; de H. H. Cofmus en Damiaan , levensgrootte uitgebeelde, van

Dofli van Ferrare ; St. Jan den Dooper in de woeftyne ; van Bordonnone; ‘«
Hieronymus , door de Goddelykeliefde gequetft of getroffen , van Geor;
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twee Poetzemakers , van Georgion ; cene Venus in de hoogte ; van Andreas del
Sarto ; de H. Maagd , Chriftus, en St. Jan, van Scipio Gaetani; Chriftus , dra.
gende het Kruis , van broeder Sebaftiaan del Piombo; den brant van Troye ,, mer
het ontvluchten van Eneas, door Barocci.  Een kind van cenen Kreeft gencepen ;
van Karavaggio ; David daar hy Goliad doodt , van Julius Romano. Chriftus aan
‘€ kruis vlak van vooren gefchildert ;. deeze manier is aldereer® van Raphaéluit-
gevonden; een tafereel verbeeldende den winter » mevens verfcheide gedierten ,
van Baflan ; eene tovereflè mer bezweringen bezig , van Dofli ; cen groote Hi-
ftorie van Raphaél , noch jong gefchildert ; den H. Petrus weenende, zynde cen
Klein ftukjen , van Annibal Karacci,; cen Oy van cen Lam gezogen, van Titiaan;
cene L. Vrouw van Barmhertighcit levens grootte , van Succaro ; den H. Hiero-
nymus van Caravachio; Adam enEva naakt, van Jan Belin. Eene Zanggodin, van AE
den Dominicaner, dit is een zeer fchoon kunft{tuk ; de trony , of ’t aanzicht van fon
Gorgion ; door hem zelf gedaan ; Chriftus met de doorne kroon , van Titiaan, fiuk.
maardiris niet heel opgemaakt ; den H. Antonius van Pedro Perugino ; eene H.
Cecilia en den H. Valeriaan, opgehaalt en geretokeert van den Dominikaner ; Chriftus
aan den pilaar, van Titiaan 3 Venus en Cupido nevens eenen Satyr, van Titiaan;
den H. Sebaftiaan, naakt aan cen pilaar gebonden , van Palmefan ; cen flapende
Venus en Cupido , nevens eenen Satyr daar tegen over ftaande , van Paris Bordo-
none ; de vyf hoofden van Dofli ; den: H. Jacobus in een langwerpig rond ; van
den Ridder Jof. Arpino ; vier ronde tafereclen met liefdensgedachten , van Al-
bani , als » Venus op haar Speelwagen; Venus aan de fmidze van Vulcanus ;
Venus en Adonis ; Diana en andere Nimphen in het bad, beloert van Satyren,
alle van Arpino ; een oud Man, een Jongeling en ecne Duive, verbeeldende de
verborgentheit van de H. Drievuldigheit , van Karavacchio ; cenen naakten Sam-
fon, van broeder Sebaftiaan del Piombo 5 Sufanna van de twee oude boeven aan-
gezocht , van Rubens; Dianapp dejagt , levens grootte, met een lofwerk en
lyt van vruchten rontom , van Lorenfino de Bologne ; cenen krygsman , aan Julia
den bebloeden rok van haaren man Pompejus vertoonende , van Gentilefichi;
Lucretia van Titiaan; eenen Boerendans van Guido Reni ; Hercules, de hoornen
van eenen Stier afrukkende, van Antineduto 5 Magdalena , van Lucas Caugiafli;
Venus, verblindende de oogen vanden Mingod, nevens de Bevalligheden, die hem
zynen boog en pylkoker'ontneemen, zynde halve beelden, van Titiaan. ’t Is cen noch
kunftftuk en uitnement fchoon 5 twee naakte Vrouwen , zittende op den kant van AE
cenen waterbak, van Titiaan; Marten Luther met den Bybel in de hand, van den ©
zelven ; Diana , van Nimphen verzelt., in ’© groot,, van den Dominikaner,
dit ftuk word hoog geacht ; twee ftaande beelden naar ’t leven, namelyk Nicolaes
Machiavel , die Tacitus aan den Kardinaal Borgia uitlegt ; ’t H.Avontmaal, van
Titiaan ; dat vermaarde ftuk van Chriftus aan ’t kruis » van Michel Angelo Buona- Chriftus
rota, dat men zegt naar den ftervenden mangedaan te zyn. Si0Vandaar in de Spiegelzaal treedende , vint men de zelve verciert met beelden

,

gelo,
van Ceroferri, met bloemen, van Stanchi Breugel en andere : rontom ftaan zeftien niardén
hoofden van Porphyrfteen, met de verdere halve lyven van Alabaft , zyndetronien fps,
naar ‘t leven van zoo veele Keizeren.  Dezezaalis heerlyk, met vergule plaafter, getthit-
en fyne Mofaikwerk opgefchikt. In de laatfte zyn niet dan Kleine kunft- en kabinet dere peer
ftukken , doch des te waardiger.. Eene H. Maagd vind men’er in ’t klein , aan maart.
wie cen Engel cenig Fruit aanbiedt , van Guido Reni ; Joannes den Dooper ter Debie.
halver lyve , van Leonard de Vinci; de drie -Koningen van Albert Durer, de H'bectre
Maagd ‘met Chriftus, van Sarto ; cenen Jongman meteen bloemtuyltjen in zyneven,

hand, van Raphaél; een Magdalena in eenen kleinen Tempel, van Correge; cen Tate,
klein Mozaikftukjen , daar ewee vogels inzyn, van Provengal; het hooft van on- laattte
zen Heiland., van Larine Fontaine ; .de aanbiddinge der drie Koningen , van?
Lucas den Hollander ; de H. Katarina Maagt en Martelareffe , van Raphaél ; den
H.Lazarus, van Garofali; de Opftanding van onzen Heere, naar de tekening van
Michel Angelo ; twee kleine ftukjes mer hiftorien , van Raphaél; de H. Maagt
en den kleinen Jezus nevens S. Jan, van den zelven ; Chriftus op den Olyfberg ,
van Paulus Veronefe.  Een fteén die een natuurlyke landsdouwe verbeeld , daar de
Inneming van Jeruzalem op gefchildert is. De H. Maagd, met den Kleinen Jezus,van Pedro Perufin. St. Pierer hakkende Malchus ’t oor af, van den Ridder Arpino.
d’Aanbidding derdrie Koningen , van Baffan ; den H. Antonius in de woeftyn,
van Annibal Caracci. Een H. Maagtin gedachten ; van den zelven; ecne lcezen-
de maagt, van Caravacchio. Abrams offerhande, naar de tekening van Bonarotti.
De oyerfpelige Vrouw,; van Albert Durer ; vecle fpiegels ; van Marius en Breugel
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omfchildert ; noch verfcheide andere fchilderyen en tafereelen van mindere achtirig,
die ik hier ; kortheits halve , uitlaat ; omdezelve reden , zal ik ook niet fpree-
ken van cen meenigte goede copyen en namaakzelen, onder deze uitftekende goede

Noch cerfte Meefterftukken gemenge. Al vervolgens komt men in cen groot Zalet,
genander mer natte Kalk gefchildert en verguldt, van Frangois Stanchi van Bolonien ; daar
Eee be. verfcheide waterfprongen zyn , eindigende mer een getralyde overfprong ofbalkon,
fihreven welkeafgefloten ; ’t gezicht heefr op den Tyber en veldewaart in, met een dub-tunbele doorzigt of perfpeîtyf. Dit Zalet heett zyn uitzigt op eenen cierlyken Hof,
daarin. welks wandelpaden hoog verheven zyn , en daar in de fchoonfte bloemen 3 die ie.

der jaargety medebrengt , gequeekt w orden. È
ni Het ceerfte vertrek van ’t Paleis is zeer laag , men hiet het eMezzanini ; ’t is
trekof cen gemak zeer dienftig in den winter: alle de kamers zyn in natte'kalk gefchildert,
Bea van Jofeph Arpino ) Philips Laori , Jafpar Pouflin, Tempeett, alle vermaarde
fehreven. Kon{t{childeren , enin Hiftorien wonderlyk wel ervaren, als ook in Landfchappen,

welkein cene deftige ordre gefchikt zyn.
Noch "e Het eerfte groot vertrek van ’t Paleis, heeft eene dubbele ry kamers vervolgens
hooger_achter den anderen, dat cen fraai perfpe&yf en doorzicht maakt naar Ripettetoe:
grootge- de. faazen zyn gefchildert van broeder Jacob Piaffa, Capucyner ; men zier’er de
vonttpa. Hiftorie van de Koninginne van Saba ; den maagdentoofder Sabynen enz. Veele
lis. rykelyke behangzels, met zeer koftelyke tapyten, van zyde met goud verheven

doorwerkt, zeer koftelyk huiscieraat, menigte gout en zilver Vaatwerk; een groot
ebbenhout Cabinet , met goudefloten , laag verheven beeltwerk, Hiftorien en ko-
ftelyke gefteenten verciert , ’t word op zeftig duizent Scudi gefchar. Op
eind van dit vertrek , kome menin dien fchoonen Bloemhof, daar wy datelyk vari
fpraken.

Boven- i Opde bovenfte vertrekken , houden zyne ‘zoonen dedrie Prinffen hun hof. Daar
vertrek- zier men de bockery van den Kardinaal Scipio Borgefe, welke ene van de gedenka
kn waerdiglte zou wezen , indien’er zorg gedragen ware , om’er de fraaifte bocken,

zedert vyftig jaaren gedrukt , in te brengen. is

pe kerk .Achter ’t Paleis van Borgefe, is cen klein plein , van den gouden Berg. Aan’e
vanst. eind van eenftraatfe , naar de flinker handt , uitkomende ‘aan Ripette , ftaar de
Hieeen Kerk van den H. Hieronimus van Slavonien , uit de aalmiffen voor dien Landaardslwoni- in ’t jaar 880 geftiche. Sixtus de V liet de Kerk, int jaar 1588, naar ’t beftek
eo-85° van Marten Longhi den Ouden, vernieuwen. Zy is van Jan Fontain voltooie.
nieuwt. ’t Portaalis van gehouwen fteen, naar de twee bouwordens ; inet Pilafters d’een
1598 boven den anderen , op de Jonifche en Korintifche wyze, gemaakt. Pius de V

vereerde deze Kerk den Kardinaals tytel. Sixtus de V voegden’ereen Collegiaal Ka-
pittel van Kanoniken by ; met beding en ordre, dat de gebeneficeerden Slavoniers

» cat. moeten zyn. Achter deze Kerkis het gafthuis voor de zieken en de Pelgrims van
huisder die Landzaaten. :
153 Hertafercel, in de eerfte Kapel deezer Kerke , aan de rechter handtals menin=
van Si komt , de H. Maagt toegewyde , is van Jofephdel Baftaro ; dat van de derde Ka.vonici. pel, daar de H.H. Methodus en Cyrillus in gefchildert zyn , is ’t coloryt opgelegt
Pellorbes VAN Benignus Vangelini.
fchreven. Op ’t muurwerk, rontom het hoog Autaar, ftaat de Hiftorie van den H.Hicero-

nimus , gefchildert van Antony Vivien en Andries van Ancona; ookeen H. Hie-
‘ ronimus tegen ’t verwulfzel , men meent van Paris Nogari : maar over den Dom

ofde hoogronde kap zyn verfcheide Mcefters gewcett.
sero In deeerfte Kapel yaan d’andere zyde ,is de H. Hieronimus van JofephBaftaroge-
chus fchildert ; in de tweede een Chriftus en verfcheide perfoonen meer van den zelven

i Meefter : in deeze Kerk is de Broederfchap der doorkranken opgerecht. Zeer
Irod naby , in de ftraat van de acht Cantons of Bondgenooten, die’er tuffchen beiden
Gatuis Komt, ftaat de Kerk van den H. Rochus gebouwe ; in "tjaar 1500, van de Broe-
kenvan derfchap dezes Heyligs , welke azn *t bygelegene gafthuis der kranken van Lom-
Lomber- bardyen onderhoud verfchaft.
der Om deze Kerkte vernieuwen,is cene nieuwe bouwordre; in't Jaar 1657, te werk
Kerkop geftelt : maar fchoon de Kerk volbouwt en ingewydt is, hebben ze echter de Ka-
Sensve Pellenniet opgefchikt , noch de vloeren gelege. Het Portaal is naar den gemeenen
bouwor- trant der bouwkunft : de beelden van de H. Maagt , den H. Rochus, en den H.
deri Antonius ; in de tweede Kapel aan de rechter hand , zyn van den Hecre Bacicio

Gauli van Genua.
Denaafte Kapel aan *t hoog Autaar , (men ziet'er het beclt van de H. Maagt)

is verciert mer marmer en gladgeflepene fteenen > naar ’t ontwerp. van Nicolaas
Meng.
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Corofi van Genua.

Op‘ hoog Autaar, ten kofte van den Kardinaal Barberini gebouwt, is een fchoon Hoogtafereel van Hiacinch: Brandi 5 Waar in onze Heer in de wolken , nevens de H, 44”Kochus en verfcheide peltzieken afgebeeldt worden. Hernaafte Autaar, dicht by deSakrifty » pronkt mer eene {childery van den H. Maerten , cen ftuk van zynenMantel {nydende , van Bernard Formel, De volgende Kapel met cenenStr.Anto.Ny van Padua, van Gregorius Calabrois.. De {childeryen der hoogronde kap , enaan de zyden zyn van Frangois Rofe.
:Van Sr. Rochus , tot de Volkpoort, is niet aanmerkenswaerdig te zien ; wantop de lange Ripeteftraat , naaft aan den Tyberkant ; woonen byna niet andersdan branthoutverkoperss aan d’andere zyde ftaan niet dan huyzen van geringe luidennbewoont. Dicht daar by is cen wagthuys, voor cen vendel foldaaten van ’s Paus(alyfwagt. Aan de flinker band ftaat her Kloofter, of Confervatoire der Godlyke voor- GodlykeZienigheit , waar in zoodanige meysjens opgeflooten werden, die, door den uiterften nigheonood , zouden vervallen s tot cen quaat eind of leven , indien’er deeze bergplaatsniet was ; welke echter gecn ander inkomen tot onderhoud heefe, dan ’t geen'er hecfede voorzorge van Godt komt te befchaaren 3 door de goedheit van liefdadige en Reni:barmhertige menfchen s_ hier is niet gedenkwaardig te zien , daarom flaa men vrye-

lyk, van St. Rochus afkomende, de rechter hant in, naarde cerfteftraat , de Pauze-of Papeftraat genaamt , om dat’er o
veele afbeeldzels van Pawzen ftaan.

en kanin het Paleis van de Héeren Fioravanti, achter St. Rochus, de ruinen en Ruinenovergeblevene brokken van’t Mauzoleum; of Pronkgrafvan Auguftus zien. Aan’teind caovan deze, dwarsoverde Loopftraat, komt men indie van de Zege of Vigtory, welkeaan *: Maufo-de Zot- of de Babouinftraat eindigt ; daaris niet te zien , dan ?t Collegie en de FeeKerk der Gricken , -aan den H. Athanafius geheilige.  Beide zynze van den Paus pe”Gregorius den XII geftich. De Kerkis naar de bouwkunde van Jacob dela Por- Kerkente; en de Frontifpies of ’t voordek van gehouwen fteen, met twee klokken daar EOEEIeEboven in, van Martyn Lungi gemaake.
ken vanOp © Autaar van decerfte Kapel, aan de rechter hand, ziet men de bootfchap Seeaan de H, Maagd , en een menigte van Engelen in de lucht , in verfche kalk van KapellenFrans Tibaldefe, Tofcaner 5 die ook, inFrefco, hettafereel van ’t Autaar, hier rechtcnfihitegen over ; gefchildere heeft, verbeeldende onzen Heer in *t midden der Leeraren.7De {childeryen opt hoog Autaar zyn mede van den zelven meefter.Deeze Kerkis op de Griekfche manier gebouwt : zy doen’er in die taal, op alie op soon- en andere Feeftdagen, dienft , maar voornamelyk op hunne ‘hoogplegtelykeSIdrie Koningen of Verfchyndag, dan ziet men de volle prage en deftigheyt. hunnernierge-kerkgebruiken en plegtigheden. Menigmaal neemteen Griekfch Biffchop aldaar den douwr.dienit waar; die als Refident van die Natie te Rome geéerten gehouden wordt; entegelyk, om zyne mede Landsluiden, in dat collegie zynde, in de ordens naar hunkerkgebruik-te beveftigen, als ook andere mer de Roomfche Kerke vereenigt.  De-ze Scholieren, ten einde van hunne ftudie zynde gekomen, worden in de H. Orde-ningen ingelyt, of wel tot de Biflchoppelyke waardigheit , naar gelegentheit enequaambheit,; verheven, en dan naar hun Land, als Zendelingen »gefchike, Uit dir ““Collegie zyntreffelyke mannen gefproten, onder anderen Petrus Arcadius, Leo Al. {reflatius; die ‘onder de Geletterden, door hunne brave werken, zeer bekent zyn. DenenuitVaders Jefuiten hebben, door vergunning van Paus Urbaan den VIII, ’c beftier ofsircolebewint over deze Vergaderinge gekregen.
Fd— Nietverre van daaris de Plaacs van Spanjen , aan den voet van den Berg Min.‘Plcincius, daar de Kerk van de H. Drievuldigheit van den Berg, als mede het Lufthuis piattvan de Medicis op gebouwt ftaan. Men gaat, zoo wel naar ’t een als ’t andervanGebouw, doorveele ryen boomen. Het landhuis van de Medicis legt naar den uiter- #20):ften kant Noordelyk; voor aan ziet men het Paleis , recht of vlak voor met eenede Diefchoone Fontein daar by. Dit.heeft een treffelyk uitzicht , om dat men van velsig-daar ganfch Rome ontdeke. De Tuin heeftin zynen omtrek 1500 fchreden, ofpale Wwarerfen , ftrekt zich tot aan de muuren van de Stadt ; fchoone wandeldreven zym'er, mecruit-met jonge Olmen overvlochten, en cen Parterre , of even hoogelaagte van grond, fekenddaar zeer rare Bloemen gequeekt , en welkers zaaden naar uitheemfche landen ver. fiisrorzonden worden. Men ziet'er ook een Moeshof, Fruitboomen , Boflchen, Fon-teinen en Watervallen in overvloet; in den Hofis een Obeliskus ofPronknaald, entwee Schulpen , weleer in de Badftoven van Titus geweeft , en van den Kardi.naal Alexander de Medices , titulair van St. Pieters banden » hier SEI
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In cen afgeflooten vertrek ftaan cene meenigte van marmere Beelden, de fabel vani
Niobe verioonende. De gevel van’t Paleis, naar den tuin , is met laag verhevene
en andere antyke beelden , die mecfterlyk en vol kunft zyn , :verciert : ver-
toonende Offerhanden , Huuwlyksfeeften , en Jagren , welker meefte decl gehou-

Piero Wen zyn met de hand en beitel van Pietro Santo Bartoli : noch ziet men'er vier
Santi beelden van uitheemfche gevangene Koningen , twee derzelver zyn van Porphyr-
ia sfteen : twee groote Leeuwen naar ’t leven gedaan, d’cen is van eenenuitftekenden

Meefter ; drie merale beelden zeer keurlyk : Mercurius , Saturnus, en Mars, met
Verwon- Griekfche opfchriften. In de overdekte galery , zyn zes verwonderenswaerdige
der, beelden van Sabynfche vrouwen ; die Romulus voor Priefterinnen dienden , zeer
beelden, fraai en wel bewaart ; cen antyk vat of kom wonderlyk wel doorwerkt , en met
en laag verheven beeldwerk verciert , zynde uit cen ftuk gehouwen. *

Boven de poort ftaat cen zeer fchoon hooft van Jupiter Capitolinus ;
en een groote vierkante kom van Alabafter s voor een byzonder bad verftrekken-
de.

pezat De Zaalis verciert met Afbeeldzels van verfcheide doorluchtige mannen van
befchre- den ftamme de Medices , en een menigte antyke Zuilen , van zeer harden
pone,fteen , als ook cenige marmeretronien , van Antoninus Pius, en andere Keizeren,
cierfelen mitsgaders twee antyke hoofden van metaal , en twee  Faunen of Veldgoden

  

   

zecrfraai,
enandere. In een andere kamer , met wit matmer bekleedt , zietr men ’t beeld van Mars,
Soa op zyn Griekfch ; zeer fraai uitgehouwen : nochis’er eene lange galery , dochniet
iyen , voltooit , echter'verciert met veele oude beelden ; weleer was hier de vermaarde

Venus , die mencen der befte ftukken van Rome fchatte ; maar de Groothertog
heeft ze , voor ecnige jaaren , naar Florencelaten brengen.

Meer ka- In de volgende kamer ziet_ men cene andere Venus, zeer kleen en naakt , ko-
Mes mende uit her bade , en zich dekkende met hare handen , ook verfcheide marmere

hoofden van oude Romeinen., zeer wel gedaan; noch eenen Ganimedes , Bac-
chus , enz.

en ver- Het tweede vertrek wort niet geopent , om dat het noch niet heel opgetooit is,
ca daar in zyn ftukken op leder, naar d’Indiaanfche wyze, gefchildert; de platte

ven. = muuris befchildert van broeder Sebaftiaan del Piombo, tot defaas offrizetoe, wel.
ke van andere kunftfchilders voltrokken is. Aan de zydevandit Paleis ftaat het

De Sl Kloofter van de Franfche Vaders Minnebroérs, met hunne Kerk, de Drievuldigheit
cadeVandenberg [ Triwite du Mont] genaamt. Karel de VISI, Koning van Vrankryk;
Kek heeft ze int jaar 1494, toen hy door Rometrok, om het Koningryk van Napels
pad te winnen, gefticht. De H. Frangois de Paule , Fundateur of Stichter van deeze or-
dighe det, leefde toen noch. Deeze Vaders zyn alle geborene Franffchen , door ver.

 

gesBergs, eunning van verfcheide Pauzen , omtrent 50 fterk : ieder Provintie in Vrankryk
ohcefv'er een zeker getal toe : zy hebben'er cen deftig verblyf en leven , in cen on-
relde bekrompen kloofter , voorzien van cen fchoon ziekhuys, mevens andere gemakken

i meer, met zeer groote tuinen daar by en omtrent. -
Van de De Kardinalen van Magon , van Lotteringen , en andere hebben de Kerk zeer
Kardina- verciert ; ze voert cen Kardinaals titel : Sixtus de V heeft ze daar mede verheer-
Macon, lykt. De Kardinaal van Eftrees voerd’er(in’t jaar 1690) den tytel van; ze ftaatint
vaùLot- befte van Rome , dat zevan alle kanten onder hare voeten zien kan, om dat ze op
Cobcste © hoogfte van den berg gebouwt is. Zy verftrekt voor cen 00g- offtraatlyn, van
zeer ver-cenige ftraaten; namelyk der Waterleydingen, die zeer lang is, en tot de brug van
heerykt Engelenburg loopt ; hoewelvoordie ftraat niet zoo lynrecht , als wel voor de Ge-

lukftraat (Strada felice ) aan de flinker hand leggende als men uit de Kerk komt;
deze laatfte loopt over Monte Cavallo , by de vier Fonteinen en cindigtaan St. Ma-
rie Majore ; Paus Sixtus de V maakte ze Îynrecht , en gafer dien naam , naar ZY=
nen voornaam ; dien hy te vooren hadeer ly Paus wierde.

DeKek Men gaat naar de Drievuldigheit met cene dubbele trap s op dewyze van eenen
befchre- [teekboog , aan weérkanten met een fteene baluftrade , of ftaketzel. Het portaal
ven» is van gehouwenfteen , naar de Korintifche bouworde gemaakt , met Pilafters en

twec Zuilen aan weérzyden van de deur ; boven welke de wapens van Vrankryk,
van twee Engelen onderfteunt, ftaan : boven dit portaal hangen twee klokken,
daar onder zyn twee uurwyZers *t een wyft naar de Son, en ’t ander naar’t klokke-
flag van de Franfche Kerk.

nero Deze Kerk heceft maarcenen buyk of pant. Hettafereel van ’t Autaarin d’cerfte
pellen en Kapel aan de rechter hand , daar Chriftus gedoopt word , is met olyverf gedaan
I val Naldini ; hy heeft in natre kalk aan de zyde,en op ’t gewelf van die Kapel,

ver-
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verfcheide Hiftorien , van Joannes den Dooper; zyne onthoofding , den dans van Teese
Herodias, enz, gefchildert. ca

Hettafercel van den H. Francois de Sales , in de tweede Kapel, is van Fabricio
Chiari gedaan, nevens veele ftukken op doek; zwart en wit; vertoonende de won-schilde-
dertekenen van dien Hoilig. R0S05

Dederde Kapel, gelticht van Vrouw Lucretia della Rouere » is naar de ordi-
nantie van Daniel de Volterre befchildert. Het tafercel van onze L. Vtouwe Hemel-
vaart boven”t Autaar, en de verdereaan deflinker hand, daar de voorftelling van orizen
Heerin den Tempel afgcbeeldt word , is van Jan Paul Rofletti, difcipel van Daniel: als
ook beidede hiftorien op de boogen , te werten de bootfchap aan onze L. Vrouw,
en de geboorte des Heilands : de twee groote beelden in de buitenfte hocken , ‘en
daar onder de twee Profeeten op de pilalters , zyn van den voornoemden Daniel.
De hiftorie van de H. Maagd , tegen ’t gewelf gefchildert , is van Marco di Sie-
na en Pelerino de Bologna : naar hunne tekeningen , op eene der voorgevelen, is
de geboorte van onze L. Vrouw , gefchildert van Bizzera , Spanjaart ; de Kinder-
moort van Michel Alberti , alle difcipels van Daniel voornoeme.

In devolgende Kapel, op ’t Autaar, is een dooden Chriftus; en andere beelden
metolyverf gefchildere. ’t Gewelf is in natte kalk gefchildert , met veele verbor-
gentheden van Chriftus lyden , door Paris Nogari.
De andere twee Kapellen zyn in natte kalk befchildert , op d’oude wyze, maar

heel fraai , voornamelyk de eerfte, daar men eene geboorte van onzen Heerziec,
wel gedaan.

DeKruiskapel, zan de zelve zyde ; is heel en al in natte kalk gefchildert; men De sa
ziet’er onder anderencen ftuk van’rlaatite of algemeenOordeel,, van cenenSiciliaan, fiicven,
difcipel van Michel Angelo, zoo goct byna als dat van zyn meefter, ’t geen in de
Kapelleàvan Sixtus in’ Vatikaan word gezien : maar de tekening van Michel An-
gelo wiert., om reden , de voorrang gegeven voor tr ander , om dat’er zoo goede
ordinantie niet in was : niettemin is'er let fchrikkelyks in, dat, niet tegenftaande de
groote menigte der verrezenen, ftout uitgevoertis.
Het Hooftautaaris , niet lang geleden, naar de bouwkundevan den Heer Jan Cam:

panje, Fransman , weder opgebouwt , hy heeft daar by de verborgentheit van de
ET: Drieruldigheit met Engelen omringt , en aan de zyden, denH. Louis, nevens Plaafterì
den H. Frangois de Paule , alle van plaafter gemaakt.° Her koor der Geeltelijken ; Sryna
mer cen fchoon gefnedengeftoelte van fchrynwerk verciert ,, komt daar achter. werk.
Aan weérzyden van ”t koor , zyn twee kleine Kapellen , onlangs naar dc bouw:

kunde van den zelven Campagne gemaakt , aan de zyde van°t Epiftel is cen tafe-
reel van de vlucht naar Egypten, van Piccioni; aan d’andere zyde, cene krooning
der H. Maagt , zeer wel gedaan , van Frederik Succaro.
De andere zyde van ’t kruis der Kerke, is van Perin del Vago befchildert , doot Kapei-

laft van den Kardinaal Laurens Pucci , vertoonende verfcheide gefchiedeniffen van la dede H. Maagei. Op't gewelf, en boven deeerfte Kapel, als men wederom naardefiakersdeur keert , hcefr de genoemde Succaro , twee Propheeten , Jefaias en Daniel salevens grootte gefchildert, en in *t midden twee Engeltjes, die de wapenen van den metder”zelven Kardinaal Pucci onderfchragen. De Hemelvaart van de H. Maagt , onderzlverden boog van die Kapel, is in natte kalk aangelege van Tadeo Zuccaro , en van Pe
zynen broeder Frederik voltooit, die ook de Propheeten , en andere vercierzelen
©p zy gefchildert heeft.

e tweede Kapel, aan ’t geflacht van Maffini hoorende , is boven ’r Autaatverciert , dooreen tafereel met olyverf gefchildert, daar de Heilandaan Magdalena,
in de gedaante van eenen Hovenier, verfchynt ; vier hiftorien van de zelve MariaMagdalena , in natte kalk , op de halfronden onder de boogen, nevensde ftukkeriaan het gewelf ; zyn alle van Julio Romano gedaan , geholpen van zynen fchoon-broeder Jan Frangois , anders ‘de Fa&oor genaame, beide difcipelen geweeft vanRafaél d’Urbyn. Dehiftorie van de beroering des waters door den Engel aan d’eenezyde , en de verryzeniffe van Lazarus aan d’andre zyde , nevens de verdere hifto.
rien, zyn van Perin del Vague, eenen derden difcipelvan den zelven Rafaél, gedaan.

Devierde Kapel, is i frefto, of in natte kalk befchildert, ten kofte van Vrou- Tvwe Helena Orfini ; door Daniel de Volterre, binnen den tyd van zevenjaren, limeOp ”t Autaar ziet men dat fchoone » en de ganfche waerelt door z00 vermaarde kontftuk, daar Chriftus van”t kruis gelaaten word , en waar van zoo veele copyen en ftukkennamaakzels gefchildert, geétit , en getekent gevonden worden. Op den boog; teme,>boven aan ’t gewelf, zyn twee Sibillen , het befte werk dat hy ooit gedaan heefr.Op het verwelfzel, zyn vier gefchiedeniffen van de H. Helena 3 en twee andere
Z
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In cenafgeflooten vertrek ftaan cene meenigte van marmere Beelden, de fabel van
Niobe verioonende. De gevel van’t Paleis, naar den tuin , is met laag verhevene
en andere antyke beelden , die mecfterlyk en vol kunft zyn , :verciert : ver-
toonende Offerhanden , Huuwlykstfeeften , en Jagren, welker meefte deel gehou-

Pietro wen zyn met de hand en beirel van Pietro Santo Bartoli : noch ziet men'er vier
San beelden van uitheemfche gevangene Koningen , twee derzelver zyn van Porphyr.
i 1 twee groore Leeuwen naar ’t leven gedaan, d’cen is van ecnenuitftekenden

“ Meefter; drie metale beelden zeer keurlyk : Mercurius $ Saturnus , en Mars; mer
Verwon- Griekfche opfchriften. In de overdekte galery , zyn zes verwonderenswaerdige
de, beelden van Sabynfche vrouwen ; die Romulus voor Priefterinnen dienden ,Zeer
beelden, fraai en wel bewaart; een antyk vat of kom wonderlyk wel doorwerkt ; en met
en laag verheven beeldwerk verciert , zynde uit een ftuk gehouwen. *

Boven de poort ftaat cen zeer fchoon hooft van Jupiter Capitolinus ,
en cen groote vierkante kom van Alabafter , voor een byzonder bad verftrekken-
de.

peZzal .De Zaalis verciert met Atbeeldzels van verfcheide doorluchtige mannen van
befehre- den ftamme de Medices , en een menigte antyke Zuilen , van zeer harden
pennefteen , als ook cenige marmere tronien , van Antoninus Pius, en andere Keizeren,
cierfelen mitsgaders twee antyke hoofden van metaal , en twee Faunen of Veldgoden

zecrfraai, 1
cnandére In een andere kamer , met wit matmer bekleedt , ziet men ’t beeld van Mars $
SÙ op zyn Griekfch, zeer fraai uitgehouwen : nochis’er ecne lange galery , dochniet
ryen , ,voltooit , echterverciert met veele oude beelden ; weleer was hier de vermaarde

Venus , die mencen der befte ftukken van Rome fchatte ; maar de Groothertog
heeft ze , voor eenige jaaren , naar Florence laten brengen.

Meer ka-

.

In de volgende kamer ziet men cene andere Venus, zeer kleen en naakt » ko-
mes mende uit her badt, en zich dekkende met hare handen, ook verfcheide marmere

hoofden van oude Romeinen , zeer wel gedaan; noch cenen Ganimedes , Bac-
chus , enz.

en ver- Het tweede vertrek wort niet geopent , om dat het noch niet heel opgetooit is
Ta daar in zyn ftukken op leder, naar d’Indiaanfche WyZe » gefchildert ; de platte
ven. Muuris befchildert van broeder Sebaftiaan del Piombo, tot de faas offrizetoe, wel-

ke van andere kunft{childers voltrokken is. Aan de zyde van dit Palcis ftaat het
Het... Kloofter van de Franfche Vaders Minnebroérs, met hunne Kerk, de Drievuldigheit
ende Vandenberg [ Trinite du Mont ] genaamt. Karel de VIII, Koniag van Vrankryky
Kek

.

heeft ze in ’t jaar 1494, toen hy door Rome trok, om het Koningryk van Napels
Drieval- 1€ Winnen, gefticht. De H. Francois de Paule , Fundateur ofStichter van deeze or-
digheit. det, leefde toen noch.  Deeze Vaders zyn alle geborene Franfichen , door ver.
deri gunning van verfcheide Pauzen , omtrent 50 fterk : ieder Provintie in Vrankryk
ning Ka- heeft’er een zeker getal toe : zy hebben'er een deftig verblyf en leven ; in een on-
rel de bekrompen kloofter , voorzien van cen fchoon ziekhuys, mevens andere gemakken
SLge- meer , met zeer groote tuinen daar by en omtrent. .
van de De Kardinalen van Magon , van Lotteringen ; en andere hebben de Kerk zecr
Tardo verciert ; ze voert een Kardinaals titel : Sixtus de V heeft ze daar mede verheer-
Mason, lykt. De Kardinaal van Eftrees voerd’er (in’t jaar 1690) den tytel van; ze ftaatin ’©
van Lot- befte van Rome , dat zevan alle kanten onderhare voeten zien kan; omdat ze op
enpaste © hoogfte van den berg gebouwt is. Zy verftrekt voorcen 00g- of ftraatlyn, van
zeer ver- cenige ftraaten; namelyk der Warerleydingen, die zeer lang is, en tot de brug van
heeriykt Engelenburg loopt ; hoewel voordie Îtraat niet zoo lynrecht , als wel voor de Ge-

lukftraat (Strada felice ) aan deflinker hand leggende als men uit de Kerk komt 3
dezelaatfte loopt over Monte Cavallo ; by de vier Fonteinen,en eindigt aan St. Ma.

rie Majore ; Paus Sixtus de V maakre ze Îynrecht , en gaffer dien naam , naar ZY=
nen voornaam ; dien hy te vooren hadeer hy Paus wierde.

DeKee Men gaat naar de Drievuldigheit met cene dubbele trap op dewyze van cenen
befchre- (teekboog , aan weérkanten met cen Afteene baluftrade , of ftaketzel.

©

Het portaal
ven» is van gehouwen fteen , naar de Korintifche bouworde gemaakt , met Pilafters en

twee Zuilen aan weérzyden van de deur , boven welke de wapens van Vrankryk ,
van twee Engelen onderfteunt, ftaan : boven dit portaal hangen twee klokken 5
daar onder zyn twee uurwyzers ’t een wyft naar de Son, en ’t ander naar’t klokke-
flag van de Franfche Kerk.

lee, Deze Kerk heeft maareenen buyk of pant. Het tafereel van ’t Autaar in d’eerfte
pellen en Kapel aan de rechter hand , daar Chriftus gedoopt word , is mer olyverf gedaan
Rare van Naldini ; hy hecft in natte kalk aan de zyde,en op ’t gewelf van die Kapel,

ver=

nevens



Van. Nieuw Rome. IDeel, 177
verfcheide Hiftotien ,' van Joannes den Dooper; zyne onthoofding , den dans van pe
Herodias, enz, gefchildert. Dt

Hettafereel van den H. Francois de Sales , in de tweede Kapel, is van Fabricio
Chiari gedaan, nevens veele ftukken op doek, zwatt en wit, vertoonende de won-schilde.
dertekenen van dien Heilig. iI
De deide Kapel, gefticht van Vrouw Lucretia della Rouere ; is naar de ordi-

nantie van Daniel de Volterre befchildert. Het tafercel van onze L. Vtouwe Hemel-
vaart boven”t Autaar, en de verdere aan deflinker hand, daar de voorftelling van orizen
Heer in den Tempelafgebeeldt word , is van Jan Paul Roffetti, difcipel van Daniel: als
00k beide dehiftorien op de boogen ; te weren de bootfchap aan onze L. Vrouw,
en de geboorte des Heilands : de twee groote beelden in de buitenfte hoeken , en
daar onder de twee Profeeten op de pilaîters , zyn van den voornoemden Daniel.
Dehiftorie van de H. Maagd , tegen ’t gewelf gefchildett , is van Marco di Sie-
na en Pelerino de Bologna : naar hunne tekeningen , op cene der voorgevelen, is
de geboorte van onze L. Vrouw , gefchildert van Bizzera, Spanjaart ; de Kinder-
moort van Michel Alberti , alle difcipels van Daniel voornoeme.

In devolgende Kapel, op ’t Autaar, is een dooden Chriftus; en ahdere beelden
metolyverf gefchildert. ’t Gewelf is in natte kalk gefchildert , met veele verbor-
gentheden van Chriftus lyden , door Paris Nogari.
De andere twee Kapellen zyn in natte kalk befchildert, op d’oude wyze , maar

heel fraai, voornamelyk de eerfte , daar men cene geboorte van onzen Heer zier,
wel gedaan.
De Kruiskapel, aan de zelve zyde » is heel en al in natte kalk gefchildert; men De ER

ziet'er onder anderencen ftuk van’rlaatfte of algemeen Oordeel, van cenenSicilian, fircven,
difcipel van Michel Angelo, zoo goet byna als dar van zyn meefter, ’t geen in de
Kapellesvan Sixtus in © Vatikaan word gezien : maar de tekening van Michel An-
gelo wiert:, om reden , de voorrang gegeven voorander, om dat’er zoo goede
ordinantie niet in was : niettemin is’er iet fchrikkelyks in, dat, niet tegenftaande de
groote menigte der verrezenen, ftout uitgevoertis.
Het Hooftautaar is , niet lang geleden, naar de bouwkundevan den Heer Jan Cam.

panje, Fransman , weder opgebouwt , hy heeft daar by de verborgentheit van de
H. Drievuldigheit met Engelen omrinigt, en aan de zyden, denH. Louîs , nevensPlsaftera
den H. Frangois de Paule , alle van plaafter gemaakt. Her koor der Geettelijkem , Sehryna
mercen fchoon gefnedengeftoelte van fchrynwerk verciert , komt daar achter. werk.
Aan weèrzyden van ’t koor , zyn twee kleine Kapellen , onlangs naar de bouw.

kunde van den zelven Campagne gemaakt , aan de zyde van ’c Èpiftelis cen tafe-
reel van de vlucht naar Egypten, van Piccioni; aan d’andere zyde, cene krooning
der H. Maagt, zeer wel gedaan , van Frederik Succaro.
De andere zyde van ’e kruis der Kerke, is van Perin del Vago befchildert , doof Kapet-

laft van den Kardinaal Laurens Pucci, vertoonende verfcheide gefchiedeniffen van n Sr
de H. Maagr. Op ’t gewelf, en boven de eerfte Kapel, als men wederom naar defiinkersdeur keert , hcefr de genoemde Succaro , twee Propheeten , Jefaias en Daniel SEI bElevens grootte gefchildert, en in © midden twee Engeltjes, die de wapenen van den merder”zelven Kardinaal Pucci onderfchragen. De Hemelvaart van de H. Maagt, onderzilver
den boog van die Kapel , is in nate kalk aangelegt van Tadeo Zuccaro , en vanfille
zynen broeder Frederik voltooit, die ook de Propheeten , en andere vercierzelen
©p zy gefchildert heeft.
De tweede Kapel, aan 't geflacht van Maffini hoorende » îs boven”t Autaarverciert , dooreen tafereel mer olyverf gefchildert, daar de Heiland aan Magdalena,in de gedaante van eenen Hovenier , verfchynt ; vier hiftorien van de zelve MariaMagdalena , in natte kalk, op de halfronden onder de boogen, nevens de ftukkeriaan het gewelf ; zyn alle van Julio Romano gedaan , geholpen van zynen fchoon-broeder Jan Frangois , anders de Fa&ocr genaamt, beide difcipelen geweeft vanRafaél d’Urbyn. De hiftorie van de beroering des waters door den Engel aan d’eenezyde , en de verryzeniffe van Lazarus aan d’andre zyde , nevens de verdere hifto.

rien, zyn van Perin del Vague, eenen derden difcipel van den zelven Rafael, gedaan,De vierde DL is in frefto, of in natte kalk befchildert, ten kofte van Vrou. Tweewe Helena Orfini , door Daniel de Volterre » binnen den tyd van zeven jaren. perdaOp e Autaar ziet men dat fchoone » en de ganfche waerelt door z00 vermaardekonttftuk , daar Chriftus van ’t kruis gelaaten word , en waar van zoo veele copyen enftukkennamaakzels gefchildert, geétt, en getekent gevonden worden. Op den Boop; tareboven aan ’t gewelf, zyn twee Sibillen, het befte werk dat hy ooit gedaan heeft.Opher verwelfzel, zyn vierovan de H. Helena ; en twee andere
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fewaye van haar, aan weérzyden van de Kapel. Watlager ziet menveele andere fchilde.
piatteryen, lofwerken, fnakeryen en verfcheide andere fraaijigheden van plaafter, nevens
mea: twee laag verhevene beeltjes.'

In de volgende Kapel; is een tafereel van de Geboorte ; aan d’eene zyde , de
Schepping van den eerften menfch , en daar by een landfchap van Cefar Piemon-
tois ; aan de andere zyde , de geboorte onzes Heeren : Aan gewelf, de hiftorie
van de H. Maagt; ‘op de Pilaren zier men rwee Propheeten ; en voort de geheele
Kapel ; in natte kalk , op cene fraaije wyze zecr ftout gefchildert,, van Paulo Ce-
dafque, Spanjaart. È :

In delaàtfte Kapel ; die den Prins Borgeze tockomt, is cen tafereel, met Oly.
verw gefchildert , vertoonende Chriftus aan ’t kruis, nevens andere beelden en ver-
borgentheden van Chriftus lyden , in natte kalk rontom de ganfche Kapel, van
Cxfar Nebbia. Het klein olyverf ftukje van de Krooning onzer L. Vrouwe 3
is van Jacomo de Lindago. Het pronkgraf van Perin del Vague, met twee laag
verhevene marmere kinderbeeltjes , van Lorenzetto.

Het Her Kloofter der Geeftelyken , is van verfcheide goede Meefters verrykt : men
Rie ziet , als mer inkomt , aan de rechter handt, de heyligmaking of Canonifatie van
zels den H. Frangois de Paule, door Paus Leo den X verricht , en gefchildere van

caiden Ridder Arpino , die‘er eer dooringelegt heeft ; ook zier men , aan de rech-
fehreven. ter handt, vele hiftoritjens van de Liefde nevens de Barmhertigheir ;in’tklein, en

zeer natuurlyk , met twee kindertjens belaaden , alle van Hieronimo Maffei. De
H. Frangois de Paule, geneezende het been van cenen gequetften , ftaande op de
Kerkdeur , is van den Ridder Roncalli.

Verfcheide andere Hiftorien meer van dien Heylig, zyn van Paris Nogare, (naar
*t.zeggen van die kennis zyner handeling hebben) gedaan , namelyk , hoe hy
naar Vrankryk reizende , van Koning Louis den XI. onthaalt word, enz..

De andere gefchiedeniffen, aan de flinker handt , te weten de eerfte , van zyne
geboorte ; de rweede van zynen doop ; de derde, daar hy’t geeftelyk Kleedt van
zyneorder aantrekt ; de vierde, daar hy naar de woeftyne, maar vyftien jaren out
zynde, gaat; de vyfde en zesde van het bouwen der huizen vanzyne Order, zyn van
Marco di Faenza. ? fi
Om hoog, in de rondeelen, zyn de tronien en afbeeldzels van alle de Koningen

van Vrankryk ; zedert Pharamond tot Louis den Grootentoe , in natte kalk, van
tenfrsai Avancini Nucci gefchilder. In d’eerfte Slaapplaats , hange cen fchoon uurwerk,
Wwerk. dat wel mag bezien worden, van Vader Magnan: ook zyn'er verfcheide Doorzich-

©. ten, van Pater Niceron, beide Minnebroeders, en uitftekende Wiskonftenaars.
Apo- De (Apotheek of ) Geneesmiddel-kamer , verdient ook wel bezien te worden 4
theek.©om hare netheit en menigte van kruiden en artzenyen die’er in zyn , zoo ten dien-

fte van °t huis, als voor den gemeenen man, en voornamelyk den armen, die’er
risaye Veelvangeniet , endienalles om Gods wille gegeven werdt. Boven dien zyn'er veele
fchilde- goede tafercelen in de Sakrifty ; ikzie’er van af , om datet dit werk te veel ver-
e grooten zoude.

Afzakkende van de H.Drievuldigheit des bergs,door cenen wandeldreefvan boomen,
(die afgehakt zullen worden , om'er cene prachtige marmerfteene trap te maken,
welke van beneden af, tot op de kruyn vanden berg zal komen ; een zecr groots

DePlzats en heerlyk werk ) komt men op de Plaats van Spanjen, daar de ftraat van de Wa-
Sita terleidingen begint, en cene fchoone Fontein, op de maniervaneenfchip , ftaat
fchoone van Paus Urbanus den VIII , int jaar 1628, gemaakt, ter gedachtenifle van ‘tc
fon» inneemen van Rochel, door de wapenen van Koning Louis den Rechtvecerdigen,
opge- "e welk d’eerfle dootfteek der Calviniften in Vrankrykis geweeft. Wat zoude hy
recht. roch niet gedaan hebben , indien hy geleeft haddein dien tydt, daar wynu inzyn,

ziende dat Louis de Groote , die fchadelyke leer voort ganfch onder de voet ge-
holpen heeft è *

*ePaleis —Wart verder, op de zelve Plaats, ftaat het Paleis van den Ambaffadeur van Span-
Videjon: het is een grootentrots gevaart, waardig om eenverblyf en Hofte Zyn voor
deur van cenen Staatdienaar , van zoo grootmagtigen Koning. Aan ‘’t eind van de gemelde
Spanjca. Plaats, ziet men een groot gebouw , dat van alle kanten vry en alleen ftaat , het
renbroe. APoftolifche Collegie en Brocderfchap de Propaganda fide genoemt; hetis geftiche
derfhap van Urbanus den VIII. en door zyn bevel geplaatt op den grond van t Paleis.,
waar en wel cer der Ferratinen geheeten : de naafte ftraat ,, naar St. Laurens iz Lucine,

ien

getiche, Voert'er noch den naam af. Jan
* De Lezerftoote zich niet aan deeze en di ijke uitdrukkingen der Roomfch Katholyken, waar meede dit werk,

gelijk toch doorgaans hunneBocken , doorfpekt is: Wy laaten de woorden in hun geheel, dewyl 'thier de plaats niet
îs om'er iets omtrent aan te merken.
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Jan Baptift Vives van Valence in Spanjen ; Refident te Rome, wegens de Ne-Jan Bap

derlandfche Vorftin Vrouw Ifabella, Clara Eugenia , Aartshertoginne van.Ooften- Ci
ryk » een Prelaat en geeftelyk Heer van ’t huis en hofgezin van den Paus, was Ù
d'eerfte, die dit ontwerp van zoo godvrugtig cen kloofterbouw, in ’t jaar1627, op
de baanbragt , hy gaf’er dit Paleis, dat hem hoorde, en alle zyne vordere goede-
ren toc. Urbaan de VIII, en de Kardinaal Antonio'Barberini; zyn broeder , heeft Sa
deeze ftichting grotelyks. vermeerdert , daar, aan uitftekende Privilegien en vryhe+ Urban
den , bchalven verfcheide andere geftichten van vecle plaatzen , daar ’t. geflage der fnVIIL
Barberinen gifters van waren, en ’t recht als Patroonen over hadden', vergunnende,.Barberi-
en aan het zelve, Collegie overdragende.  Ontrentdartig jongelingen; uit alle Land-P°3-,.,
{treken der waereld ; door cenen yver tot het gecftelyke gedreven ; worden'er inge- scholie-
nomen , gehuysyeft en onderbouden; doch de verfte Landen, als'Ooftindién en Fade
Moorenlandt gaani voor; maar vooralle de ArmenifcheJakobiten en Kopten om dat figen”
deuiterfte noot van die beklaaglyke Landen, wakkere Euangelifche werkluiden (totgun
eenen ryken oegft dier arme zielen ) vereyfcht. Men vind’er Duitzers ,, Zwitzers, ‘°°
Hollanders , en andere Lantsluiden , wier bezittingen door de ketteryen over-
ftroomt zyo.. Maareer zy hier in komen , moeten ze ten minften een. weinig

Italiaanfch en de beginffelen van de Latynfche taal kennen ; dan worden ze verder gog
in de wetenfchappen , Godgelcertheit , alle plechtigheden , geeftelyke of Apofto- moeten
lifche zeden ; en plichten daartoe vereyfcht, onderwezen ; om dat men hen, alsittteren
zy den loop van hunneftudienvolbrage , en de geheiligde ordens ontfangen hebben,digzyn
naar hunne landen , voor Aartsbiffchoppen , Biffchoppen, Zendelingen , Apofto-
lifche herders en leeraars , (om hunne medelandsluidente onderwyzen , en te be-
ftieren s in en naar den regel van den Chriftelyken Godsdien& ) afvaardigt. Zy
hebben veele hooggeleerde Lezers tot hun onderricht : volleert zynde ,, worden
zy, van den Re&or of Opperbewinthebber , met eene Leeraars muts of bonnet ,
even:eens als in de hooge Schwvlen, begiftigr.

Dit gebouw is driehoekig ; de hoek naar den kant der plaatze van Spanjen, Se
wort van den Prelaat, Gcheimfchryverdezer vergaderinge, de Propaganda fide , be- toa%
woont. De vergadering beftaat wit Kardinalen en Prelaten , die daar alle Maanda- )
gen bycen koomen. Het overige van ’t huis is voor den Regent, de Hoogleeraars, ven"
Studenten , Hofnieefter en andere Amptenaars of hunne Dienaaren. De Kerkof de
Kapel, wiens Schutsheeren de H. H. Petrus en Paulus zyn, is geheiligt aan de drie Kapellen
Wyzenuit het Ooften.. Hettafereel , van Paulus bekeering ,, opt eerfte Autaar Auto
aan de rechter handt , is van. Carolo Pelerino de Cataro ; naàr de ordonantie vanharecie:
Bernini. Op het tweede, de H. Carolus en Philippus Neri; van Carolo Ceti ge- tadnRien i ) ta 9°" aange-
daan ; op het hoog Autaar , de aaribidding der drie Koningen ; van Hiacinto Ge- \eiei,
miniani ; en daar boven, onzen Hecr, gevendedefleutels aan den H.Petrus; van
Lafaro Baldi. Het plaefter loofwerk ; is van Fancelli. De Kruiskapelle is van
Louis Geminianibefchildert ; het tafercel der. Apoftelen , op het laatfte Autaar , is
cen copye of namaakzel naar Vafari.  Daar tèr plaatze is een Drukkery , zoo vol dior
letteren, dat men’erboeken, van meer dan veertigderley flag van talen en cara&ers, ini
ten koften van de Vergaderinge; drukt : namelyk, Catechifmen , Onderwyzin- Meer dan

  

 

gen, Gebede-, en andereftichtelyke of Godvruchtige en dienftige bocken meer Seni
welkeden vreemdelingen; te Rome komende, gefchonkenen vereert worden. Letterse

DE WYK DER ZUILEN OF COLOMMEN.

Chter ’e collegie de Propagandafide > ftaat de Kerk van St. Andries Dellafrat: Kerkvan
te, vandebofchjes, of van de dorenhagen , (wanncer men eeneftraat, tuffchen St; At

beiden , overflaat.)

.

Weleer hoordeze aan de Schotten , toenze den Godsdient
hunner vaderen nioch niet verzaakt hadden. Het geene die Natie te Rometoen noch

* bezat; verviel aan ’t geflagt van Bufalo , ce elyk edel en mededeelzaam ; eene1574,
Broederfchap van ’t H. Sakrament herbouwde dea Kerk, in’tjaar 1574 Ein-her
delyk is ze van Sixtus den V, aan de Italiaanfche Vaders Minnebroeders van de Runa
ordet van den H. Francifcus de Paule, int jaar 1585, gegeven. Leo de XI begon grontaf
ze, van den gront af, te herbouwen ; maar ; kort na zyne pauswording, ftorf hy. Soorteo
Weshalven in ’t jaat 1612, O@avius del Bufalo , eene zeer groote fomme gelts na- gonnens.
latende , beval dat deze Kerk daar mede zou voltooit, worden , naar ’t boukun=
dig beftek van Guerra. Nietteminis de hoogronde kap of dom , nevens de kley-
ne Kloktoren , van cen byzonder ende zeer aardig maakzel , door Boromini uitge-
vonden, en van hem voltrokken. D'eerfte
De cerfte Kapel aan de rechter handt, de Doopkapel genaamt ; is verciert mer Kerel de
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Fonte en een tafereel van den doop onzes Heeten ; van Louis Geminiani : de H. Karolus è
andere en andere {childeryen in de tweede Kapel, zyn van Francois Cozza; het tafereel
ven. van'onze L. Vrouw, houdende Chriftus in hare armen, aan d’eene zyde van de

derde Kapel, den heyligen Francois Sales toegewyd , is van Hieronimo Maffei:
de geboorte onzes Heeren , in de vierde Kapel., van Hieronimo Marchi,
De Marteldoot van den H. Apoftel Andreas , in natte kalk, ©p ’t hoog Autaar,

gefchildert ; is van Carolus Maratta ; en het.tafereel van de cerfte Kapel aan d’an-
dere zyde , dicht by het'Kleine deurtje, daar de H. Jofeph Chriftus vaft houdt., is
van den zelven Francifco Cozza.

Devolgeride Kapel, ’t geflagt van Acoramboni toekomende, is met marmere en
andere fteenen van waardy , doch boven al de Pronkgtaven der Prelaten van dien
naam ; de fchilderyen , 4 Fre/to , in de latte Kapel, zyn van Avancini Nucci
(200 men meent) gedaan. ’t Leven van den H,Stichter der ordre , in ’t klooftet
gefchildert., is van Cozza Gerardi en andere.

De kerk_ Een weinig hooger op ftaatgde Kerk van den H. ofeph , nevens een Klooftet
Totok der ongefchocide Karmeliten , van Vader Frangois Soto , eenen Spanjaart van ’t
derCar- Oratori, door de mildadigheit van MevrouweStrofli en andere, die ’t geette-
feliten, Jk gewaat dezer ordre in ’t begin van dceze Eeuwe hebben aangenomen, gefticht.
onlangs De Kerk is herbouwt ; maar weinige jaren geleden., door den Kardinaal Lanti :
IS« de fchilderyen hier in, zyn niet zoo verwonderens waerdig wegens haare deugt; als
van den Om dat ze van cenegeeftelyke van dit kloofter, zufter Maria Euphrafia Benedetti
Kardi- genoemt , gefchildert zyn.  Boven de Kerkdeur ftaat de H. Maagd, naar Egypten
malo gaande ; in matte kalk gefchildert ; van Thamas Luine Romein. De H. Therefia

boven de deur van ’t kloofter , is van Andries Sacchi ; maar opgehaalt van Carel
Maratti , vermits ze van de vochtigheit bedorven was.
Op ”t Autaar , aan de rechter hand , is een goet ftuk , van den Cavalliet Lan-

franco ; daar de H. Maagteen gouthalscieraat aan de HI. Thercfiageeft. Her ta-
fereel op ’t hoog Autaar, daar de H.Maagt mer haar kindjen en St.Jofeph, door

cm denEngelontwaakt, gezien word ;is cen fchoonftuk van AndreasSacchi ; *© is
ftuk. van Colignon in Prent gebragt. In de Kapélaan deflinker hand , is Chriftus ge

boorte ; van zufter Maria Euphrafia gefchildert.
HetLut-  Uit de Kerk, de rechter hand omflaande , komt men opdeftraat , die naar de
huisvan Pincianerpoort loopt; over den kruisweg van de Gelukftraat, (ftrada Felice) aan de
deflinker hand ftaan de muuren van ’t lufthuis der Medices ; aan de rechter dat van

Ludovifio ; een musketfchoot verder buiten de poort , ziet. men , aan deflinkef
hand , dat aldervermaaklykfte landhuis van Borgefe , .van den Kardinaal Scipio ,beflsat Borgefe gebouwe; beflaande vyf mylen in zynen omkring:, met hooge muuren be-

pmi: floten, *t portaalis van Tiburtynfche fteenen, op de Jonifche wyze; gemaakt. .Alsron, mendepoortintreedt , ziet men datelyk een laag verheven beeld, de vergoding van
cenen Keizer vertoonende;twee Paal- of Termbeelden van Pedro Bernini, de bloe:

ioinen en ’t fruitlof daar aan, zyn van ’t eerfte werk of kunft van'den Ridder Bernini,
denver. den jongen. De maatverdeeling der boomen , van de poort af tot aan ’t palcis , in
cit: _meer dan twintig kruiswegen van den anderen gefcheiden , met Fonteinen tufichen

beiden ; en tot wandeldreven gemaakt ; is weergadeloos aangenaam voor ’t 00g ;
envorder 418 00k cen bofch van'400 Pynboomen,, met beelden verciert. Het plein voor ’t
allesbe- Paleis , is 240 hantpalmen in zynen diameter, of middellyn , met cene baluftrade
fhreven van Travertyn- of Tiburtynfteenen omtuint , daar potten'op ftaan, en zittingen

van groente in zyn. Hier van daan moet mende Voorgevel en ftant van ’t Paleis
aanfchouwen ; zynde naar hetsbouwkundig ‘ontwerp'van Jan Vafance den Vla-
ming ; bektcede met oude laag:verhevene beelden , welke zeer kunftig:, natuurlyk
en uitdrukkende ; nevens de andere Stantbeelden., geplaatt zyn.

Grootte

.

De voornaamfte gevel is twee hondert Roomfche handpalmen, de andere naar de
mireVoftzyde twee hondert vyftig, beide de overige hondert zevenenveertigbreet; be.
gevelen. flaande in den ganfchen omtrek 734 handtpalmen.

Menziet in ‘t.inkomen twee beelden van den'Keizer Galba ; cen ‘ander ‘van cei
nen gevangen Koning der Parthen, zynde Porphyrfteen; cen oudè gegroefde of
gevoorde zuil met twee glazen., en een wilde zwynskop.

Verdee:

|

Dit Paleis is in twee woonplaatzen ofvertrekken verdeelt ; ( de andere onderfte
ling der «gemakken en gebouwen ; van eene hoogre aan den anderen voor de bedienden|
fo de keuken , kelder , ent dagelyks verdoen , enz., worden hier buiten geree»

kent). Het hecft drie poorten , gelykftandig en even ver van den anderen ; daar
door men , onder eene overwelfde galery , vol beelden van Jupiter, Venus; eenZanggodin; een Satyr, en verfcheide hoofden van Keizerinnen, in het Paleis kome.

De
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Van Niseuw Rome I, Deel, isI
De Zaal is 60 palmen breed , en 90 lang: zy heeft zes deuren , acht venfters a enwat'er

en twaalf zuilen van Porphyr , groene Jafpis, Granaten, enz.. Boven de antyke Ione
beelden ; ftaan veertien borftbeelden', namelyk de rwaalf Keizers, nevens Scipio wezen.
en Hannibal ; cen leggende Bacchus , op de manier van eene rivier; men ziet’er
ook verfcheide Schilderyen : namelyk de Faam , van den Ridder Arpino ; de ver.
ryzenis van Cingoli ; cenige kunft van Baglioni en Ciampeli ; een Turkfche Jagt
van Tempeeft gedaan : de gemomde Dans of mafcarade dp de Bruiloft van
den Prins Jan Baptift Borgefe, noch levende ; twee Cavalcaden , of Ridderlyke
Paerdepraalen ; vertoonende beide d’intreé in ’t bezit des Paufelyken ftoels , van
Paulus den V ,. uit het geflacht der Borgezen ; en de Feeftdagen van Belvedere
en Teftaccio.

In de eerfte Kamer, ziet men een wit marmer beeld van den kleinen David, die Pope
Goliats voorhooft met den fteen treft , van den Riddet Bernini ; uitfteekent fraai fulkven
en natuurlyk getroffen. Eenen Seneca , int bad ftervende met afgefnedene aderen, Bernini,
mede uit Marmerfteen gehouwen. Eene roode Marmerfteene Wolvin, met hate TRI
uyers Romulus en Remus zoogende, ris een cud fluk; gelyk ook is de Venusen Kupido
Cupido , zynde laag verheven beeltwerk , en zeer out, (men meent) van Praxi. eo Vena
teles.  Eenen Kikvorfch en cenen Lakenbereidery van Porfyrfteen , zéer zacht enti,
kunftig uitgewerkt , en noch verfcheide marmere bor(tbeelden meer.
De tweede Kamer is vol beelden, onder anderen een Bacchus op cen ton, cen

oud ftuk werks.  Een heilgevende Apollo. Narciffus , Icarus, immers zyne ge-
Iykenis of Geboort-Engel.

In de derde Kamer , ziet men hoopwerk van beelden. Een Eneas, Zynen va-
der Anchifes nevens zyne Huisgoden torfichende, verzelt op zy van den kleinen ren
Askaan , van den Ridder Bernini ; veele oude Hoofden ; noch een ander werkjefchoon
van Daphnis , veranderende in eenen Laurierboom , nevens Apollo , die verloore puedza
moeite doer met haar tc witlen omhelzen , mede van den zelyen Ridder Bernini

;

Beregri.
onder dit kunftwerk , dat zeer fraaiis ; ftaat dit dubbeldicht; ni.

Quifquis amans fequitur fugitive gaudiaforme ,
Fraude manus implet , baccasfèu carpit amaras.

Dat is:

Die minnend® jaagt bet vluchtie fehoon,
Bedriegt zich , of plukt bitter loon.

Nòch.ziet men'er een Hoofd van hour dat fchtikbaarlyk is. De galery veettig
handpalmen breet , en ceven zoo lang als de zaal , heeft zes deuren s Of poorten ,
metlaag verheven beeldwerk-, vier Zuilen, en twee Porfyre tafereelen verciert; in
*£ cene ziet men ’t afbeeldzel van den Paus Paulus den V » Borgeze ; in’tandere dat
van den Kardinaal Scipio, beide van Bernini : menziet’er ook twee antyke Alaba- gw.
ftre Doodbuffen van eenen onwaardeerbaren prys. Twee andere Porphyrfteene 1ykdeerbaré
ca van nieuw maakzel ; acht groote antyke hoofden ; en acht groote beel. pootbuf
en.

i
In ’t middelfte gebouw ziet men, in de eerfte kamer, vier oude Beelden; eene

Diana van marmer met metaal overloopen : eene marmere Egyptifche Vrou: Hera
cules Aventinus, en daar by een ftieren kop ; twee porphyre Zuilen; twee beelden
van Caftor-en. Pollux; en vier'oude Botftbeelden.

In cene andere kamer ; ziet men de Keizerin Fauftina , met haren Schermmee- fenzeifter ; cenen anderen Schermmeefter , vechtens wyze , en in dat poftuur of geltalte vanAga:zeer natuurlyk afgebeeldr,. daarom ook zeer hoog gefchat; het is ook een Griekfch dor gaakunftftuk van Agafius van Efezen; een tafel van eenen fteen s die men Commelfo "noemt; een Alabafter vat ; Zuilen van Porfyrfteen ; zeven oude Hoofden, en daar
onder ’t hooft van Hannibal.

In de volgende kamer, zyn drie oude Beelden, namelyk , twee flaven van me:
taal; en een Moorvantoetsiteen, met een Alabafter hemd aan; Noch Zyn'er ver-fcheide Hoofden , wel gedaan , die tronien en afbeeldzels van Oude Romeinénzyn.

In cene andere kamer:, ziet men het beeld van Agrippina ; van eeneh Room. funfchen Burgermeefter , daar veel.werk en kunft in is 3 fchoon laag verheven Beeld- evi
werk ; een zwart hooft van Keizer Adrianus ; een beeld van den Bofchgod Fau- Buger-nus ; met cenen kleinen Bacchus in zyne armen. Een paerd van Metaal, zynderete
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een Copy of namaakzel van een ander dat naar Vrankryk. gezonden is.

a In °t bovenfte gebouw , daar men met cennwenceltrap , van zeven en
bouwbe- tachtig treden , opklimt , ziet men voorcerft cene hoogte van aarde boven opt
Sehieven. gebouw gebragt ; of gemiaakt ; als cene hut of loots, aan de Ooftzyde open; naar de

Dotifche bouwordre.  Noch ziet men'er cen hooft van cen Zeepaerdi ; van eenen
Olifant ; veele Borftbeelden ; het hondje van Amalchea , den kleinén Jupiter zoo-
gende; cene flaperidé Najade ; cenen Schermmecfter ,, op rweé plaatzen gewondt;
het afbeeldzel van Apollonius Thyaneus ; cen Porfyre tafel en daar op cen
hooft van Cleopatra. Alle de fchilderyen in natte Kalk, dic’er gezien worden, zyn
van den Ridder Lanfranco , behalven de Venus en Vulcanus , van Julio Romano.
Recht daar tegen over, naar "t Noorden , ftaat het beeld van de Keizerin Livia,
gemalin van Auguftus ; Jupiter in cenen Arend verandert ,, Gaminedes opligtende 5

renbeek de Egyptifche Ifis; Auguftus , die eene metaale waereld valt houd ; cen beeld van
van Dio- Diogenes , zcer natuurlyk , en ook hooggefchat,
A In de tweede kamer., ziet men een {chreyend beeld van Venus, om dat ze de
{cha vleugélei van Kupido gekort heeft ; eené andere Venus uit het Badt komende;

veele borftbeelden en tronien of afbeeldzels van Oude Romeynen : in eene note-
Feneboomne kas , ziet men cenen naakten Hermafrodyt , leggende op cen marmere
dyt; cen matras , van Pedro Bernini gemaake , doch het beeld is een Meefterlyk kunftftuk ,
kuntt- en onder alle andere antyken in de Saluftiaanfche Hoven gevonden, ;
meefter- n de detde kamier, zyri twee bcelden van: Antinous ; Trajanus ; Galba ; cene

toverefle of Egyptifche vrouw , welker uiterfte deelen van metaal zyn ;-cen Bac-
chus, cen Kleine Satyr ; cen Zeenymphmetcene {chulp of zechoornin hare hand;
cen Faunus die eenen Otter op zyn fchouder draagt. Bacchus met eenen Ty
et.

Eea#e In devierde kamer , ’t Beeld van Kiupido ; van Harpocratesy God der ftilzwy-
beelt van gentheid ; van Neffus den Satet , die Dianira ontfchaakt ; een vermaart beeld van
Genay. €enen Centaurus , die Kupido op zynién rig diaagt ; klcene flapende Kupidoos;
rus. nieuwe of hedendaagfche kunft. i

Int andere gebouw , zier men , in de cetfte kamer , Nero met cenen Proconfua-
pae laaren of Voorburgermeelterlyken tabbert, en eenebulle of bagge , aan den hals, Her
gebou beeldt van Vefpafianus ; een Chineefch bedt met gout gehoogr ; men meent » dat
bethde twee Zuilen aan den voet van Bonarota , in zyne jeugt, gedaan zyn ; het

 
Waterin hoofd van den grooten Alexander laag verhevenafgebeeldt; de trony of’tafbeeldzel
dee van een onbekent perfoon, uitftekend i cen flapend kind. van toetsfteen; een beeld
dange des flaaps, van den Ridder Algardi; twee antyke Vaten van eene en de zelvi
wezen. te; het beeld van den Keizer Floriaan.

In eene andere kamer , her beeld van eenen Moor, in witte Klederen; een Kind,
eenen hondt , en cenen jongeling den doorn uit zynen voet halende ; eenen Jongen
fchreyenden flaaf; cenen zittenden Antinous; eenige' Faunen ofBosgoden , met
inftrumenten en fpeeltuigen zich vermakende ; eenen anderen Faunus 7
kind een doorn uit:zynen voet_ wil trekken.

In'de derde, zyn tweeénvyfrig Vrouwen en Princeffen afbeeldzels
Gaetani, en van den ouden Paduaan gefchildert.

In de vierde kamer ziet men cenige hoopwerkjes van Beelden ; ook veele af:
beeldzels en tronien van menfchen ; :mer olyverw gefchildert ; meeft alle de andere
{childeryen ; van dit Paleis ,zyn.copyen en namaakzels van die in ’t Pa
ze te Rome zyn,, deshalven maakik'er geene vordere befchryvinge van,

Cierlyte  Rontom dit zoo vermakelyk gebouw ; zyn veele afgezonderde tuynen , in ver:
guinen.. {cheide ordeningen treffelyk verdeelt ;: Parrerren ; en daar in de-raarfte bloemen der

waereldt ; en boven dien eene, groote meenigte  Oranje- Citroen- Limoen- eri
Granaarboomen: laag verhevene en heele beelden ; als ook Fonteinen; en daar by
een Vyver vol vifch.

schoone De Vogelvlugt , in twee.groote Kamers Kooiswyze gemaakt ; en overal met

Volayzerdraat voorzien , is vol witte tortelduiven , die wel in acht: worden genomen
vluch. om dien aart te behouden en voort te queeken. Ook -is’er cen bofch, een myl gaans

in ’t ront groot , naar de wyze der bouwkunde beplant ;. en met veele gefnede beela
soa den verciert.  Noch is’er cen beflorte Konynewarande , nevens cene entery vol jon-
desplant-ge boomen , daar hazen en konynen lopem. Aan de Ooftzyde , is een vierkante
foensenz: vlakte., daar veertien ouderwetze potten of vaten ; tien beelden; viér Sphynxen ,

vier Term-of Paalbeelden; her beeld van Perfeus; cene Sphynx van Egyprifchen
Fontein. fteen, en andere beelden meer by cen ftaan : als ook eene Fontein met cenen Nar-

ciflus van koper.. In de naaftgelegene bofchjens., ftaan veele beelden : daar by cen
Cirk-

egroot-
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Cirk of Renplaats , met cenen Obelisk van granaatfteen, en eenen Arend boven op Let,
zyne fpits, rontom vanvecle beelden , en eenen haan verzelt.  Noch zyn'er twee P®*
wandeldreeven , aan welker eynden men eenen Apollo, en cenen Pan zie. Ook Luci
ftaatv'er her huis van den Bofch- en Tuinbewaarder , nevensveele ftallen en koets- vandel-
huyzen.

Aande overzyde van de Warande , ziet men veele beelden ; eene tafel van mar. Sme
mer ; verfcheide laag verheven beeldwerk , en Opfchriften. In ’t binnenfte deel Hier,
van dit gebouw is een Park , daar een Wynbergdichte by lege, die meer dan rwee Siro
mylen in zyne rondte beflaat : behalven de vlakten , dalen, heuveltjes è bofchbe- Lage
waarders huizen , tuinen , allerley flag van' wilde , als Haazen, Rheen, Damen , wezen.
Herten, Pauwen, Zwaanen ; Struys- en andere vogels , is'er cen Geneverbofch 3Oenn
voor cene fchuilplaats van ’e wildt, als’er gejaage wert; ook noch een ander bofchje, °°
daar ze weyden ; een huis van gemak voor de Vogelvangers; een klein rond bofch, Spreeu.
en huisje in “e midden voor de Sprecuwcjage , die regen den herfft aangaat, Welk we
gevogelte met lym gevangen worde. SES
Midden in her Pynboomenbofch ftaan twee huizen, een groote lufthoeve ; met

cenen wand van Cederenhout. Aan ?c endt van die vermakelyke plaats , ftaar
cen klein Paleis , en daar voor twee Momuffen of Poetzemakers van fteen 3 00kEen
zyn’er veele warerfprongen , cenen geftadigen regen of drop è door kunft neder- no
tortende op eenen gedekten wandeldreef, dicht by de Poort aan deeze zyde, recht Gettadi-
over Murotorto; of den Hangenden muur, en niet ver van de waterleiding des Maag»EE
dewaters , of de Bron van Trevi. Om weér naar Romete keeten , zullen WY konft,
den weg door de zelve Pincianer Poort neemen, tot aan St. Jofephs Kerk toe), dichchy
dan ons rechts om wenden , en de St. Andries Kerk voorby gaan , langs de ftraat, fusa
die naar de Cours- of Loopftraat heene fchiet : daar is niet merkwaerdigs te zien, muur.
dan twee kloofters , beide aan de rechter hand : het eerfte is zeer klein, en word.
bewoont van de Vaderen van onze L. Vrouwe der Dankbaarheit voordeverlol- La
finge der gevangenen; -daar ftaat cen klein kerkje by deezeonze L. Vrouwe, den H. Onzel.
Johannes toegewydt ; weleer bedient van de Vaderen der Chriftelyke leere. Deone
Kardinaal Borgia heeft’et weér laaten opmaaken, en met verguld plaafterwerk boven Jans
de Portaalen vercieren; de fchilderyen zyn van Felix Santelli, Romeyn. Op her8sk
hoog Autaar, is een wonderbeelt van onze L. Vrouw ; de Hiftorie haars levens op
£y » is in nacte kalk gefchildert , van Paris Nogari. Het groote tafereel van St.
Martyn, aan den muur gehecht, is van den Ridder Baglioni.

Dicht daar by , ftaat dat fchoone, luchtige en ruime Kloofter der Geefte:
Iyken van de H. Clara, nevenscen fraaije Kerk , aan St. Sylvefter geheiligt; ge- 5. Silve
bouwt op de ruinen of denovergebleven grondt der Badftoven van Domitiaan, 200.19.
men Flavius Blondus gelooven mag. De Kerk is zeer oudt; want Paus Sym. velt.
machuslier ze maaken of vernieuwen , in ’t jaar 500. Daar Zyn'er die meenen, dat
ze van den H. Paus Dionifius, ontrent het jaar 261, gefticht is. Het was eene der
Abdyen van Rome , daar Griekfche Monikken in waren. De H. Gregorius deed
‘zyne negende Predikatie of Leerreden daar in , op St. Sylvefters dag. Paulus de I
liet ze , van den grond af, vernieuwen , int jaar 757. Nadien tyt verlaten zyn-
de , is ze de geeftelyke dochteren van de H. Clara ingeruimt. ’t Geflagt der
Colonnaas heeft ze laten vernieuwen , om dar’er een van hun Maagfchap ; Zufter
Margarita Colonna, ingeweeft, en, eenen grooten naam van Heiligheit nalatende ,
in geftorven was. De Kerk is met eenen Kardinaals tytel begiftigt; zy is van goutenPronke
zilver, na der Jefuiten Kerk , derykftevan Rome; herhoofd vanJoannes den Dooper; jretcen
*egeen de Geeftelyken roemen aldaar te hebben, word, op de dagen van den H. maalstye
Sylvefter, enSt.Jan Baptift, op het outer ten toon geftelt: hoewel het meer gelooflyk te.
fchynt, het hoofd van den H. Johannes, Priefter en Martelaar , te Zyn; wiens
Feeftdag , op den 23 Juny geviert wert: want de Heer Du Cangeheeft, met
onwederleggelyke bewyzen, aangetoont, dat het waare hoofd, van den Voorloper rwit
des Heilands ., in de Kathedrale of Hooftkerk van Amiens bewaart wordt, Z de 4
beroemen zich ook, het beeld van Jefus Chriftus, dat hy zelf aan Agbarus, Ko-o
Ning van Edeffen, zondt , daar Eufebius in zyne Kerkelyke gefchiedeniffen ge- den Doo
Wag van maakt, tc hebben : hoewelal de wercid van de valsheit dezer ‘gebeurte-?"
niffe overtuigtis.
Op 't Autaar van de tweede Kapel, aan de rechter handt, ziet men-den H. Fran. Kipe®

cifcus, zoo gelyk hy de wonden ontfange , van Gentilefch gefchildert. In dense
derde Kapel , de ederdaling van den H. Geeft. En in de vierde; een ftuk

,

Schilde.
vertoonende de H. Maagt merden kleenen Jefus, Johannes den Dooper, en den H"©"
Sylvefter ; alle zeer kunftig gedaan.
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Het gewelf van ’t hoog Autaar, en dezyden s zynin natte kalk gefchildert ,

van Roncalli en zyne difcipelen. Menzier'’er den Eeuwigen Vader , van cene me-
nigte Engelen omringt , met viet heylige Mannen op:de hoeken,: | |

Autaren i “Elet ‘taferecli der: H. Maagt, opt Autaar aan d'andere zyde , is gefchildere van

CETerentius Urbyn. Her gewelf van de volgende Kapel; perfpettif of doorzicht-
de Îlinè Kunftig, in natte kalk gemaalt, is e werk van Tarquyn van Viterbe f de twee
erhand. Hiftorien aan de zyden , d’eene *t bezock van onze.L. Vrouw., d’ander d’aanbid-
fehilde-  ding der drie Koningen ; zyn in natte Kalk zeer {tout gefchildert. van Moran-
rjen.zini. ‘De fchildery van d’ontfangenifle opt Autaar , is van Sermonette ; als

o0k de H: Maagd die buiten'op de Kapelle gezien word.

"DO * Gathuis der arme verlatene kinderen ; die men de geletterde noemt.; ftaat aan

SI de zyde van St. Sylvefters, maar daar loopt cene ftraar ruffchen beiden.  ’t Is, ten

Letierati. tyde van Gregorius den XIII, door Leonard Gorofo Napolitaan, ingeftele: by was

Lot arm en eenvoudig , maar echter zeer. verliche van Godt, begaaft met cen overma-

armever-tige liefde voor de arme kinderen van mannelyk geflagt , van de hunne verlaten ,
latene en daar niemant de handt aan floeg; die aan de Kerkdeuren » Of op andere

Vaste plaatzen leggende , vol ongediert en fchorfr gevonden wierden , zonder van

certge- Godt of zyn gebodt te weeten.  Hy voorzag hun vanalle geeftelyke en wereldfche
sie nootdruft; nochtans had hy geene andere middelen, dan welke de Goddelyke voor-

zienigheit hem befchaarde, die altyt de goede inzichten te hulpe komr.
“es DIC Huysis nu zoodanig gebouwt, dat’et uitermaten bequaam is, om?er de groo-
gemak te menigte van kinderen, die'er in onderhouden worden, te konnenhuisveften; zy
vi leeren'er verfcheide handwerken , en elk dat caar hy meeft zin in heefr. De Kerk ss
enhoedezeer klein, en aan onze L. Vrouwe der Barmhertigheit toegewydt., de voornaam-
Kinderen fe ingang is van de Loopftraar. Dicht daar by , in deeze ftraat, ftaat de Kerk en
Sede ’t Kloofter van de H. Maria Magdalena der bekeerden. ‘t Was weleer cene Pa-
werochy , ter cere van den H. Lukas gebouwt , door Honorius den I. in’t jar 626.
worden: naar de tydrekening van den Boekzaalbewaarder Anaftazius, gefticht. Leo de X heeft

ze den broederfchap der barmhertigheit. gefchonken ; omdaar in de vrouwen

van ongebonden leven, boete en beterfchap beloovende, en zich onder den regel van
den H. Auguftyn begeevende , op te:fluiten. Clemens de VIII. gafer cen Jaarlyk-
fche rente, van vyftig Scudii , tot haar onderhoudt. Hy maakte ook cen wet,
dat de goederen der gener, die in zoo een ontuchtig leven , (’t welk men te
Rome dulden moet , om erger voor te komen ) overleeden , aan dit huys ver-
vallen zouden ; dat ook ; die haar ortuchtig leven beterden, indien ze zon-
der: uiterfte: wille ftorven , of zoo zy teftament gemaakt mogten hebben,
en niet ‘aan:dit Kloofter gedacht , dan hare goederen verbeurt waren ten voor-
deele deezer Geeftelyken. De Kardinaal Aldobrandyn , en Mevrou Olympia
zyne zufter, hebben dit huis, toen het door eenen brand verteert was, weèr doen

Kapellen herbouwen , vry wat heerlyker dan voorheenen, door den bouwmeefter Martyn Lun-
en Schil chi, De fchildery van den gekruiften Jefus, in d’eerfte Kapelaan derechte handr,
deryen È a 7 È 5 9
aaige. 18 van Hiacynthus Brandi. In de tweede-Kapel, is St. Lukas gefchildert. Achter
wezen. e hoog Autaar boven detraly ; de’ Hemelvaart van de ,H. ‘Maagt , in natte kalk,

door den Ridder Meranzone... Aan de zyde, de Marteldoot van den H. Lukas,
de Geboorte onzes Heilands, en de vlucht naar Egypten, alle van Vefpafiaan Strada
gefchildert. i 9

Een In d’eerfte Kapel, aan den anderen kant; is dat uitnemend kont{tuk van de. H. Maria
i: Magdalena; door Guercin gefchildert, en in prent gebragr. In de tweede Kapel, is
Guercin. een tafereel-van de H. Maagt en andere Heyligen meer , gedaan door de lecrlingen

van JuliusRomano, doch nu onlangs verbetert of overfchildert.
Recht tegen over ftaat het Paleis van den. Heer Verofpi, naar cene goede order ge-

bouwt, met laag verheevene,en antyke beelden verciert. Op de trap ziet men cene
Galathé op natte kalk zeer fraai gedaan ;. in de vertrekken , zyn meer anderefchil-
deryen en gefnedene beelden , die goed en van groote waardy zyn; ook is’er een

vi galéry van Albano befchildert. | :
gePalcs >e Paleis van Don Auguftyn Chigi, Neefvan den'Paus Alexander den VII, is’er
Priùs «zeer na by. ’t Is.van een groot begrip., cn heeft 0ok.zeet veele, vertrekken gralle
Chigi zeer treffelyk met allerley koftelykheit opgefchikt , en daar by een kabinet vol me-

î- dalien; ’c komt met cene gevelop de Loopftraat; en'met eerie andere vlakre op het

Kolomme: of Zuilplein! S È
©Op}tmidden van dit Plein ftaat die fchoone Kolora van wit marmer ; geflingert

en vérciert met'laag verhevene beelden , in:prent uyrgegeven van Pietro Santi Bar.
toli: men gaat’er in het midden op met cene wenteltrap ; van 190 treeden. ni
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heeft 41 venifters of luchtgaten, enis ter gedachteniffe van Markus Antoninus Pius, Kolom
of den Godvruchtigen, daar geplaatit, door den Keizer Markus Aurelius, die Aygo
Schoonvaders afche in cene bus, daar boven op deedftellen. Sixtus de V heeft , "MU
in °t jaar1589, deze Zuyl vernicuwt, en op het fpits eenen St. Pauwels, van koper Van six.
vergulde , veertien palmen hoog, laaten zetten , en onder aan : Six. 77. S. ParloOApoft. Pont. A. IV. na

Opdevier vlgkten van ’t voetftuk dezer Colom, heeft hy vier Opfchriften met Sue
groote letteren geftele. Sa

Op de cerfte.

SIXTUS V. PONT. MAX. COLUMNAM HANC AB OMNIIMPURI-9&
. TATE EXPURGATAM,SANCTO PAULO APOSTOLO, &:NEA EJUS
STATUA INAURATA IN SUMMOVERTICE POSITA D. D. A. M.
D. LXXXIX. PONT.IV.

Op de tuweede. .

SIXTUS V. PONT. MAX. COLUMNAM HANC COCHLIDEM IMP,9P%tweede.
ANTONINO DICATAM, MISERE LACERAM RUINOSAMQUEPRI.
MX FORMA RESTITUIT. A. M. D. LKXXIX. PONT.IV.

Op de derde.

MARCUS AURELIUS IMP. ARMENIS, PARTHIS, GERMANIS BEL. 0Pde
LO MAXIMO DEVICTIS , TRIUMPHALEM HANC COLUMNAM
REBUS GESTIS INSIGNEM , IMP. ANTONINO PATRIDICAVIT.

Op de vierde.

TRIUMPHALIS ET SACRA NUNC SUM, CHRISTI VERE PIUM PPde
DISCIPULUMQUE FERENS , QUI PER. CRUCIS PRADICATIO.
NEM DE ROMANIS BARBARISQUE TRIUMPHAVIT.*

Op het zelve Plein ftaat ook de Kerk van onze Lieve Vrouwe des Medely. Onzerdens over de Zinneloozen, gefticlt door Ferrante Ruys van Navarre , en cenige Vnte
andere meéwarige Spanjaarden, met believen van Pius den IV. Ontrent tachtig dolle delijden
menfchen, zoo mannenals vrouwen , worden'er tot hunnen flerfdagtoe , ten ware cverde
zy midlerwy] weér by hunne zinnen quamen,bezocht en onderhouden. Hettafercel Op t loozen,
Hooft autaar , van onze L. Vrouw der Barmbhertigheit , is van Durant Albert , offer
Albert Duur : en een ander, buiten op den muur, van Succaro : op cen Biegthuis-
je» aan de flinker handt , ftaat een Geboorte onzes Heeren, heel mooi gefchil-
dert.

Achter ’t Paleis van Chigi , aan’ ander eynd van de plaats der Kolom, naar ‘traeis*t Weften, aan den voet des Bergs Citorio, ftaat het Paleis van Ludovifio , noch Fu,niet volbouwr. Een weinig hooger op, de Parochykerk van den H.Blazius, toe. sugia.behoorende den Vaderen der Chriftelyke Leere der Sommasken. Zy zyn corfpron-fusKerk.
kelyk van den Burge Sommasko ; op de grenzen van ’t Milaneefch gebiedr.D’edele Hieronimus Macani , Venetiaan » Was'er in ° jaar 1528 Stichter van.
Paus Pius de V gaf hun dentytel van regulicre Geeftelyken , met de pro-
feflie van de drie plechtelyke gelofien. Clement de VIII. int jaar 1593 , de be.
ftieringe van ’t Clementynfche Collegie.

In deeze kleyne Kerk zyn veelefraaije {childeryen, die haarzeervercieren; d’eer-
fte Kapel, aan de rechter hand

,

is met olyverf van Avancino Nuce befchildert , en
daarin ’t beelde van den H. Blazius. Van ’t Paleis; dat’er recht tegen over ftaat, Debroe-
zyn de Priefters der bezendinge Jegenwoordig bezitters.  Deze Broederfchapiste ESTParys , in ‘© voorburg van den H. Lazarus opgerecht, door den Heer Vincent de dingen.

x Aa Paul;
* Wy vertoonen, in de by(taande Print, deeze Praalzuil van Antonyn, in cenengrootfchen ftant, en als inde door.2igt van cenen Zegeboog , waar in deafbeeldzels der beide Keizeren, naarde befte Penningen, oud Wapentuig, enoverwonne Volkeren , heel fchilderachtig , geplaatit zyn,
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Paul ; ’c is cen bekende zaak en die ieder wcet, dat hunne inftelling dient ; om
dejongegeeftelyke Perfoonen en Priefters te onderwyzen, omtrent her geene in de Ker-
kelyke plichten moet waargenomen worden;zy hooren o0k in hunnevertrekkamers, die
cene generale Confeflie of biegt willen doen ; ?t is zeker dat Zy met vecl vrugt
bezendingen doen naar vreemde Landen, ten dienfte van arme waereldlingenvanalle
geeftelyke bulpe ontbloot en verlaaten. Zy hebbenniet meer dan eene Huyskapel,
daar in zy den Goddelyken dienft met groote ftichtinge beyverene de zelve Kapelis
zeer net , maar echter niet merkwaardigs daar in.

Verder afgaande naar de Gceftelyken op ’t velt van Mars, ziet men aandeflin:
"©. er hande het H. Kruis Kloofter van St. Claraas order. Ontrent 300jarenis ’t dat
La eenige Vrousperfoonen, of Godvrezende dochters, zich ter dier plaatze hadden be-
van si. geeven, levende t’zamen, oeffenende Chriftelyke deugden , naar den regel der
Ciara derde Order van St. Francifcus ; binnen weinig tyds namenze in getal zoodanig

toe , datze twee groote Gebouwen aan den anderen befloegen : ieder gebouw hadt
zyne eygene Kapel ; d’eene was ’t H. Kruis ; d’andere d’Ontfangeniffe der H.
Aaagetoegewydt. Pius de V verplichtte ze Profeflie en Geloften te doen van cen

Kloofterleven te leyden ; en van die twee huizen en Kerken cen te maken, aan ?c
H. Kruis en d’Ontfangenis geheiligt : welke Kerk nu onlangs vernicuwtis. Zy
raakten hare H. overblyfzelen , ent geen ze meer koftelyks hadden , in de plon-

Veli deringvan Romein’tjaar 1527 ,quyt, uitgezondert eenklein ftukje van’t ware Kruis,
farehe daver noch bewaart word. Daar zyn twee fchilderyenin die goed zyn, d’eene van
liggom- Sr. Jacob, door Jan de Vecchi ; en d’andere van de H, Clara, Sti Antonius van
Mew Padua,en de H. Agatha , door Jan Baglioni gefchildert.
pe kek Als men zig naar een ftraat , en aan de flinker hand wendt , ziet men cen klei-
van st. ne Parochykerk van den H. Salvator delle CopeZle è of van de Tonnen genaamt:
Salvator. Calixtus de XIII heefc ze zelf, int jaar 1195 , geheiligt:’t gilde vande Zadelmakers

is daar opgerecht, die’er ’ feeft van St. Eloy, hunnen patroon, op den 1. Decem-
ber, plechtig vieren , niet bezienswaardt is’er in, dan de fchildery op ’t Hoog au-
taar van Jan Baptifta Lelli’s kunft; daar de Zaligmaker zich in de wolken, van veele
Engelen omringe , vertoont, aan dezyden de H. H. Petrus en Paulus ftaande 5
en daar onder de H. Eloy op zyne knien leggende,

pe kak Op cen Klein plein , cenige fchreden van daar , ftaat eene Kerk van de H. Ma-
van St. ria Magdalena, derKruisdragers , ook Bedienaars der ongezonden, genaamt : ’t zyn
gereguliere Geeftelyken, geftiche van den eerwaardigen Vader Camillus de Lelli, met
na dee goetkeuring van Paus Gregorius den XIV. Volgens hunne inftelling , moeten
a ze, ’t aller ftonden, die in doots noot leggen , hulpe bewyzen , ‘t zy cokin

i welke centyde of wyk van Romehet zy.  Eengeel kruis hebbenzy op hunnenrok,
opde zyde van ’t hart,en een anderopden mantel, medeaandeflinkerzyde: zy doen

con8 eenvierde gelofte, dat ze de peftzieken in den tyd der befmettinge niet zullen ver-
ne laren ; zy bedienen de zieken ook in de gafthuizen. In het tafereel op ’t Autaar

aan de rechter hande , ziet men onze L. Vrouw en andere Beclden, van Antony
Gerards gefchildert : recht tegen over in de Kapel, Chriftus aan ’t kruis laag ver
hevenafgebeeldt. ’ Hoog autaar is nu onlangs ; naar cenefraaije bouworder, vernieuwt,

Deplaats daar cene fchoone fchildery midden in geplaatt zal worden.  Uit de Magdalene
le Kerk ; de flinker handt om flaande , komt men opde Plaats van Kapranica , zoo
Kaprani- genaamt naar het Collegie of de Broederfchap van den Kardinaal Dominicus Ka-
Ri pranica , in den jare 1438, ten dienfte van 32 Schoolklerkèn, tot den Kerke-

lyken dienft geordent, gefticht.; zy worden daar onderhouden , zoo lang zy»
onder de befticring van cenen Regent en twee Kapelanen, zich in gelcertheit ocf-

De kork fenen. ‘
Tese Op de zelve plaats ftaat ook de Kerk van St. Maria in aguiro ab aguis , van
Aquiro. Water Juturna ; ofieguirio , wegens de wedlopen der paerden , die op ’© Mars-

veldt , voornamelyk inter Septa Trigaria , tuflchen de wagen- en paerdenfchut-
tingen , gehouden wierden , zynde deezeKerk ter zelver fteé gebouwr.

Deeze Kerkis getrokken aan ’e Weeshuis der Kleine Vader- en moederlooze kin-
deren : zy worden aldaar , volgens den regel van den H.Ignatius , opgebragt 3
die, int jaar 1540 , onder Paulus den III. den cerften fteen aan dit Weeshuis ge
lege heeft ; zynde.krachtig onderfteunt van den Kardinaal Antonia Maria Salviati ,
dic'er eenen grooten rykdom naliet , en deeze Kerk , naar de boukunde van Frans
van Volterre, liet herbouwen; hy ftichtte boven dien een afgezondert Collegie, voor

pe Kerk die , onder deeze weezen , hooger gedachten tor de letteren hadden. Dit Gods.
fsontent huis is, in°cjaar 1616 ; door den Kardinaal Farneze , vernicuwt.
gebouwt, Wat de Kerk belange , zy is ontrent het jaar 400 gebouwt , onder oi

en
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Van Nifuw Rome LIDeel 187
den I, ter eere der H. Elizabeth, nicht van onze L. Vrouwe, welker Feeft op den
dag van Mariaasvifitatie gèviert wordt.

In d’eerfte Kapel, aan de rechter hant , is een tafereel van denH. Karolus » Van Eertle
cenen Lombard gedaan ; in de tweede eene verheerlyking der Heiligen , van Fran. !sPd.
cois Perone ; in de derde Kapel, heeft Karel, Venetiaan, alles in natte kalk ge-
{childert , behalven het tafereel op ’t Autaar, van der L. Vrouwe bootfchap; men
meene, dat het van Napiis gedaan. b

Het Hoog Autaar is, zedert weinig tyds, door eene fchoone boukunde ver-*t Hoog
.nieuwt en verheerlykt : in’ midden kome de Vilitatie of ’t bezoek van onze L.Aut
Vrouwe , van den heere Carolo Marati.

In de tweede Kapel, aan d’andere zyde, zyn vyf Hiftorien van ’t lyden onzes Tweede
Heeren, in natte kalk gefchildert tegen het gewelf, van Frangois l’Efperance. Her Kip
tafereel op ’t Autaar , en de twee aan de zyde met olyverf gefchildert , zyn vanderyen.
Gerard Flaman; de St. Sebaftiaan, grooter als ’t leven, is van den gemelden Lom-
bard ; het taferecl van de Drievuldigheit in de Sacrifti , van Jacomo Rocca.

Dicht by deze Kerk ftaat de Rotonde, of Ronde: daar cen plaats of merkt voorDe Ke:k
is, daarallerley flag van mondkoft op verkocht worde. In’t midden ftaat een Fon-vîn StMari
tcin, van Gregorius den XII opgerecht, die in eene Porfyre kom valt, wel eer aan Rotonda
de baden der Ouden gehoort hebbende. vede,

Dit is nochhet gaaffte gebouw, en°t koftelykfte overgebleveneftuk, waar in men
de grootmagtigheit van ’t oude Rome befchout : Agrippa; fchoonzoon van Au-van A-
guftus , heeft'et laten maken: dit getuigt het Opfchrife op de architraaf van zyne grippa
overwelfde galery , dat het in ’t jaar 730 , na de ftichting van Rome , en 25 jarenf99"*
voor de geboorte van Chriftus , gebouwt is. Men noemde den Tempel Pan-
theon, ofAllergoden Tempel, als allen Goden gemeen. Hyisop cene ronde wyzege-
maakt ; gedekt mer cene hoogronde kap;, welker middelfte in ’t gewelf open en rond
is omliche binnen dir groorfch gebouw te geven, dat geene andere venftersen ech-
ser zeer veel licht heef. De overdekte galery aan den ingang is zeer ruym, on-
derfchraage van zeltien zwaare Zuilen , en vier Pilafters van Egyptifchen fteen ,
naar de Corintifche bouwordre; welker Diameter of middellyn, van zes handpal-
menen negenentwintig minuten is; zy word metyzere ftylen als {luitboomen ge-
floten. Wel eer was dezen Tempel van binnen geheel mer kopere plaaten bekleedt,
die onderfchraagt wierden door fteunbalken van ’t zelve metaal.  Urbanus de
VIII liet het daar afneemen, en’t woog alles by den anderen, tot de fpykers toc,
450274. ponden ; hy liet daar van het verhemeltzel des Biechtftoels van St. Pieter,
en de vier zwaare Zuylen, die dien onderRtutten, gieten, en van het overigetachtig
zwaare ftukken grof gefchut. Wat het kopere ticheldak ,: de koftelyke metaale
beelden , nevens mer andere ftukken van waardy in deezen Tempel belangt , dit
alles was al in’ jaar 663 door den Keyzer Conftans ; die de Stadt van alle hareKeizer "
koftelykheir en vercierzelen beroofde , en alles naar Konftantinopelenliet brengen, porno
wechgenomen; zoo dat hy alleen Rome meerfchond, dan al de woefte volken t’zamen,ica
die het meer dan eenereis geplondert hadden. Van’tjaar 607af, is de Pantheon tot
cene Godskerke geheilige geweeft , met rocftemminge van den Keizer Phokas. Hy
heeft ze de H. Maagten allen Heiligen Martelaren toegewydt , doende ter zelver
plaatze 28 karren van hunne Overblyfzelen, die hy byeen liet zoeken van de oude
graven en rultplaaren, brengen. Gregorius de IV wyden ze;in’tjaar 830 , allen den
Heiligen in ’t algemeen toe... Veele Pauzen hebben; na dien tyd, deeze Kerk ver-
nieuwt. Urbanus de VIII ligtte daar voort al het koper af , uitgezondert de deu-
ren, maar hy verbeterdeze ook weér, en gaf’er de tweeklokken in. Alexander de VII
heeft cenige Zuilen van de galery laaten vernicuwen sen deplaats daar voor laager leg-
gen en vergrooten, zoo dat men’er nu gelyks voets kan inkomen , daar mente vo-
ren dertien trappen , hoewelten tyde van Auguftus maar zeven, moft afoaan. *

Hetis een Collegiale kerk ; daar in word cene broederfchap van Kunffchilderen, De Ro-
Beeldhouweren en Bouwmeefteren onderhouden; de befte Schilders »gelyk als Rafaél pan
Urbin, Hannibal Carache, Perin del Vague, Giovanni d’Udino, en Federico Suc-legiate
caro , leggen’er ook in begraaven. fel
Op "t cerfte Autaar, aan de rechter hand, ziet men eenen Chriftus en veele andere. Schik

beeltjens, in natte kalk gefchildert van Cozza, zoo men meenr. Ophet tweede , den deryen
H. Laurentius, cene H. Agneta,enz, van Clement Majoli; leerling van Romanelli. Opier iu.
het derde Chriftus, na zyne verryzenifle, verfchynende aan d’Apoftelen en den H.
Thomas, die zynen vingerin Chriftus zydeftecke, van Gobbo de Cortene gefchildert.

a 2
* Deezen oudtyds Allergoden, thansAllerheiligenehier, met de by- en omftzande gezigten , hi

Befchryving van gewaagt , nasukeurig in onzePrintverbeelding voor © ooge ; waar van wy de Tekening » aan den
grooten Meefter Livinus Kruyl verfchuldige zyn.   
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Defchilderyen der Tribune, ofafgefchotenezitting, boven”t Hoogautaar , zyn van
Joan Guerre, en anderen ; aan de zyde van’ Euangely ziermen een Pronkgrafvan den
Heer Gibbes , Engelfch Poéet ,, uit Marmer , door Nardini , nevens zyn borft.

Pronk. beelt gehouwen : cen weinig verder , dat van den vermaarden Rafaél Urbyn , mer
graven een marmer Maagdebeeld daar by van Lorenfetto ; het borftbeeld van Rafaél ; ier
e) naderhande van Nardini by gevoegt : als ook dat van Annibal Caracci; beydenaar
Rafael, de ordonnantie van den heer Carolo Marati , die daar door zyne eerbiedende er-
Cuob kentenis ,, aan zoo groote Mcefters , heeft betoont: het taferecl op ’t Autaar, daar

de H. Geeft en twee Pauzen in afgebeelde worden, is van eenen Milanees » difci.
. pel van Vanni, gefchildere.

Da Alle de laag verhevene en andere beelden van de Kapel des H. Sakraments , den
den. geflagte van Cortinelli roekomende, zeer fraai en hoog gefchat, Zyn van Andreas

Contucci : het beeld van Jofeph, op ’t Autaar; van Vincent Florentyn.: defchil-
deryen in natte kalk aan de zyden vari Colla : en Godt de Vader tegen ’t verhe:
meltzel ,, van Govanni Perufmo.
Het afbeeldzel van Frederico Succaro op zyne Tombe , is van zynen broeder

Tedeo ; dat van Flaminio Vacca , is van hem zelf op zyn graf, dar hy by zyn
leven had laten maaken, gefchildert :.men ziet daar ook de Pronkgraven van Perin
del Vague , en Zuccarino.
De Hemelvaare van de H. Maagt, in de derde Kapel, is van Camaflei; de Heet

Dominico Guidiis bezig met twee Pronkgraven van marmer op de zyden toe te
ftellen ; het cen voor den Ridder Lanfranco , ’t ander voor den Ridder Algardi,;
zynen Meelter.

Het Als men uit de Rotonde komt, moet men de rechter hand, naar de Loopftraat;
Grete inflaan : daar ziet menaandeflinker hand het Roomfche Queekfchool., onder de
fehool,of bellieringe van de Vaderen Jefuiten. Negen en twintig Romeinfche Jongelingen wor.
Sci den’er, den ganfchen loop hunner oeffeningen, ter geleertheit onderhouden ; Op voors

* waarde van de gcheiligde Ordeningen;op ’teinde vanhunneftudien; aan te neemen ; of
anderzins de koften in dar'huis verteert en verfchuldigt te betaalen , naar maate en ge
Iykheit des tyds., daar doorgebragt. Zy draagen lange violette rokken, om van
hondert andere koftgangeren , in het zelve Collegie woonende, alle Edelluiden
en uit alle Oorden van Itaalje gekomen , onderfcheiden te konnen worden,

icerkvan Dicht daar by ftaat de Kerk van den H. Bartholomeus. van Bergamafco , met een
Ca ziekhuis voor de kranken van dien Landaart.  Wel cer was ze den:H. Machut sof
meus van St. Malo Biffchop van Bretanjen , die in de zevende Eeuw heeft geleeft ,,. toege»
Bega: wyt , en afhangig van ’t Kapittel van St. Pieter. De Kerk, fchoon ze Kleinis 38
en Zick- Zeer net : het tatereel van de H. Maagt, op ’t hoog autaar, met den H. Barcho.
hui. Jomeus, den H. Alexander, Martelaar van Bergamo en Soldaat uit het Landt van

‘Theben oorfpronkelyk , cen medebroeder van den H, Mauritius, nevens veele En
gelen , is van Durant van de Burgt St. Sepulchre. Hertafereel , op ’t Autaar aan
de rechrer handt , daar zy aangeport worden om de afgoden aan te bidden 3 is
van Perufino d’Ancona. Dat aan de flinker hand , vertoonende de onthoofdine
van Johannes den Dooper, van Mutiani. Ù

fenote- Voor de Kerkdeur, ziet men cen overgebleven ftuk' van eenen Obeliskus van
Hikme: Rgyptifchen fteen, vol Hieroglyphifche of fpraakbeeldige tekenen » Op eenenflech=
beelden. ten grondfteen , zonder vercierzeleri 3 opgerecht.
De plaats Het plein ofde plaats van Pietra, is achter St. Bartholomeus ; aldus , met cere
mn Pi bedorve taal , in fteé der (Prétres) Prielteren , genaame : om dat: welecr her
5 Gafthuis der zieke Priefteren. daar was. Men ziet'er , binnen de muuren van cen

gebouw » acht fchoone marmere Zuilen , naar de Korintifche wyze gegroeft ;
voor heenen aan het: koninglyk Hof van Antoninus , naar het gemeene geloof, ge-
ftaan hebbende , of, naar dat van Nardyn , een gedeelte, van die wel'eer aan de
overdekte galerye der Argonauten hoorden.

Na deplaats van Colonna, en de Loopftraat weder dwars over gegaante zyn, zal
DeKerk men, aan ’t cindt van een ftraatjen, naar ’t weften, de Kerk van de H. Maria 3
Feop den weg gebynaamt , zien. Zy is in ’tjaar 1283, onder Paus Innocentius
den ve den IV, van den Kardinaal Kapoccio gefticht ; ter oorzaake van een wonder, dat;

door* beeld van de H. Maagt ; gefchiedde. Namelyk dat , dit beeld in eene put
vallende , welke men noch aan de rechter hand ziet , maar toen in de ftal van
dien Kardinaalftont , het water buiten de put vloeide , en alle de Jaagten daar on-
trent blank zette , ’t welk zoo lange duurde, tot dar men het beeld, dat boven
opt water dreef, daar uit gehaale had. Nadicn tyt ishet met eerbiedigheit, en plech-
telyk onthaalt , ent heeft verfcheide wonderen uitgewerkt ; ook wiert'er roen cene Ka-

pel
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pel by gezet, daarin het Beeld noch hedendaags bewaart Wort, maar nu is’er eenefchoone Kerk by geltiche , welke Julius de Ill mer cenen Kardinaals tytel , in her La
jaar 1553. verheerlykt heefr.. Leo de X. heeftze aan de religieuze ofgecftelyke Ser. nen Karvitenvercert, dic'er cenkloofter by gebouwt, en de Kerk,in't jaar 1594, vernicuwt aohebben , door Martyn Lunghi : maarher portal , van cene fchoone boukunde; ©“
zweemt meer naar den hedendaagfchen trant. De Kardinaal Bellarmyn, hunnen Be-
fchermheer, heeft het koor voltooit , en°t gewelf mer verguld plaalterwerk in ’t jaar
1604 verciert. su

In de tweede Kapel:; aan de rechter hand, den H. Philippus Benizi, hunnen De H.
Stichter, toegewyt;zyn, behalven hettafereel van dien Heilig op ’t Autaar, en de Benzi
fchilderyen aan het gewelf, aan weérzyden rwee andere Tafercelen , het cen vanifen
Thomas:Luini ; daar in'het wonderwerk van dien Heylig, dievaan landt gebragt ME
zynde ;, ecnen Duivels bezetenen genas , vertoone worde; het'andere van Ka-pesere-”
ravaggio, naar het ontwerp van Sacchi , gedaan ;‘daar een ander' mirakel of wont nen, ene.
der van dien Heilig word uitgebeeld.. In de volgende Kapel, den geflagte van Al-
dobrandini toekomende; is cen tafereel van onzet L. Vrouwe bootfchap, met oly=
verw van den Ridder Julio Arpino; die ook aan de zyde , in natte kalk , ‘de
geboorte des. Heilands en d’aanbiddinge der drie Koningen gefchildere heeft è
d’Eeuwige Vader ; en andere ftukken meer aan het gewelf , zyn van Jacomo
Zucca.

Delaatfte Kapel aan deeze zyde , naar de bouwkunde van Dominico Lombardo
gemaakte;, en aan de H. Drievuldigheydt , (daar in natte kalk afgemaalt ) toege-
€ygent , is , nevens verfcheide Heilige mannen , van Chriftophoro Confolano be-
fchildert;... Aan de rechter handris cen landfchap ; dat heel fraai is, van Cheru-
bin Alberti: het ftuk aan de andere zyde ; is van Frangois Lombard.

Op'het Hoog autaaris niet anders dan cen enkele tabernakel van verguld koper,Vo
zonder cenig:ander cieraati meer. # ,

In derweede Kapel, aan de andere zyde , ziet meneen tafereel; van den'H:Hieronimus ; en den H. Jofeph, met cenen Engel in de lucht; men meent van
Baglioni : In de derde-Kapel ; cene H. Maagt mer Engeltjes , van Stefano Pieri:
In de laatfte Kapel ;

:

Sigrici Bufalo tocbchoorende » Ziet men cenen St. Andries ,
van Jofepho Franco gefchilderr.

Opde: Kleine plaats, daar naaftaan, ftaat het Kerkje van den H. Claudius, gebo. *tKerkjeren in het vrye Graaffchap van Borgondien , ’t is hem, nevens den H. Apoftel An- pandorodreas; toegewyde, en'in Jaar 1650 gefticht, met een Gafthuis voor de ATMEdius derPelgrims van dien Landaart; die daar drie nachten mogen verblyven; en dan cenen Borgon-Telton tot cene aalmis krygen; dit latte is'in ’tjaar 1662 van Frans Henrik, uit!”*het vrye Graaffchap (Franfe Comté ) geboortig , die alle zyne goederen by uiter-fte wille daar aan maakte , daar by gevoegt. Het taferecl op °t Autaar, daar de H.Maage, en wat lager de H. Andries , met den H. Claudius afgebeelt zyn, is vanLouis: Gentil van: Bruffel. Her tafereel » van den gekruiften Chriftus en andere
Heiligen , in de kleine Kapel, van Antony Gerards. cyAchter de voorige Kerk, zier menhet Paleis van den Hertog van Gadagnola , eli‘e welk:zeer groot ,, en van'eene treffelyke bouwkundeis. Hertog

Eenige treeden van daar, naar de rechter hand » ftaat de Kerk van de H. Maria Macein Trivio , zoo gehecten , om datze naaft by defontein van Trevi is. Belizarius 3°”beef ze in ’è jaar 527 laaten bouwen. regorius de XIII vercerde ze aan PeKerkde kruisdragende Vaderen, die de zieken bedienen : zy hebben ze, naar cene Maninfchoone bouwkunde , vernieuwt; infgelyks de voorgevel van hun Godtshuis s Trivio.Jar hun Noviciaat of Nieuwlings huysis alles naar de ordinantie van Jacomo leluca.
Allede fchilderyen , *t leven der H. Maagt en onzes Heeren vertoonende > ZYN Altarenmet olyverwrontom’t Autaar des Gekruiften, van Govanni Francifco, Bolonezer, ge- CA Ichi{childert. Het tafercel van ’t volgende Autaar, de Marteldoot van cenen H,Paus togliverbeeldende; is van Vader Cofmus 3 Capucyn , eenen difcipel van Palma. Het wexen,

olyverwig ftuk , daar Chriftus aan ’t kruis hangt op de plaats van het derde Au-
Si » Îs infgelyks van eenen difcipel van Palma; als ook de Hiftorien aan de Zy-len.

   

Het Hoog Autaar , is nu onlangs eerlt , naar een fchoone bouwkunde; voltrok.
ken, door Gerardi; een klciù ftukje van onzer L. Vrouwe ontfangenis , van vader
Morelli gefchildert , is daarin befloten.
Aan de andere zyde ziet men cen Autaartuk 3 vertoonende den doop onzesHeeren , van cenen difcipel van Palma. De H. Maria Magdalena , in de Jaatfte

A:4°3 Ka.
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Kapel , door Engelen in de communie of ’t H. Nachtmaal bedient , van Louis Sa-
cramouche van Peroufe.

De Hiftorie van de H. Maagr, in natte kalk gefchildert aan het. ge-
Sri » is van Gerardi. In het huis van de Vaderen , zyn ookeenige fchilderyen van
alma.

DE WYK VAN TREVI

De Fon- p de plaats of 't plein aan deflinker handt , in’ uitgaan der gezeide Kerke,
nato ftaat de Fontein van Trevi, in eenerea kom haar water door drie wyde ope-

ningen of gaten , tot cene vervaarlyke of ongelooflyke hoogte , uitbrakende; zy is
met geene vercierzelen opgepronkt , dan die van Sixtus in Termini, of die van
Paulus den V, op den berg Janiculus. Pius de IV liet ze, in ’t jaar 1563 ; ver-
nieuwen; als wy , inc eerfte deel van dit Werk, gezegt hebben.

s.vin Menziet, op de zelve plaats, de Kerk van den H. Vincent , en Anaftafius ;
ct cene Pauffelyke Parochy. Paulus de V fchonk ze, in ?t jaar 1612, aan de Hieromi-
fius —miaanfche Vaderen : maar Clemens de V_ vernietigde die order en Godsdienft, en
Kerk.gaf ze aan de Reguliere Gecftelyke, Minnebroederen van den H. Laurentius.in Lu-

cina. De Kardinal Julius Mazaryn lietze vernicuwen , van Martyn Lunghi den
jongen , om dat hy in deeze Kerk gedoopt was ; hy liet’er cen zeer fchoon Portaal
aan maaken, en, naar de rwee bouwordens, met Korintifche en gemengde of gecom-
pozeerde Zuilen, tien onder en acht daar boven op, vercieren. Merveele trappen
klime men’er op.

Riel In de eerfte Kapel, aan de rechter hand, zict men een tafereel, met eenen Chri-
en Schil- ftus aan ’t kruis. In de tweede, cen van den H. Hieronimus, men meent van San-
deren ti Titi. In de derde, Johannes den Doperin de woeftyn ; van Francois Roze;
Cn hy heeft ook die van den H. Vincent en Anaftafius op her Hoog autaar , nevens

cene Mariaas boodefchap , in d’eerfte Kapel aan de andere zyde , gefchildert : maar
men meent datJan Vecchi het tafercel in de volgende Kapel, daar onze Hcer doot,
nevens cene Maria Magdalena ; en andere beelden gezien worden , gefchildert
heefr. De H. Antonius van Padua , op ’t lefte Autaar, is van den voornoemden
Frangois Roze.

peNico Uit deeze Kerk , naar beneden afgaande , komt men in de Nieuwftraat » recht
Gr, tegen den hoek van de Trevibron aanloopende. Deeze ftraat begint daar,
Cate. enbrengt u flangswyze op cene ruime plaats, Capole Cafe geheeten , zynde aan

d’overzyde van de Gelukftraat. Hier ziet men veele Kerken en fchoonePaleizen ;
de cerfte Kerk aan de rechter handt , aan den Befcherm-engel geheiligt , is nu of-
langs, op koften van cene Broederfchap , daar opgerecht, gebouwt : zy doen vee-

Dì le goede werken, en vieren, met eene groote pragt, den Feeftdag vanden Schuts-
Schuts. Engel op den 2 O&ober. De Kerk is rond, en naar de ordinantie van Felix
Engel- de la Greca gebouwt , verciert met èen fchoon portaal , ruftende op vier
Kek.7waare Zuilen , naar de Korintifche bouworder en ’: ontwerp van Mattheo de

Rofli.
Opheteerfte Autaar, aan de rechter hand, is’t beeld van de H. Maagt, met

den H. Dominikus , en den H. Franciskus, en meer andere Heiligen onder haar ,
vaneenen difcipel van Carolo Maratta gefchildere.
Op het Hoogautaar , ( naar de bouwkunde van den Ridder Rainaldi ) zier men

den Befchermengel , van den Ridder Hiacintho Brandi ; verfcheide andere ftuk-
ken, in natte kalk, daar rontom , zyn van Jacomo Uvernel, cenen Duitfcher: de
H.Antonius van Padua, op 'tAutaar aan de andere zyde, is van LucasJordaan van
Napels.

St. Maria ten weinig verder, naar deflinker hand , ftaat de Kerk van onze L. Vrouw van
aeKonftantinopelen zoo genaamt , om dat’er een wonderbeeld van de H. Maagt , ‘
polene. uit die Stadt, overgebragt is. De broederfchap van de Sicilianen en Malthezers,
Kek. hier opgerecht , heeft, in ’t jaar 1515 , den gront daar van gelegt; int jaar 1578.

is ze, door de groote weldadigheit van den Katholyken Koning, en de goede voot=
zorge van den Kardinaal Tagliania van Arragon, voltooit.
De eerfte Kapel, aan de rechter hand , is verciert met een tafereel, van den H.

Francois Xavier, predikende; nevens andere fchilderyen meer, van Giovanni Quag-
liata. Het ftuk van de H, Rofalia , op ’t volgende Autaar ; is van Jan Valefio Bo-

Een._lonees. Het wonderbeeld van de H. Maagtftaat op ’t Hoogautaar; met twee Hei-
Keeie van ligen, op de Griekfche wyze gekleedt, aan de zyden: het tafereel van den H. Con-
seMari.radus, en de andere fchilderyen , in de cerfte Kapel aan de overzyde » dh
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Alexander Vitale ; de H. Leo , op ’t Autaar van delaatfte Kapel , van Pedro
Delpo. De H. H. Agatha en Luca ; aan de zyden , zyn van Francois Ra-
guze ;s maar de in natte kalk tegen ‘c. gewelf gefchilderde Tafereelen, van Michel
Ange van Malta.
Aan ’t cinde van de Nieuwfraat , ziet men het Franfche pleyn; ofde plaats voor Het

dat trotfch  Paleis van Barberini ; en als men de rechter handt in de Geluk- Root
ftraar omflaat, gaat men naar het Kloofter van den H.Ildefonfus : de Vaders Here: H. Ildes
miten van d’ongefchoeide order des H. Augultyns, Spanjaards van geboorte ; heb-fonîus.
ben het in bezit. Het is geltiche door de Congregatie , of ’r Genoor-
fchap van broeder Louis Leon , int jaar 1619. De Kerk is Itorteling opgebouwt;
doorbroederJofeph Paille, eenenSiciliaanfchen Jacobyner. Op het Hoog autaar;
ziet men cen zeer devoot, cn ftil aandachtig beelde van onze L. Vrouw..  Ookaan
de rechter handr de geboorte onzes Heeren, laag verheven in marmer uitgehouwen;
van Francifco Siciliano.
Een weinig hooger op; naar de rechter handt, {taat de Kerk van de H.Franci(. DE see

ca, int jaar 1614 gebouwt; met cen Kloofter daar dicht by , ten dienfte der Va-jlfran:
deren van d’order der Heilige Drievuldigheit tot verlofling der Gevangenen. Aan”tciea;ne-
cerlte Autaar naarde flinker hand , ziet men cen Kruisbceld, nevens de H.Maagt; iootien
en St. Jan mer olyverf gefchilder. Op Hoogautaar , een klein ftukje van de
H. Drievuldigheit. Op het volgende Autaar ; cen taferecl van den H. Johannes
de Matha, en den H. Felix van Valois » ftichter der Order , nevens de H. Fran
cifca Romana : en aan ’t lelte Autaar, de H. Maagt , en daar by twee En-
gelen s als Mathurynen gekleede ; dit is een van de befte ftukken van Frangois

ozza.
Een weinig verder, aan de rechterhand, loopteen ftraat naar de Pincianer poortt; s.16.

maar in de ftraar zynde , moet men zich ftraks rechts wenden 3 dan komt mendoors
dooreen ftraatjen aan St.Ifidoors kerk. Deeze fteeg , om dat het cen zeer cenzamen 8%
hoek vol Hoven is , word meet van luidèn , gcernein ftilte en afgezondert levende,
als Philofophen en diergelyke, bewoont. De overleden Heer Angeloni, een geleert Angeloni
Qudtheitskender , woonde daarin. Hy had een fchoon Kabinet vol medalien , of cenge-
oude penningen ; en andere zeldzaamfte antiquiteiten en rarigheden; die’er te vin-a
den waren. De Heer Bellori , Opzichter over de boekzaal der Koninginne, houdder.
thans meede aldaar zyn verblyf; en dewyle hy ookwel zoo veel geleertheit bezit, als
de genoemde Heer, zal men ook wel dadelyk de kentekenen daar van befpeti-
ren.

Gregorius de XIV. Ifidorus, eenen Akkerman van Seviljen, gecanonizeert ofvoorIidorus
Heilig verklaart hebbende , bouwde Mevrouwe Alaleone deeze Kerk’t zyner cere; fmAle
cenige Geeftelyken van de order van den A. Francifcus namen ze,in 't jaar 1622, in wordge.
hun bezit ; maar alzoo die daar weér affcheidden s Wiert ze aan de Ierfche Vaderen Sar
Obfervanten vereert, dic'er cene fchoone Hoogefchool, om in de Wysbegeerte en
Godgeleertheit onderwezen te worden, opgerecht hebben,

Hetis een zindelyke Kerk ; men komt’er in door cene galery , welke met yzere
tralyen is afgefloten', daar men met of door een dubbeld bordes of plat naar toe
limt.. Decerfte Kapelaan derechter handt , den H. Jofeph toegewydt , is van autaren

den Heer Karolo Maratta s Weleer difcipel van Andreas Sacchi , befchildert. Deen Schile
Sr. Annain de Heilige Kapel, is van Pedro Paulo Bardini: als ook d’anderefchil- SE
deryen. Het tafereel in de kleine Kapel, van de Ontfangeniffe, is van den zelven wezen.
Karolo Maratta. De marmere Pronkgraven aan de zyden, Zyn van eenen der zoo.
nen des R.idders Bernini,
Het tafercel van den H.Ifidorus op © Hoog Autaar, van veel waardy , is van

Andreas Sacchi ; dat van den H. Auguftinus en den H. Francifcus ; in de kleine
Kapeldaar naaft by ; is van cenen Spanjaardt gefchildert.

Alle de fchilderyen in de Kapel van den H. Antonius van Padua , zyn van Jan
Dominicus Peruzyn ; dochhet Kruicifix of ’t Kruisbeeld, en meer andere verbor-
gentheden van Chriftus Iyden , van Carolo Maratta.
. Het groote kloofter van de Vaderen Kapucynen is’er niet ver van daan. De Kerk'tGrooteÎs gehetligt aan d’onbevlekte Ontfangenis van de H. Maagt , en den H. Antonius footer
van Padua. De Kardinaal van Sc. Onufrius s Capucyn en broeder van Urbanusder ca-
den VIII heefver gefticht : hy brage de Kapucynen uit het H. Kruis der Lukoi. Pusiinen.
zen, omdatze , wegens hun groot getal', alte eng gehuift waren, in dit kloofter
over. De Kerk, hoewel ze op zyn Capucynsflecht en eenvoudig is, pronkt ech-
ter met veele zeer koftelyke tafereelen. Men klimt'er Op mercene dubbeletrap ;
©p de wyze van cen bordes ofplat ; zeer fchoon uitgehouwen. De H. Michael,

die
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die den Duivel onder zyne voeten treedt ixmet olyverf , in decerfte Kapel aan de
rechter hand gefchildert , is van Guido Rheni. In detweede , ziet men den H.
Francifcus ,. zoo als hy de vyf wonden ontfangt , van Mutiano. Deverheerly-
king van Chriftus in de derde Kapel ; is van Marius Balaffi Florentyn; in devier»
de,onzen Heer, op den Olytberg, van Bacio Carpi; en de H. Antonius ydieeenen

dooden opwekt , in de vyfde Kapel ; van Andreas Sacchi.
Autaren De ontfangenis van de H. Maagt op het Hoog Autaar ; is van den Ridder Lan
enfiasije franco ; het tafereel aan den wand, naar de zyde van ’v Euangely, daar de H:Fran-
DA cifcus , buiten zich zelven verrukt , dooreenen Engel onderiteunt wort, is van den
greote  Dominicain aan die Kerk vereert.
meefters."  Weérkeerende naar de deur , ziet men, in de cerfte Kapel , cene fchildery van

de H. Maagt mer den kleimen Jezus, en wat lager cenen H. Biffchop, van Andreas
Sacchi. In detweede ; eene Geboorte onzes Heeren ; van den Ridder Lanfranco,
opeenetreflyke en konftige manier ruym omftraalt meteen fterk liche.
Op ’t naaffe Autaar cenen dooden Chriftus , nevens de H. Maage , Maria Mag-

dalena., en andere beelden meer , van Camaffei. In de vierde Kapel, heefr Ale-
xander van Verona; den wel gelukzaligen Felix van Kantalice, mer het kindeken
Jefus in zyne armen , uitgefchildert. De laatfte Kapel wort verciert met den H.
Paulus en andere beelden, van den vermaarden Pedro Cortoneze.  Bovende Kerk-
deur is, in natte kalk,St. Pieters Schuitje , naar het Mozaik kunftwerk van Giotto
Florentyn (‘© principaal ziet men in St. Pieters kerk ) gecopicert.

Hetlichaam van den H.Juftinus , Philofoof en Martelaar , in de tweede Eeuw
der Chriftenkerke geftorven, ruft onder het Autaar van ’t koor der Kapucynen; by
hen word ook, dat van den welgelukzaligen Felix van Kantalice , lcekebroér van
hunne order, bewaart. Het lyk van den Kardinaal van St. Onufre legr in deeze
Kerk, zonder cenig cierzel , begraven , onder eene flechte zark, waar op deeze
woorden ftaan : ZHrc jacet Cinis , Pulvis , nibil.

*tLut- —Achter de Kapucynen; ftaat dat vermakelyk Lufthuis van Ludovifio ; of 77/4 Lu-
boe# dovifia,ten deelen op den berg Pincius , ten deelen op de oude Hoven van Salu-sudo: i : 7
vifio. ftius gebouwr. De Kardinaal Louis Ludovifio, Neef van Paus Gregorius den XV.

bragt het binnen dertig maanden in dien ftant, daar Sf nu inis; naar de bouwkunde
pan den 200 vermaarden Dominicain , wiens ordinantie gevolgt is : hy was ook de
minicain befte Schilder en Teikenkundige, die’er, na Raphaél, ooit geweelt is : hoewel dit
geprePaleis maar een myl in zyn begrip groot is, ziet men’er evenwel Tuynen , Bof.
#. fchens Wynbergen en Wandeldrecven; maar ’t meeft verwonderens waardige is de

Doolhof, galerys wyze in een bosje gemaakt ; opgepronkt met keurlyke antyke
hecle en andere laag halfverhevene Beelden, Zuilen , Paalbeelden , Doodbuffen en
andere oude f{tukken en fraajigheden. De Satyr ent laag verheven Beeldwerk, dicht

FenObe- by ’t Paleis, zyn wonder kunftig. Een groote Obeliskus legt’er in ’t midden van
luktss de Wynbergen vol Hieroglyphifche Cara&ters of fpraakbeelden : wel eer ftont die

in ’c renperk vande Saluftiaanfche Hoven.
De Hooftpoort, zeer bouwkoriftig en verftandig gemaakt, is met bortbeeldenver-

ciert : de groote Wandelplaats ftaat vol fraaije antyke beeldenvanallerley flag, met
borftflukken en ander Beeld-en vaatwerk in groote meenigte daar door heen gefcha-
keert en aardig gefchikt. Op de grooteplaats is een Vyver met vifchwel voorzien,

. en rontom met beelden opgepronkt. Van daar gaat men naar het groote Paleis ,
#Palis. door cenen Wandeldreef van Oranjeboomen, met beelden tuffchen beiden. Dic

Paleis heeft een fchoone voorgevel;, die met half ronde oflaag verhevene en hecle
beelden , naar de kunft in de muurvakken en op de tranffen geplaatt ; ver-

  

Vyveri

ciert is.
Opge- In d’eerfte kamer of zaal,, ziet men twee Apolloos, cenen Efculapius en andere
Per groote beelden en oude Borftftukken , nevens her kopere hooft van den Keizer
antyke Klaudius , vicr Porphyrfteene Zuilen , en cen Borftbeeld van Koning Pyr-

Beekdca , ThUS. ° AE
ftukken, In de tweede kamer, zit cen'Schermmeefternaaft den kleinen Liefde- Godt , zwee-
envaten: mende naar dien s daar de Keizerin Fauftina op verliefde.

Het beeld van Mars van cenen Mingod aangeport , om zich wat uyt te ru.
ften : hierrecht tegenover zict men cenenander Schermmeetter , en cene mecnigte laag
verhevene Beelden , onder anderen een naar den Griekfchen crant, mogelyk Olympia
de moeder van den Grooten Alexander.

In de derde kamer'ftaat een tafel van zeer koftelyken fteen,uitftekent wel bewerkt,
Ookziet men’er een beeldt , dat men van Sextus Marius zegt te zyn, ditmercenige
andere beelden maakt een aardig hoopwerkjen, Als ook het ander van de Geboor-

te
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tegoden of Engelen ; zyn wonderlyk fchoon, omdat ze zoo levendig Uitgewerkezyn.. De Pluto en Proferpina van Bernini, Zyn mede zoo goer en van dien aart.
In een andere kleine kamer ziet men eenen naakten Apollo , door cene bedelofre
gemaakt ; en door de Heidenenaangebeden : Heraclitus en Democritusin ’t Klein,
en andere beeldhouwery meer, onder anderen cenen modernen of nu gemaakten
Arion ; van den Ridder Algardi ; en cen marmerbcelt van Vitginius , zich zelven
doodende, na dat hy zyne dochter den hals afgefneden had.

In de vierde kamer ziet men een laag verheven Goloffushooft ; een afgodenbeeltFenuit-
van Bacchus, daar niet dan de fpraak aan ontbreeke. Noch vier beelden naar ’t le. ni
ven. De vyfde kamer pronkt mer het beelt van Marcus Aurelius , en met cenen me-brele, ci
talen kop van cen beeld , welks lyf en vocten van Porfyrfteen zyn: wyders metdien Se! due
vermaarden Schermmecefter ter doot gequett , die zoo natuurlyk den dootftryt van"
cenen menfch, aan cene geweldige door ftervende,vertoont, dat het voorcen van de
allerfchoonfte ftukken van Romegeache wort.
Nochftaav'er, op cenen anderenoort van den zelven Hof,een klein Paleis s Van Verdert

een ganfch Tooneel vol antyke beelden omringi. De zolderingen der kameren zynfissiig-
afrefco » in natte kalk, van Guercin, befchildert; onder anderen zier men’er cene
Aurora, mer eene groote kragt en fraaije tekening uitgewerkt. Ook een grootlede-
kant , wiens Zuilen en ’ hoofdeinde met fyne en koftelyke fteenen , van groote
waardye , bezet zyn ; en voorts rykelyk met Smaragden; Robynen; en àndere ge
fteenten van hoogen prys verciert. Ook'ziet men'er een menfchin fteen verandert.

Denzelven weg weérom naar Rome keerende, komt men » de flinker hand om-s,Nico:
flaande , by de Kerk van St. Nicolaas van Tolentino ; daar hebben de Vaders om-lras van
gefchocide Hermiten van den H. Augultyn ; zedert het jaar 1614; zich nederge- 106»
zet sen hun Noviciaatof Proefhuys opgerecht.

|

DePrins Camillo Pamphilioheeft de k:
Kerk voor hunlaten bouwen,als men opd’architraaf, ofdorpellyft van’t portaalzien kan.
Zy is naar de bouwkunde van Jan Baptift Barate , eenen difcipel van den Ridder
Algardi ; opgemaakt. Heris een fchoone Kerk: ;. de muuren zyn met het befte
marmer overkleedt, het gewelfis ganfch vergult , en mer diergelyk plaafter en laag
verheven beeldwerk opgepronkt , van Hercules Ferrare. De Hi Maagdts Mariaas
bootfchap ; in de eerfte Kapel naar de rechter handt , is van Pungelli; de Taferce-
Jen aan de zyden, de Geboorte en de Krooning vande H. Maagt uitbeeldende, zyn
van Jan Venture Borgefì , eenendifcipel van Pedro Cortone:
De tweede Kapelwas in ’t jaar 1690 nochniet voltrokken. Maat de derde Ka> Ciorlijke

pel is met Schilderyen van Balduni , eenen anderen difcipel van Cortone , ver- Autaren,
ciert. De H. Jan Baptift op ’t Autaarvan de kruiskapel, is van den Heer Bacic- Kapelleny
cio Gauli. Het Hoog autaar; en ’t laagverheven beeldwerk daar aan, zijn naar de werken,.
bouwkundige ordonnantie van den Ridder Algardi begonnen, en na zyn doot door
zyne difcipelen voltooit ; namelyk, den eeuwigen Vader, en den H. Nicolaes van To-
lentino, uic wit marmer gehouwen ; van Herkules Ferrata; onze L. Vrouw, van
den Heere Dominico Guidi; en de Engelen aan de Frontifpies of ’t voordek , van
Frangois Baratta. De hoogronde kap , van Colli ; en Gerardo Lucca ; de Enge-
len in de hoeken, van Faldini, die ook de geheele Kapel, naar de zyde van ’© Euan-
gely; met verfcheide hiftorien van de H. Maagt, befchildert heeft.

Her Autaarftuk in de Kruiskapel ; daar de Marteldoot van de H. Agnes uitge-
beeld word, is cen Sony naar Guercin.

Van de drie overige Kapellen, was'er geen dan de middelfte; ten kofte van den Kapelleri
Heere Gavotti, byna volbouwt, naar de bouwkunde van Piedro Cortone. De Schil-noch one
deryen aan ’r verwelfzel zyn de laatfte. Na zyne doot , heeft de Heer Ciro Ferri "titde hoogronde kap of dome der Kapelle gefchildert. De kapelis ganfch met mar-
mer overtrokken; het laag verheven beeldwerk op’ Autaar van wit marmer , daar
de H. Maagt zich aan eenen boer ; dicht by Savone, vertoont ; een volmaake fluk
werks, van Cofme Fancelli; vermaart Romeynfch Beeldhouwer; Joannes de Doo-
per; aan de eene zyde, is van Herkules Ferrata; de H. Jofeph, aan d’andre'zyde;
van Antonio Raggi. Het laag verheven plaafterwerk aan ’t Orgel , en al ’t andere
van den zelven Frangois Baratta.

Boven op den Berg, op de Plaats van Termini, vic pia» ftaan twee Kerken jomet;
beyde aan deeze Wykofverdeeling hoorende ; de cerfte is de Kerk van onze L, Vrouwe
Vrouwe der Overwinninge ; hier was weleer der Vrouwen Raatbuis ; voor dezen deron
ftont’er cen klein Kerkje ; den H. Paulus toegewyd: maar ’t is aan de ongefchoey- ge,
de Karmeliten gefchonken. Zy lieten' het herbouwen, int jaar 1605 , naar de
bouwkundige ordinantie van Karel Maderne; het Portaal , van gehonwen fteen; is
van Jan Baptifta Soria,
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Een der Deze Kerk is cen van deaardigfte van Rome ; de verwelfzels en de Kapellen
pai, zyn binnen van vergult plaafter gemaake, de vloer en cen gedeelte van den muur,
rigte van marmer, de reft heelfraai befchildert $ de voorfte deelen der Autaren , zyn
REI van geflepene en koftelyke fteenen , met bceldjes en kleuren zeer zoer: cn cier-
men. lyk gemarmert. De H. Magdalena in hare boetvacrdigheit , in de eerfte Kapel

zan de rechter handt, is van Jan Baptift Mercati, van de burgt St. Sepulchre , ge-

fchildert. In de tweede Kapel ;, daar de H. Maagt het kindeken Jezus aan den
H. Francifcus toereikt , van den vermaarden Dominicain ; als ook de Schilderyen
aan de zyden.

peelden De marmere Beelden half rond verheven , van de Hemelvaart der H. Maagt in
en ande- de derde Kapel, den Kardinaal Vidoni toekomende , zyn van Pompeo Ferrucci,
Sa Florentyn; het tafercel van den H. Jofeph, op ’t Autaarder Kruiskapelle , is van
inKapel- Giovanni Dominico Perufyn , die ook zeer konftig de andere ftukken aan de
Ci hoogronde kap gefchildert heeft.
ren. Het Hoog Autaar is met cenen fchoonen Tabernakel ofkleinen Tempel, van ver-

gult koper, verciert, en aan de figea met twce tafereelen ; in ’t eene ziet men de
H. Maagt Mariaas bootfchap van Barocci; en int andere den H. Paulus, van Ge-
rard den Hollander. In de Sakrity cen klein fchilderytje van de H. Maagt, met
den kleinen Jezus by zich , van den Dominicain.
De koftelyke Kapel aan d’overzyde der Kruiskapelle, is aan de H. Therefa gehei-

ligt; men ziet haar daar in marmer uitgehouwen , van den Ridder Bernini ; die
zes ook den Engel gemaake heeft , die haar aanfpreckt; boven dien de Borftbeelden van
Lo2€s Kardinalen van ’t geflacht van Cornaro; die deeze Kapel heeft doen bouwen.
van de De nederdaling van den H. Geeft met Engelen verzelt , is van Abbatini.
Kardi- Deeerfte Kapel, als men weérom keert , heeft een deur met fteenen van groote
Gi waardy , en vergult plaafterwerk verciert, ook een Tafereel van Guercin, zeer flauw

gefchildert; de Chriftusaan’r kruis, aan den eenen kant op een dock van vier hand-
palmen , is van Guido Rheni , als ook het afbeeldzel van den Kardinaal , aan
d’andere zyde : maar de verdere ftukken in. natte kalk, zyn van Jan Frangois Bo-

o.Kapel, °t geflacht van Bevilaqua tochoorende , is van Nicolaas

Lorain, met olyverf, en in natte kalk befchildert : vertoonende de hiftory van
eenenheiligen man van die Order ; den dooden Chriftus met de H.-Maagt , en
St. Andries , in olyverf. In de laatfte Kapelis cen derflechtfte ftukken , van den
Ridder Arpino. j

DeH.su De prachtige en zeer oude Kerk van de H.Sufanna , ftaat op zyde, zy was weleer
Sen het vaderlyke erf van den H. Gabinus , vader van de H. Sufanna ; en broeder van

den H. Paus Cajus, zeer na maagd- en bloedvriend van Diocletianus. De H. Sufan-
DeH. na weigerde met den zoon van den Keizer te trouwen ,. om dat hy heydenfch was;
Sa zy wierd ook daarom in haar vaders huis onthalft , uit kracht van een voorrecht
cen Kei- der Roomfche Vrouwen , die in hare cige huizen als gevangene bewaart , en dan
pn halsftrafwaerdig , ter doot gebragt wierden. De H. Cajus heiligde int jaar 290
hyhey. deeze Kerk. Leo de III vernieudezein ’t jaar 800, en liever het lichaam van de
deneh H, Felicitas, met hare zeven kinderen ; alle Martelaars geftorven, inbrengen; die’er
Maece,00k nochin ruften.  Sixtus de IV lietze daar na herbouwen , in ’t jaar 1475. Ca-

milla Perettiliet’er , uit St. Jans de la Pigne , de helft van de lichamen der H.H.
Martelaren Genefius en Eleutherius , die’er noch in leggen , in de onderaardfche
Kapel van den H. Laurentius, overbrengen. Onder ’t Hoog Autaar, dat metveel
cieraat van plaafter- en mofaikwerk pronkt , ruften de lichamen van de H.H:Gabi-
nus en Sufanna.

Vernieu Eindelyk is deeze Kerk weér vernieuwt» van den Kardinaal Rufticuccio , onder
vengo Paus Clemens den VIII , van wien hy Vicaris was ; naar de ordinantie van Karel
nas Maderne, hy heeft ze ook met een fchoon Portaal van Tiburtynfchen fteen, en
Kek-Zuylen ofPilaren , naar beide de Bouwordens, vercier. De Geeftelyke Bernardi=

nen hebben ze in ’t bezit. De Hiftory van de ecrbare Sufanna ; uit het oude Te.
ftament , is in natte kalk , boven tegen de muuren van den buyk, of ’t middelpant
der Kerke , als ook op de middel- of groote deur, gefchildert , mcer dan levens-

e grootte , van Balthafar Croce , dic’er cene onfterffelyke eer door behaalt heeft 5
ftukvan de zuiltjes , dgorzichten , vergulde lyften en lofwerken , zyn van Pedro
Ca Mas Zoccolino, Theatyn; de Beelden van plaafter rontom., zyn van Val.

‘oldo.
{ De Kapel aan de rechter hand, den Gekruiften toegewydt, was noch zonder

cieraat. Op ’t Hoog autaar zier meneen grootolyverwig ftuk , daar Sufanna door
vera
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vertoont word, nevens veele andere beelden van Thomas Lauretti, Siciliaan. De
{childeryen van het verhevengeftoelte en zitplaats ; en om hoog de Hemelvaart van
onze L. Vrouw , in natte kalk » zyn van Cefar Nebbia. De Marteldood van de
H. Sufanna , infgelyks op het koor aan de rechter handt gefchildert , is van Paris
Nogari. Recht daar tegen over ziet men den Marteldoot van den H. Genefius ;
van Balchafar Croce. Van hem zyn ook de {childeryen, op den boog der Kapelle,
van den H. Laurentius ; de andere in de Kapel zyn van Jan Baptift Pozzo , be-
halven het Autaarftuk , daar St. Laurens op den roofter legt , dat van Nebbia ge-
fchildert is.

Her ganfche vak , tuffchen de vorige Kerk en de Strada Felice of Gelukftraat, Pale
tot aan den Kruisweg der vier Fonteinen op den Hengftenberg , is beflagen met ia
het koftelyke PaleNrynfe Paleis; dat aan’ geflage der Barberini hoort, en al zynenPaletri-
luifter door Paus Urbaan den VIII verkregen heeft. Dit Paleis heeft cen mag-"%
tige ruimte ; ’c ftaat aan alle kanten vry en alleen; de Hoofdgevel tegen over de
Gelukftraar of die van Felix, aan’t hangen van den Quirinaalfchenberg, ter plaatze,
daarwel cer’toude Kapitolium yen de Renbaan van Flora was: de Ridder Betniniis'er
Bouwmeefter van geweeft. Het heeft rwee groote Huizingen, of Gebouwen;even
verre van den anderen (taande , en al cens, door cen derde, aan cen gefloten. Daar
ziet men die groote Zaal van Pedro Cortone befchilder. Men klimt'er op met
twee Koninglyke rrappen ; aan de rechter hantis een wenteltrap : maaraan deflin-
ker hand gaar men met twee bordeflen , of rufttrappen ; recht op. Deezelaatfte is
met borft- hecle- en laag verhevene antyke beelden verciert ; boven aan ftaat cen
Leeuwvan fteen , zoo wel gemaakt , dat hy fchynt te leeven. 1
De groote Zaal , daar ik datelyk van fprak , is mer fchoone {childeryen verfiett FRE

maar boven al munt de zoldering uyt 3 daar men een meefterftuk van Pedro Cor- i
tone zie. Zy vertoont het leven van Urbanus den VII, op eene verbloemdeen
Zinnebeeldige wyze; mer zodanig cene groorsheit en kracht uitgevoert, dat’er fteeds
fchilders zyn ; die het nateikenen.  Daar van daan , gaat men naar het vertrek van
den Kardinaal Barberini ; dan ziet men cene lengte van kameren, achter den ande-
ren, verciert met Beelden en andere Antyken, alle zeer wel bewaart en gadegeflagen.Veele
Nochzyn'er veele groote en kleine beelden , en daar onder veele Moderne of he- Tode
dendaagfche , meeft van den Ridder Bernini; nevens cehe meenigte fchilderyen' van schilders,
de befte Meefters , die in de voorige ceuwe geleefe hebben, of nochleeven; name- cune
lyk ; van Pedro Perufino, Rafaél Urbyn, Paulo Veronefe, Titiaan; Kotrege, Ca- aange-
racci, le Guide, den Dominicain , Pedro Cortone , l’Arbano » Andrea Sacchi , wezens
Carolo Maratta ,, Nicolaas ; en Carel Pouflin , le Mola en'andere ; behalven veele ©"
fchoone Copyen of namaakzels; daar by zeer koftelyk Huiscieraat:, en Kabinetten,
daar gout noch gefteenten aan gefpaare zyn : enz.
. Het vertrek onder’t voorige, gelyksvloers; dat tot cene Zomerwoning verftrekt ;»vzomer:
Is ook vol beelden. Men rekent onder de merkwaardigfte , en bovenal , cenenverrek,
Faunus ; zeet zacht en kunftig gehandelt ; ook zyn'er veele ftukken van Guido, $",}*
Dit gemak heefr zyn uitzigt naar *t Ooften. Dart naar ’t Weften ftaat, aan ‘tichoon
vorige , door eenc meenigte vertrekken , alle even hoog ; daar ’t huisgezin zynen inisam:
©ptrek heeft en de ftallen enkoetshuizen by ftaan, gehecht, ftrekte tot een verblyf enzen.
Hofvan den Prins van Paleftrina ; in ’t Jaar 1688 geltorven : hy was de broeder
des Kardinaals , beide Zyne zoonen woonen'er tegenwoordig : daar in zyn drie
verdiepingen. Die gelyks vloers of beneden is, gebruiken ze’? Zomersomde kociheit;
Zy is treffelyk van beeldt- en fchilderkunft voorzien ; doch » in ’© middelvertrek ;
zyn de fchoonfte fchilderyen : daar ziet men de Afbeeldzels van de Hettogen van
Milanen ; nevens dat van Colaldi Renzo , cenen man van geringe geboorte , en Colladi
zeer onruftig van geeft ; hy wierp zich op tot Overfte, tegens Clemens den VASO
toen.t'Avignon ; maakte het volk oproerig , en deed hem voor hun Hooft erkennen'tewatvo.
en kiezen. Het tuffchen beyden- of middelvertrek, ’© welk dat van den Prins was, fel en
heeft verfcheide Kamers om iemantte {precken en gehoorte geeven , alle rreffelykostito.
verciert mer de fchoonfte fchilderyen der befte Meefteren , die Leonard Vinci en me.
Rafaél Urbyn zyn gevolgr, zoo uit de Roomfche als Lombardifche School; namelyk;
Titiaan,, Paulo Veronefe, Correge, Ballan, Tintoret, de Caracchis, le Guide;
Lanfrane , Guercin; Pouflin 3 Pedro di Cortone ; Ciro Ferri, Sacchi 3 Roma:
velli, Maratta; enz.

In een ander vertrek , daar naaft aan, zyn vecle Afbeeldzels , hoog, om hunne
fnykunft , gefchat ; en van de vermaardfte Meefters gedaan. QOok Tafels en Ka-
binetten van koftelyk hout, met gout en gefteenten rykelyk verciert : de Zaal im
natte kalk gefchildert, van Andries Sacchi, vertoont de H. Voorzienigheir.

2 Bo.   
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Van, Nieuw Rome. I Deel. 195
Iyk op den dag van St. fan den Euangelilt : infgelyks op den 9g February, de darint
Feeft- of vierdag van St. Jan Marron, cen vermaarde Abt van hunne Natie en lande; muti”
daarom met den naam van St. Jan Marronvercert ; en de derde op Palmzondag y deSyri-
dien zy plegtiger vieren dan eenen der andere dagen. Her is een aanmerkenswaardi.e
ge zaak ; hunne plechtelykheden te aanfchouwen, byzonder alshet Fecft dooreenen aanfehe
van hunne Bifchoppenbedient wort; zy heiligen het Brood, zonder den Wyn, en dilaga
wierrooken zeer fterk. Gabriel Sionita en Abraham Ecchelens zyn daar uit voort- dan
gefproten; als ook de Heer Fauftus ,, nu Hooglezer in de Oofterfche ralen ; in de De
Wysbegecrte, en Opzichter of Bewaarder van de Boekzaal.
Wederkeerende naar de Fontein van Trevi, ziet men achtet St. Vincents enti

Anaftazius, de Kerk van ’t H. Kruis ; en van den H. Bonaventura der Lucoizen SHRo
die daar den dienft hebben waargenomen, zedert dat de Kapucynen daar uit fcheyd- naventu-
den, en de Kerkverlieten. Ze ftaar beneden aan Monte Cavallo, of den Hengften- {i}
berg, ter plaatze, daar wel cer de Verkenmarkt, Foruzz fuillum , was. In de voori-
ge ceuwen was hier eene kleine Parochykerk , St. Jan 12 Porcilibus genaamt. De
zoldering deezer Kerke is , zedert weinige jaaren , gefchildert en vergult., van
Giovanni Coli en Philippo Gerard van Luca.

Her tafereel, van de cerfte Kapel aan de rechter hant., vertoonende de Neder- Resina
daling van den H. Gee , wort hoog geacht. Dat van de rweede, daar de Verzdery.
tooninge ofPrefentatie van onze L. Vrouwe in den Tempelafgebeeldt word, is cen
kunftwerkdat grootsis uitgeftrekt, van Pedro Tefta. Op ‘’t Hoog autaar ftaat cen
copy vaneen kruicifix, of een Chriftus aan’t kruis, flauw verheven , met koftelyk
gewaadr bekleedr. In de Kapel , naar de zyde van ’t Euangely op ?t koor ; is een
tafereel van de H. Maagt met Engelen omringt, en wat lager , de H. Hieronimus

cn de H. Francifcus , van de dilcipelen des Dominicains gedaan. De fchilde-
tyen aan de zyden , zyn van verfcheide Meefters.

Een weinig verder naar de rechter handt , in den hoek van cene kleine Plaats,’
ftaat her Paleis van den heere Kardinaal Slufius, Geheimfchryver der Pauffelyke Bre- cardi.
verten ; hy heeft de fchoonfte, grootfte , en uitgelezenfte Bibliotheek van allen; naalsiu-
niet alleen van Rome, maar’k zeg noch meer, van de ganfche waereld. Men“
vind’er, om ’t met een woord al te zeggen , alle de befte boeken die coir of coit
gedruke zyn gewceft , in wat flag van ftoffen of talen het zoude mogen zyn ; en
het verwonderenswaardigfte van allen is, dat onder zoogrootcene meenigte boeken,
die over de zeftig duizent Schilden ( Scudi ) gekoft hebben , niet een bockis, dat dii
die hooggeleerde Kardinaalniet geleezen , en zich eigen gemaakt heeft , zoodanig, 180006
als of hy”t zelf gefchreven en gemaakt hadde. _Maar ik durve myniet inlaaten , 8'4-
om zyne zoo hoog uirmuntende gaven te verkleinen, in fteé van te verheerlyken,

door mynen geringen ftyl. Ik wyze den leezerliever met den vinger aan, ’t geen'er
de Faam alreeds van uitgegalmt heeft , en ‘t geen die na ons komen veel treffely-
ker zullen doen.

Bynaaft recht hicr tegen over , ftaat het Paleis van den heer Kardinal Kafanata, 'tPileis
met zeer veele gemakken en koftelyken huiscieraat overvloedig voorzien; de fchoo- VR
ne Boekery van dien hoogwyzen Prins der Kerke by cen vergadere , en om welkenaal Ka.
opterichten , en tot zoo cene verwonderenswaardige volmaaktheit te brengen, noch finata.
moeiten noch koften gefpaart zyn, fpant hier de kroon.  Uit de vergelegenfte en
uiterfte deelen van Europa; hecft hy'er de raarfte en uitgelezenfte Bocken der wae-
relt, zoo oudeals nieuwe, laaten toebrengen.
Tot dicht aan ’t vorige Paleis, ftrekt zig de omkring van *t Kloofter der Gecfte- De Kerk

lyken van den H. Francifcus, die men Minnebroeders noemt, maar de Kerk vane
de H. Apoftelen,, die van henbedient word, komt met haren ingang op de groo-ien,
te ftraat, daar ’t Paleis van den Heer Conftabel Colonna gebouwt is... Deeze Kerk
bralt met dentytel van Bafilyke, Koninglyke en Hoofdkerk, ’tzy, wegensdedierbare
Reliquien ofOverblyfzels van de Heylige Apoftelen, cerfte Vorften van het Koning-
lyk Priefterfchap van Jelus Chriftus, welke daar in zyn : ofom dat ze geftiche is
van den Keizer Conftantinus, als zommige meenen; hoewel Onufrius Panvinus,
een geleert Qudheitskenner, ront uit, in ’t leven van Pelagius, zegt, dat die Paus;;zér
deze Kerk gefticht heeft, en dat ze, van Joannes den Ill zynen Navolget ,. in ’rout en
jaar 560 , voltooit is. Ten tyde van Paus Gregorius den Grooten was ze zeer Po
vermaart: hy heeft'er twee van zyne Predikatien in gedaan, te weten , de zeven- Paus 7
tiende, ter ceren van de H. Apoftelen; en de zes en dertiglte op dentweeden Zon-Gregort-
dag na de Drievuldighcit.  Hy beval daarveele ftaatzién te pleegen; van outs voert Groste
ze den Kardinaals tyrel, en is cen Parochykerk. In voorige tyden. haddenhef
de Kanoniken deze Kerk in hun bezit; maar Pius de Il vereerdeze, in ’t jaar 1463, ofki
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Tanver aan de Minnebroeders van ’ Convent van den H. Francifcus. Verfcheide Pauzeh
Pauzen hebben ze, in verfcheide tyden, vernieuwt.  Martinus de Vbouwde ze int jaar
ver 1421, weér van den grontaf op. Sixtus de IV, van de zelve Order, vernieuwde en
Rieuw® maakte het verheven en overkluift beftek. Julius de 11, zyn Neef, verbeterde de ga.
piarby lery, en hy hing'er yzere fluithekkens aan ; Sixtus de V vergroorte de woonplaats
eenCoi. der Geeftelyken , en ftichtte daar cen Collegie by voor twaalf Studenten in de
Levi Godgeleertheit. De Kardinal Lauria , van de zelve Order; heeft ze niet alleen ver»
denen nieut, maar ook verheerlykt met eenen kleinen Tempel of tabernakel , boven ’c
9Pgere8% eroot Autaar , welkers verhemelte of zoldering vergult, en. het plaafterwerk daar:

enboven verrykt en verciert is , met verfcheide Gefchiedeniffen, in natte kalk, op
d’architraaf , tuffchen de venfters è en meer om laag, met twaalf tafercelen; vers
toonende ’t leven der Apoftelen ,, van Romajolo Majo met olyverf gefchil.
dert.

H.eli- Wat de H. Overblyfzelen, die in deze Kerke zyn , belangt.; onder ’t Hoog
quenoe Autaar leggen verfcheide deelen en leden der H. Apoftelen Jacobus en Philip-
blyfzels» pus; ende ondereene yzere tralie, dichte by ’t koor, in’tmidden der kruiskappelie,
o” de lichamen van dertien Martelaaren , nevens cenige leden of deelen van de H,
enwaar. Chryfante en Darius. In de Kapel van den H. Francifcus , is het lichaam van den

H.Sabinus en Clemens; de Schoudermantel van St. Francifcus; de Rok van den H.
Thomas. In de Kapel van de H. Eugenia ,het lichaamvan haar, en van de H. Claudia;
bare Moeder, Martelareffen : en verfcheide ander Reliquien, leden en flukken der
Heiligen in rykelyke kaffen gefloten, onder anderen, cen been van den H. Apoftel
Philippus , met het vleefch en been daar aan , dat de Heere Chriftus wiefch ,
droogde en kufte.

Fen Deze Kerk heeft drie buiken of panden ; endrie Kapellen ; die aan de rechter-
fchoonehand, hebben niet merkwaardigs : maar in het krwis der Kerke ftaat’er ecne,
andere aan den H, Antonius van Paduagcheiligt , zeer heerlyk naar de bouwkundige or-
fraaig-  dinantie van den Ridder Rainaldi gemaakt; met eenen koftelyken Tabernakel, daar
he aan weérzyden twee marmere beelden ftaan , °t cene de H. Claudia , van den heere
aange- Dominicus Guidi en het andere , van Francifco Peroni. Op de naafte Pilaar.of
wezen. Zil ziet men cenen St. Sebaftiaan , in natte kalk gefchildert. van Francifco Map.

pi. Tuffichen deeze Kapel en ’t koor ftaat een Autaar , metcen tafereel,, vertoo-
nende ecnen dooden Chriftus , nevens zyne H. Moeder , en andere beclden meer.;
merolyverf op paneel gefchildert, van Hieronimo Sermonette, difcipel van Perino
del Vague. De Tribune, of ’t hoog overwelft geftoelte by ’t Hoog autaar, is van
Melofo de Forli; daar in word de Zaligmaker, in de wolken verheven, nevens zyne
Apoftelen , uitgebeeldt. Naderhandis’er een Tabernakel; van den Ridder Rainal-
di, by gemaakt. | £

sakrity. In de Sacrifty , dicht by ’t koor, ftaat cen tafereel van den H. Francifcus , onts
fangende de wonden ; van den vermaarden Frederico Zuccaro.

In de Kapel, aan d’andere zyde van 't kruis, geheiligt aan St. Francifeus, ziet
meneen klein tafereel van de H.Maagt Mariaas bootfchap , van Durant Alberti van
de burgt S. Sepulcre; de H. Philippus en.Jacobus aan de zyde, van Andreas d’An-
cone ; aan het gewelf worden de Heyligen in heerlykheyt vertoont, van Jan Baprift
van Novara. 3
De Euangelift Johannes, in de volgende Kapel , daar hy in eenenketel met oly

Doop gefmeeten word, is van Marco Siena. In de laatfte Kapcl , daar de Doopkommen
kom- Zyn , zie men twee Engelen, in natte kalk gefchildert , en heel wel gedaan, van
men. Raphaélino de Reggio.
ba In deeze Kerk zyntwee Aarts-Broederfchappen opgerecht , d’eene van de Kor-
Aus delieren van St. Francifcus, ingeftelt door Paus Sixtus den V. De andere voor
Broeder- den armen ; die’er rykelyk aalmiffen uitgedeelt. worden , voornamelyk den
fchapPeD: (chaambartigen, verfta dien in ’t geheim gegeeven word ; inzonderheit die tot elende

zyn vervallen ; dewelke te vooren eenen eerlyken ftaar bekleedr, enin goeden doen
gezeten hebben. Die krank worden » enin ‘t ziekhuis niet willen gebrage zyn;
voorziet men met alle noodige geneesmiddelen , op eenrecipe, of bricfje der ar-
men van die Wykgetekent; daar cen Apothekery, of kamer vol Gencesmiddelen
toe vervaardigt is, dicht by St. Euftachius , in’ huis daar die vergadering haare
byeenkomft houdt, en metigroote letterens P_AUPERIBUS, voorftaat. De
Kardinaal Frangois Barberin heeft’er lang, uit zyne eyge beurs s de hand aan gehou-
en, om dat ze geen inkoomen hebben.  Tegenwoordig doet her de Kardinaal

Altieri. Dicht daar by ftaat cene bus, daar de armen cen briefjen in konnen ftee.
ken , inhoudende ’t geene zy noodig hebben ,. nevens de woonplaats, daar. hun

dan
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dan gebragt word, dat zy van doen , en verzogt hebben. De zelve Broederfchap, Reikt _
reike ookalle jaaren houwlyks goet uit , aan veele arme dochreren om haar aan den ea
Mante helpen, of om Geeltelyke te worden. Dezelve onderhoud altyt cwaalf arme vit aan
weduwen , haar huisveftinge ter ceren der twaalf Apoftelen befchaarende , eni
pleege veele andere werken van liefde en mededogentheit meer. reni

Aan dezyde van de Kerk der H. Apoftelen op die groote Plaats, met zoo veele *Paleis
treffelyke Paleizen omringt ; ftaat het Paleis van Don Lorenfo Colonna ». Herto: Nnda
van Paliano , groot Conneftabel van ’© Koningryk Napels, en Hooft van Zynfiabel
hoog doorluchtig Huys en Geflagr,, in de laagte van ’t Quirinaal, aan ’t eind van Colonna.
her groote Hof, dat men dwars over moet, om hier by te koomen. Metis een
groot Gevaart , met veele ruime vertrekken voorzien. ’t Vertrek by der aarde,
heefr cene mecnigre Zalen aan den anderen , alle in natte kalk » door de ver-
maardfte Meefters, gefchilder. Men zietrer Landfchappen, bloemen s grauwe
en bruine ftukken van Pouflin , Stanchi , en andere ; verciert met beelden , borft-
ftukken, en andere antyken , en daar by Fonteinen en waterfprongen. Alle deeze _ n
Zalen hebben haar gezige op den Hof, vol groote Oranjeboomen beplant. Het dara
andere gedeelte van dit vertrek , heeft ook veele Zalen en Kamers ; en daar in cene cude
meenigte fchilderyen met olyverf, van de befte oude Meefters , als 0ok laag Meeftera.
verheevene en heele beclden , Kabinetten , en kunftftukken van Gafpar Pouflin,
Guido Rheni, Guercin , Salvata Rofe, enz. 2

In heteerfte vertrek , dat zeer laag is, en dat de Italianen Meffanini noemen ,a
Ziet men tekeningen en fchilderyen in ’t klein van deftige mannen; cene kamer, OPvertrek.
de wyze van een Hermyts kluis opgefchike , wel befchildert , en van alles, tot no-a
dig gebruik van cenen Kluizenaar , voorzien. I

In her groote Vertrek , zier men in *t inkomeneene groote zaal , vol afbeeldze- Zaal met
len van doorluchtige mannen, uit het geflage van Kolonna. De Kamers zyn_volse
gepropt met zeer fchoonefchilderyen , als ook de galery. De Spiegelkamer is van
Mario Fiori befchildert. Het pronkbed en kamer, daar Mevrouwe de Coneftabe-
leffe bezoekafwagt , als zy in ’t kinderbed legt, is van een wonderbare nettigheit
en rykdom , doch zedert dat zy Romeheeft verlaaten, niet zoo net onderhouden
noch gade geflaagen. De galery der Wereldbefchryvinge, is befchildert en vergult.
De kamers, daar de Heer Patriarch Kolonna, Oom vanden Konneftabel, zyn hof
houde , zyn ook metcen groot getal goede fchilderyen verciert. Achter her Pa-
leis legt cen zeer fchoone Tuyn, die de ganfche lengte van gebergte , tot aan
het bovenfte van den Quirinaal , beflaat. ‘Men komrer in uit het Paleis 3 OVEr
cen brug , om dat’er cen {traat tuffchen beiden loopt.

Als menuit dit Paleis komt , ziet men aan deflinker handt het Paleis 3 daar de’tPaleis
Kardinaal Karaffa zyn hof houdt. Recht daartegen over, dat van den Kardinaal ma
Lauria , en dicht daar by, ofliever , recht voor, de Kerk der H. Apoftelen , hetdacbe-
Paleis van den Kardinaal Chigi, die het, naar de ordinantie van den Ridder Ber- Soi
nini, heeft laten bouwen. Het poortaal is zeer fchoon , het Binnenhofis ver-°®
ciert met overdekte galeryen, twee groote beelden , lykbuffen en oude opfchriften.
Detrap is ook vol laag verheevene en heele beelden.
De Zaal, welke zeer ruim is, pronkt met groote tekeningen en {childeryen, van Fen ri.

du Mei. Het vertrek aan de rechter handt is vol uitgeleeze kunft ; meer dan tach- li
tig Tafereelen zyn’er in d’eerfte kamer, alle van zeer goede hande : dezelve vander bette
ftuk tor ftuk opte rellen , zou den lcezer verdrieten, die zich zal genoegenlaaten, Meette-
dat ik zegge, dat’er ftukken zyn van Guide, van den Dominicain, Guercin » Bran-
din, Mario di Fiori, Mola, Pedro Cortonefo, Salvatore, Rofe , Bernini , Ro-
manelli , Baflano , Gorofalo , Titiaan , Pouffin, en andere uitmuntende Mee-
fters.

Incene andere kamertele men ontrent andere tachtig groote en kleine {tukken, Meer
zeer net in ordre verdeelt , alle van vermaarde Mceefters.. Menziet’er veele kleine ciare
Stryden ofBatailles van Michel Angelo; verfcheide ftukjes van Pouffin; Stryden ofder
Gevechten van den Borgonjon, Jefuit; andere meer van Titiaan, Guide, den Do- Sega
minicain, Baffan, Sodoma, Mola, Caravagio , André Sacchi, en Brandi. re kunt=

In cen derde kamer, zyn meerdan hondert diergelyke ftukken; zeer net in orderfhilders.
pe 3 onder anderen ziet men’er Landfchappen van Claude Lorrain ; den
schutsengel , van Pedro Cortonefe; Hiftorien van Guercin » Brandi, Carolo
aratta , Salvator, Rofe, Caracci , Baffan, Garafolo, Tintoret , Paulo Vero-

nefe, Albano , Pedro Perufin ; en andere noch ouder.
In delaatfte kamer zyn infgelyks tachtig groote ftukken , alle uitgeleezene kunft

van Karacci , Titian, Guide, Rubens, Pedro Perufin, Baffan, Guercin » Spig-
no-
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nolet ; cen Afbeeldzel van Piedro Aretino, van Titiaan, cen van den Paus, van Ber»

nini. Van daar gaat men door cene galery » van Stanche Bachiche , met bloe-

men en vrugten, naar ’t leven gefchildert ; en fchoon verguld ; voorts ziet men

de ganfche Galery langs meenigte oude Borftbeelden , op hooge houte voetftuk-

nken.
Pragige De Bed-of flaapkamer van zyn Hoogwaarde, is van een wonderbare fchoonheit:

frapha-ook dient ze meer tot pronkals gebruik, om dat hy'er nooitflaapt; het bedis heel

en al van wit damaft , bezaait met gefchilderde bloemen van Breugel , en verheven

met gout geborduurt : boven is een verhemelte, ruftende op vier zuilen, galerys-

wyze , naar de Corintifche order, en ordinantie van Jan Paul den Duitfcher. Het

Spiegels. tafereel van Endimion , of den Slaapgod ; is van Baciccio ; de fpiegels rontom ,

welkers lyften van Stanchi befchildert zyn , verdienen voor al gezien te wors

den.
spreel-oî Een ander Vertrek, om iemant te hooren ofte fpreeken ; is heel met gout en

sa karmozyn brokaat behangen , de ftoelen zyn van de zelve ftof.  Een andere kamer

is'er di , van Auguftyn Taffo befchildert , daar niet anders dan Zee en Strandente

zien zyn.  Noch zyn'er meer andere Spreekzalen en kamers , van daar af tot aan

de voornoemde zoo rykelyk opgepronkte Zaal, met tapyten en ftoclen van bro-

kaat opgefchikt.
andere In de Vettrekken der tweede verdiepinge ; ziet men cen koftelyk behangzel,

venne zyndecen tapyt vol {naakeryen en gemengt werk: de Koning van Vrankryk fchonk

fehreven. het aan den Kardinaal , toen hy'er voor Ambaffadeur was : men ziet’er ook vee-

le fchoone fchilderyen , en de Afbeeldzels van ’t ganfche geflage è ook cene

fchoone Bibliotheek, daar zeer vecle , mer de hand gefchrevene , boekenin zyn,

en niet aan ontbreekt ; zyn Hoogwaarde houd in dit vertrek zyn verblyf en

hof.
peneden Het benedenfte Vertrek word ’s zomers , om de koclte , meeft gebruikt ; men

verrei»Ziet'er , onder anderen , cen galery, van Stanchi befchildert , vertoonende bloe:

mese men en vrugten' naar ’t leven; nevens zeftien antyke beelden half lyfs, op houte

aange- voetftukken van verguld noteboomen hout gezet ; cene donkere zaal , daar vyf-

Wierhare tien Kleine beeldjes van eenige Heidenfche Godhedenin zyn.

cieraden, In ecne andere groote Zaalftaat een Fontein , die overvloedig water geeft,in cene

Forth groote fchelp van Egyptifchen fteen. Men ziet’er ook vier Schermmeefters ; naar

sadere. ‘© leven, in beweging om te vechten , en die verfcheiden van lichaams poftuur en

geltalte zyn: twee alabaftre Zuilen, verfcheide oude Potten; cen Schermmeefter die

Zittendefterft ; vier beelden van naakte jongelingen zich oeffenende. Ecne Ceres,

eenen Silenus , drie oude Termenof Paalbeelden met kleine beeldjes daar op. In

cene andere zaal ziet men cen Porphyre tafel , met het borftbeeld van Kaligula

daar op , van dezelve ftof ; en achtien beelden naar ’t leven. In eene andere zaal,

cen beeld van Johannes den Dooper , predikende in de woeftyne , van Mochi:

twee antyke heel marmere Zuilen , en daar op twee Eind- of ‘Termgoden: tien ou-

de Beelden, van verfcheide Heidenfche Godheden. De groote Zaal is in natte

kalk gefchildert en vergult ; daar in is ook eenig oudt, en hedendaagfch beeld-

werk.
* Paleis Als men uit dit Paleis komt, ziet men ter flinker handt , op die zelve Plaats

I naar "© Noorden , het Paleis van den Kardinal Ludovifio, Deken van't geheiligde

Collegie , en dar achter, in de ftraat die van de Loopftraat naar den Hengftenberg

*tkloo- gaat, aan de rechter handt ,twee Kloofters van Gecftelyken; het cerfte, op den hoek

drv van cen klein ftraatje, word het Kloofter van de H. Maria der Maagden genoemt,

Maria der door eenen Priefter van *t Bedehuis van den H.Philippus Neri, in het jaar 1613, ge-

Mazg-  fticht, en onlangs volbouwt van Matthias Rofli , die het Hoog autaar, naar eene

den: fraaije bouwkundige ordinantie , gemaake heeft ; cen tafereel van de Hemelvaart

der Heilige Maagr, van Louis Gimignani , ziet men daar in; hy heeft ook de

{childeryen aan *t gewelf in natte kalk gefchildert ; het Plaafterwerk , en de

beelden in de Muurvakken aan de zyden , zyn van Philippus Careani ; maar het

Autaarftuk , naar de zyde van ’t Euangely , daar Chriftus, opgeftaan uit den doo-

den , aan Maria Magdalena verfchynt ; is van Mercati gefchildert.

"tl. Het ander, een weinig hooger de rechterhant op, is cen Kloofter voor Geeftely=

An ke dochteren van de Order van den H. Dominicus , dat den naamvan de H. Maria

Mariader der Nedrigheit draagt , gefticht van Vrouwe Francefca Balioni Urfina, en in ?t
Nodi jaar 1603 volbouwt. De Kerk is zedert weinige jaren vernieuwt , naar de bouw-

heit.x, Kunde van Paulo Marivelli ; de Beelden van plaafterin de Muurvakken , zyn van

Antonio Raggi, Lombardyer. 5
e
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De fchilderyen in de Kapel van den H. Dominikus, de twéede aan de rechter Kapellen

handt , zyn van Allegrini; het klein Hoog Autaarftukje , is van Napi; zoo men fi
meene 5 de H. Mîchaél in de eerfte Kapel aan de andere zyde , is van den zelven gain.
Allegrini. De derde Kapelis zcer fraai ; de half ronde of laag verhevene beelden
zyn van Cavallini : maar de {childeryen van eenen anderen braven baas gedaan. Als
men weder naar de Loopftraat keert , ziet men nederwaarts , aan ’t eind van die
ftraat naar de rechter handt , het Bedehuis van den H. Marcellus , in ’t jaar 1568 Het Ord:
van de Broederfchap des zelven naams naar de bouwkunde van Vignola ;. door de CRE.
mildadigheit van de Kardinalen Alexander en Ranutius Farnefe, opgerecht. De puis van
Kerk is, in natte kalk , van Pomorance, Paris Nogari ; Cefar Nebbia ; en fandn H
de Vecchigefchildert ; zy hebben daar in de Hiftorie der wonderen van *t Kruis af. {ia
gemaalt.. Deeze Broederfchapmunt bovenallen uit, door hunne liefde en andere
goede werken, die ze werkftellig maakt. Alle vrydag in de vaften is’er des avonts
cen grooten toeloop van menfchen , zelfs perzoonen van den cerften rang , wegens
de uitftekende ftemmen en zangkunft, welkemen daar hoort, verzelt mer een cen-
parig en Klinkent geluie van andere fpceltuigen , vermengt met gebeden en predi»
katien.

Aan de zelye Kerkzyde ftaat een fchoon Paleis der Kolonnaas, bewoont doorDeFlati
den Kardinaal van dien naam. Het heeft zynen voornaamiten ingang in de Loop. tanica
ftraat , op de plaats of ’t plein van Sciarra } zoo genvemt van Sciarra Kolonna » die Sciara
dit Paleis heeftlaten bouwen.  Opdezyde vandit ftaat noch een anderPalcis, dat iena
den Prinfe van Carbognano , Hertog van Anticoli , die van den zelven huizeis $
tockomt. n

Wederkeerende langs de Loopîtraat naat't Zuiden, ziet men aan deflinker hand,De Kerk
de Kerk van den H. Marcellus , gebouwt op de zelve plaats, daar die H. Paus van paci
den Tyran Maxentius gedwongen wiert de paerdente beftellen , in den gemeenencellus
ftal van den Tyran , daar ter plaatze alleen gemaakt, om de Kerk te ontheyligen , Psv
die de zelve Paus cen weinig te vooren daar ; opheterf van de H. Vrouwe Lu-
cina , ingewydr en geheiligt had. Hy was ’t zelf, die, zoo lang als de veryol-
ging van Diocletiaan duurde , de lichamen van den H. Martelaar Sebaftiaan , en
veele andere Heiligen meer, ter arde beftelde. Na dat de Tyran Maxentius , by Maveri:
Ponte Mole , ganfchin route was geflaagen ; en de Keizer Conftantyn den vrede perde
aan de Kerke had gegeven , wiert ze herbouwt.  Paus Gregorius de XIvetcet- gellageni
deze , int jaar 1369 , den Geeftelyken van de order der Serviten , cene Broedet=
fchap van de order des H. Auguftyns ,. ingeftele van den H. Philippus Benizi,
Arts van Florenfe , in ’t jaar 1285.

*

De Kerk viel byna geheel door ouderdom , in
?t jaar 1519 , omverre ; ze verpletterde met haren val fchier alles wat'er in was 000)
cen half rond of laag verheven Kruisbeelt of kruicefix bleef alleen op zyne plaats ;EE
"t wiert ook voor een wonderwerk opgenomen , en het is na dien tydt in groote wonder:eerbiedigheit en hoogeathting gehouden. Julius Vitelli , van de Stad Cafteilo ge.Mkbe-
boortig , toen Deken der Klerken van de kamer, liet de Kerk en ’t Hoog Autaar È
herbouwenen vernieuwen , de zolderingen met verguld vercieren en tontom geheel
befchilderen. De Hcer Bon Compagnoheeft’er niet lang geleden cen fchoon Por: Poîtaal:
taal van gehouwe ftechen ,, met zuilen, naar de ordinantie van den Ridder Fonta-
na , aan laten maaken; en daarenbovendearchitraaf met laag verheven beeldwerk,
den Heiligen Philippus Benizi vertoonende , en van Antonio Buggi gemaakt, la-
ten vercieren. Het marmere Pronkgtaf van den Kardinaal Cennini » dicht by deproni
Kerkdeur ; is van Jan Frangois Rofli. Het tafereel van de Bootfchap, in de cer-grf.
fte Kapelaan de rechter hand, den Marquis Macarani toebehoorende , is van La.
farus Bendi. De doorzicht , in natte kalk , aan het gewelf, is van Tarquin van
Viterbe.

Hettafereel van de tweede Kapel, daar de H. Maagt, nevèns twee Heiligenaf. Schilde:
gebeeldt worden, en de hiftorien aan ’t gewelf, zyn.alle van'Piedro Paulo , cenen !°*
difcipel van Cortone ; de {nykonft onder de Preékftoel is van Nardini. De derde
Kapel, onze L, Vrouwe toegewyde , is in natte kalk gefchildert van Jan Baptift
van Novara ; doch op het voornaamfte vak is het coloryt gelegt van Frangois
Salviati, een vermaart konMfchilder,

Aanhet gewelf van de Kapel van den gekruiften Chriftus , onder wiens Autaat» ri
het Jichaam van den H. Longinus, dic de zyde van Chriftus doorboorde , ruft, chaam
ziet men Godt den Vader , Éva uit ceneribbe of de zyde van Adam fcheppende;ME
van Perundel Vagne ; hy heeft ook de H. H. Matcus' en Joannes den Euangelit,
behalvenhet hooft en eenen arm gefchildert ;. Daniel de Volterra heeft'er die voort
aan voltooit ; en ook de twee Bueno » aan de andere zyde gefchildert; tof

c fchen

ginus,
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{chen hen beide zietmen twee kinderen, die natuurlyK van vleefch en bloetgelyken,

eenen kandelaar omarmen; hoewel Perin del Vague ’r ftuk, dat hy begonnen had,

zelfs niet heeft konnen voleinden ; zoo wegens de plondering van Romein ? jaar

1527) als andere ongevallen , hem overgekomen.

*Hoog Rontomhet Hoog Autaar , is het leven van de H. Maagt , en andere hiftorien

Aurea» meer , gefchildert van Jan Baptift de Novara : de lichamen van den H. Marcel.

fe lus Paus, en Phocas Martelaar, ruften hier onder. De Heiligen van plaafter, die

op zydeftaan ; zyn van Michaél en Philippus » beidedifcipelen van Hercules Fer-

rata gemaakt. ,

Mer, De Kapcl van den Heiligen Philippus Benizi, naar de zy van ’t Euangely; dicht

volgende der Heeren Frangipani , is verciert met een raferecl van Paulus bekeering,

van Frederico Succaro. Het overige van de Kapelin natte Kalk is van zynen broe-

der Tadeus ; de Marmerkunft daar in van Algardi.

Tufchen deze Kapel en de volgende , ftaat het pronkgraf van den Kardinaal

Dandini, nevens zyn afbeeldzel, van Peregrino di Modena gemaakt.

Het tafercel van de derde Kapel, vertoont den H. Petrus , in natte kalk, van eenen

goeden Mecefter gefchildert. De doode Chriftus, met een meenigte beeldenin het ta-

fereel van de vierde Kapel, is (zoo men gift) van Salviati. De fchilderyen rontom

in natte kalk , zyn van zyne difcipelen daar op gemaalt. Die van delaatfte Kapel ,

medein natte kalk, zyn van Pedro Paulo Baldini: hy heeft ook het Autaarftuk met

cene L.Vrouw van de zeven weén daarin gefchildert.

st. Maria Omtrent recht hier tegen over, ftaat de Kerk van de H. Mariaix via lata ; wel-

Eke Collegiaal, Parochiaal , en met cen Kardinaals tytel voorzien is : zy is cene

te.blee-der outfte Kerken van Rome : men houd’et daar voot, dat de H. H. Apoftelen

denwe£* Petrus en Paulus dezelve ter eere van onze L. Vrouwegeheiligt , en eenigen ryd

bewoone hebben ; als ook St. Jan d’Euangelift , nevens St. Lucas ; tot cene getui-

genisftrekke , dat daar onder noch cene onderaartfche Kerk gevonden word ; den

water Heiligen Petrus en Lucas toegewydt. Baronius_zegt_tom. 8. as 639. dat ze van

Baronius Sergius , in het jaar-700» geheiligt , en van Innocentius den VIII, in °t jaar 1485,

ea vernienwt is; dat hy cenen boog deed afbrecken , die dwars aan dat cind over de

Loopftraat fprong,
Autaren

.

Her Hoog Autaar, het verheven overwelfde Geftoelte , met het fchoone verhe-

mvermelte, zyn niet lang geleden ten kofte van de Kanoniken , en dic van ’t-geflache

aange- van Afli; hermaakt ; ook is’er van hen bygevoege cen fchoon Portaal , ruftende

wezen. op fteene zuilen , naar de Korinthifche bouworde , midfgaders cene overdekte ga-

lery, met yzere tralién befloten ; naar de ordinantie of bouwkundige fchikking

van Piedro Cordone ; maar de Kerk is naar de bouwkunde van den Ridder Cof.

modi Bergamo opgemaakt. De fchilderyen van het verheven en overwelft ge-

ftoelte ; zyn van Andreas Camaflei ; het gewelf met verfcheide hiftorien der H.

Maagt befchildere , is van Hyacintho Brandi. De vier marmere laag verhevene

beelden der Apoftelen , op het onderaardfch Autaar , zyn van Cofmo Fancelli ;

die ook cen Maagdebeelt met zwart kryt of houtskool , op cen ander kleyn Autaar

heeft gemaalt ; op het groot Autaar ftaar cen beeld der H. Maagt , van St. Lucas

gefchildert. È

 

°T QUARTIER OF DE WYK DES PYNAPPELS.

Tree fak aan de Kerk der H. Maria i via lata , welke cenen hoek van de ftraat of

SanPam Plaats, daar het Romeinfche Collegie in ftaat, imaakt; zie men twee fchoone

fiio, paleizen ; die den Prins Pamphilio (daar Innocentius de X Oudoomover Te

toekomen. Op de Loopftraatftaat het cene; het hoorde weleer aan de Princeffe

tiiigo.van Roflane , van dei, huize van Aldobrandini » maar zy maaktehet byuiterften

brandini. wille aan den Heer Kardinaal Pamfilio, die’er in woont ; het andere ftaat achter

de Kerk , ’t hecft zyn vooringang op de plaats van ’© Romeinfche Collegie ; de

Prins Pamfilio, die'er zyn Hof houdt; heeft’et na zyne zinlykheit laaten bouwen.

Het overige van de Loopftraat, tot aan de plaats van St. Markus , heeft niet

bezienswaardig dan ecnige Paleizen, onder welke dat op den hoek, aan de rechter
*ePaleis hand, wannecr mencerft op de plaats komt, het aanmerkelykfte is, het hoort aan’t

van AN. ceflacht van Afti.
st. ro-

—

De Kerk van den H. Romualdus ftaat in deze ftraat aan de flinker hant , ne-

DIL vens het huis der Vaderen van de Order der Camalduliten , die’s zomers daar hun

verblyfen optrek nemen; om dat de lucht by St. Gregoors ,  hunne voornaame
woon-

by de kleyne poort, is in natte kalk gefchildere van den Ridder Gaillard. De
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woonplaats , doot de groote hitte al te ongezondeis. De Kerk'is zeer net, enst.ro-
met fchilderyen verciert ; het cerfte Autaar aan de rechter hand , met cen taferecl mualds
van de H. Maagt gaande naar Egypten , van Alexander Turk, Veronois; *t Autaar. attaren
ftuk, daar recht tegen over, vertoont de Marteldoot van eenen Heiligen in’tbyzyn picca:
van den Tyran ; wcel geordineert en gefchildert van Frangois Parone :‘de H. Ro. ©"
mualdus op het Hoog Autaar , is van Andreas Sacchi,
Het Paleis van St. Markus, is van Paulusden II, Venetiaan, in’t jaar 1474 tot PausPiuts,|

gekoren , op de Gortifche wyze , zeer ongeregelt gebouwt , boven met kanteelen ; kerkvsa
op zyn antyks. Karelde VIII, Koning van Vrankryk, toen hy zynen weg door Ro- fon H.
me nam, om’ Koningryk van Napels te winnen, hield zyn verblyf en Hofin dit” sE

Paleis.. De Ambaffadeur van Venetien hectt'er gemeenlyk zyn optrek en hofhou-
ding. De Heer Kardinal Ottoboni , Venetian, hield nu laatft aldaar zyn hof
in het vertrek naar den kant der Jefuiten. ì
De Kerk van St. Markus, is gefticht van den Paus St. Markus, navolger van den MISE

H. Sylvefter , in % jaar 336 ; of wel van Sylvefter zelf; om dat de oude Gedenk-out, en
fchriften ons verzekeren , dat de H. Markus daar Priefler geworden is... Weleer To
noemde men ze 44 Palatinas ; om dat cene galery van Auguitus, of van Agrippa, mnadlver-
daar omtrent ftont.. Adrianus de I heeft ze , in ’t Jaar 772, herbouwt.. Gregorius nicuwt,
de IV lietze, int jaar 833, vernieuwen ; als ook Paulus de II, in ’t jaar 1464; dicerie.”
%t naburig Paleis by bouwde, daar de Paufen lang, in den zomer, hun optrek geno-
men hebben. De Kardinalen Grimani en Vallieno fchikten de Kerk zeer op met
fchilderyen, eene gefchakeerde ingeleide vloer, en eenen noteboomen Stoel op het koor.
Zyis cene Collegiale en Parochiale Kerk , welke boyen dien met den Kardinaals 2y beef
tytel pronkt. Zy hecft drie buyken of panden; het Hoog autaar is op zyn antyks ; dinsals
zulks dat de Priefter, de Miffe doende, zich met zyn aanzigt naarhet Portal, entyte
de Hooftdeur wenden moet; daarom bchoeft hy zichook niet om tedraaijen , als hy
zegt Dominus vobifeum. Onder ’t voorncemde Hoog Autaar, ruften de lichaamen
van den H. Paus St. Markus; en der H.H. Martelaren ,Addoen Sennenus: mitfgaders
de Reliquién of overblyfzelen van den H. Euangelift Markus, enz.
De Schilderyen in natte kalk in den buyk der Kerke , bovendepilaren , van de agis

rechter hant af beginnende , zyn deeze; d’eerfte isvan Francois Mola, de tweede deryen—
van Allegrini, de derde van Canini, en de vierde van Willem Cortois , Borgonjon,ange-
gefchildere. De eerlte , aan de andere zyde is van den zelven Cortois, de rweede ‘°*
daar men het plan, of platten gront der Kerke ziet, van Canini, de derde van Al-
legrini , en de laatfte van Fabricio Chiari.

Alle de Schilderyen, in natte kalk, buiten de Kapellen zyn ronde afbeeldzels der
HoogePriefteren, Profeeten en Sibillen, van den Ridder Gaillard : de Barailles of
Veldflagen op de Zydpoorten , zyn van den Vader Cofmus , Jefuit. De Engelen
aan het gewelf, van Gaillard ; ook ’t wonderbeeld van de H. Maagt in de kleine
Kapelbuiten de Kerk.

Weér naar de Hooftdeur keerende, ziet men, op het eerfte Autaar aan de rechterBetchy-
hand, een tafercel van de Opftandinge omzes Hceren, dat men meent van la Palme jin8der
gedaante zyn , hoewel andere Tintoret noemen.. Op het tweede , de H. Maagt;zan de
St. Jan Baptit, en den H. Antonius van Padua ; van Louis Gentil gefchildert, rechter-|
Hettafereel , op den derden Altaar , is van den Heer Carolo Maratta : dat van de fier-
onze L. Vrouwe der Barmhertigheit op ’t volgende , is van Gaillatd. Een weinigfeen.
verder ziet men het Autaar van den H. Paus Markus , en hem zelf op cen Pancel
gefchildert van Pedro Perufin ; alle de andere Schilderyen, ook die aan weérzyden

van het Hoog Autaar , ( uirgezondert de middelfte , St. Markus mer den Lecuw,
van Romanelli ) zyn van den Borgonjon.

In de Kapelnaaft aan de Sakrifty , ziet men eene Hemelvaart van Maria : In deren der
naaft volgende , voorby de kleine deur, cenen St. Michaél van Mola, dat een vanbé$5.,
zyne befte ftukkenis. vanMola,

Menziet voort op die ry ;in eene andere Kapel, centafereel van onze L. Vrouw,
met den kleinen Jelus en de H. Martina , van Ciro Ferri gefchildert ; de H. Bif-
fchop; aan cene der zyden , ook van hem; is een zynereerfte ftukken ; in natre
kalk. De heylige man op de andere zyde , is van Lafaro Baldi.

Het tafereel van den H. Euangelift Markus ; op paneelin de laatfte Kapel; is
van Pedro Perufin. De fchilderyen aan de zyden, en onhoog , zyn van Karel
Maratta : het beeldwerk aan ’t Pronkgraf van den Kardinaal Vidman ; is van Cof-
mò Fancelli ; en’t andere, aan dat van den Kardinaal Bragardino,, van Antonio
Raggi. De Plaafterbeetden rontom de Kerk ; zyn van cenen Frangois.. De Kapel
van ’t H. Sacrament , is naar de bouwkunde van Pedro Cortone gemaakt : het

Cicsz beeld.     
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beeldwerk aan de Tombe van den Kardinal Bafadona dat dicht by de kleine deur

zal komen, wort van Philippo Carcani gemaake.

De Kerk Op de zyde ; of achter deeze, ftaat de Kerk van Jefus, nevens het Profeflyhuis

venJelts der Jefuiten , gefticht in het jaar 1568, van den Kardinal Farnefe ; wiens Dom,

Paus Paulus de 11I , den regel van den H.Ignatius de Lojola, Infteller der Broe-

rene der derfchap van Jefus ; goet gekent heefr. De ordinantie van de Kerk van Jacomo

f:hoonte Baroffo di Vignola , heeft zyn geweezene difcipel, Jacomode la Porte, gevolgt;

stetteen de Kerk voltooir. Hetis eene der fchoonfte en rykfte Kerken van Rome. De

poorten zyn gemaakt van cen zeldzaam en onbederffelyk hout ; de Kardinaal liet

het met ‘voordage wir Amerika haalen. °t Portaal is van Tiburtynfche ftee-

nen, naar beyde de Jonifche en Korintifche order, met vierkante zuilen , opge-

bouwt.

; De Kardinaal Eduardo Farneze , cen broeders zoon van Alexander, ftichtte het

oProfefTyhuis der ‘Jefuiten, dat vlak aan de Kerk ftaat, in het begin der voorgaande

wanneer Ecuwe. Het heeft cene groote ruymte , veel gemak, en het eindigt met een fcher-

gebouwt: pen hoek s naar de zyde van Capitolium ; beflaande met de Kerk een plein

alleen van zeer grooten omtrek. Daar is een zeer fchoone Boekzaal. Vader Phi-

lippus Bonanni, die’er opzigt over heeft ; verzamelt cen Kabinet van Zeefchel-

pen, Hoornen, en Gewaflen vanallerley en °c zeldzaamite flag. Hy heeft, int Ita

liaanfch, eene natuurlyke hiftoric der gehoornde en gefchelpre diertjens befchreven,

en de zelve naderhant in ’t Latyn , met byvoegzelen , laten drukken.

peket  Deeze Kerk is gebouwt op den overgeblevenen grond,en de ruînen van een Kerkje,

en: aan de H. Maagt toegewydt , en wel eer cen Parochy geweeft : waar van de ziel-

zorge nu aan St. Markus overgebragt is. Ook ftont'er noch een Kerk, aan St. Andries

geheiligt , ter plaatze daar nu °t Profelfyhuisis.
Autaren,  Aan het Autaar van de eerfte Kapel , aan de rechter hant, is cen tafereel van den

H.Apoftel Andreas, wordendenaar zyne Marteldoorgeleydr; aan dezyden zietr men

de hiftorie van den H, Laurentius , en den H; Stephanus , Martelaren; in ’t gewelf

sot verheerlyking der Heiligen, alles treffelyk nitgevoert door de. goede hand van

ampeli.
Kapellen ode volgende Kapel, is cen doode Chriftus, in de armen van zyne moeder

befchre- witgebceldr , van Scipio Gaetani. Het gewelf , daar Chriftas lyden op ftaat, uitge-

ven beeldt, is van den Ridder Cafparo Celio, naar de ordinantie van Vader Fiammera,

Jefuit, in natte kalk gefchildert 3 met meer andere beeltjens van Engelen , door

Frederik Succaro , die ook met olyverf het Autaarftuk , met de negen Kooren der

Engelen, gefchildert heefc: maar het is door den Ridder Paflignano, die het wat wil-

de ophalen , bedorven.
In de vierde Kapelziet men Abraham , knielende voor de drie Engelen , in nat-

te kalk, van den Ridder Kalimbene; de Beelden van marmer, in de muurvakken,

- zyn van verfcheide meefters.
Dee Dicht daarby is de Sakrifty , de rykfte van Rome, zonder een uit te zonderen;

SIP, wane daar worden bewaart cene meenigre kaffen mer H. Overblyfzelen van gout en

zilver , verrykt met koftelyke gefteenten , veele Kruiffen en Kandelaaren van enkel

zilver , daar onder twee van eene overmatige groorte ; ecnganfchentoefteltot eenen

. Autaar , mede van louter zilver , met Gefchiedeniffen , laag verheven, uitgebeeldt;

nevens twee die kleynder zyn, om op de beide aanrichten aan de zyde te zetten;

cen groot getal Alben en Surplis met geborduurde kanten van gouddraat , dat'er

vier vingeren verheven op legt; cene mecnigte kappen, kafuyfels, en rokken, of

enwar Dalmatiker ftolen en maniplen., alle van de rykelykfte ftoffen der waerelt, demee-

meshe boven dien geborduurt, en gedachteniffen verbeeldende ,alle vol peerlen en edele

wesen. gefteenten.  Twee behangzels of ftukken tapyt ; daar de Kerk op ftatelyke feeft-

dagen mede behangen word. Het cene van karmozynroot damaft met bloemen ,

dat alleen maar op den dag der Befnydeniffe van Chriftus , en die van den H. Igna-

tius word gebruikt. Het andere van root en geelfatyn, met laagen , word op an-

dere plegtelyke Feeftdagen gezien.
De Kapel van den H. Francifcus Xavier , in het kruys der Kerke aan derechter

hant, is op koften van den Kardinaal Negroni gebouwt , die ook de gewelfzels

van de ganfche Kerk heeft laten befchilderen en vergulden Deze Kapel is

naar de ordinantie en bouwkunde van Pedro Cortone opgemaakt , mer marmere

zuilen naar de Corintifche Bouworder. In ’t midden is cen tafereel , met olyverf

gefchildert ,, vertoonende den H. Francifcus Xavier, van den Heere Karolo Mt

ratta.
DeKleine Kapel, byna op zyde van ?t Hoog Autaar, is St. Francifcus.toegewydt;

de  
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de bouwkundige fchikking van Jacomode la Porte ; is in ’t bouwen van de zelverrije
Waargenomen. Hertafereel is van Giovanni de Vecchi... De hoogronde kapis in fchilde-
natte kalk gefchildere van Baltafar de la Croix, Ook zyn'er veele uitfteekende par"
Landfchappen van Paulus Bril.
Het groot Autaar is naar de bouwkunde van Jacomo de la Potte gebotiwt. In 'Foog

*t middenvan vier fchoone marmere zuilen, ziet. men centafereel van de Befnyde- merzyae
niffle onzes Hecren , van Jeronimo Mutiani ; het gewelf daar het Lam geflacht en cierze»
geoffert worde , en ecne meenigte andere verbeeldingen, is van den Heere Baciccio ©"
gedaan. Aan de rechter hant van het Autaar, zier men ’t Pronkgraf van den Kar-
dinaal Bellarmyn, nevens twee marmere Beelden; de Godsdienft en Wysheit verbeel. Bella.
dende, van Pedro Bernini. Een Klein ftukje., onder ’t Autaar, op hour gefchildert, "Dolnbe
is van Campeli ; cen ander diergelyk., daar in de Martelary van de H. H. Abon- c
dius en Abondantianus, wier lichamen ruften onder het Hoog Autaar ; uitgebceldt
word, is van Andrea Commode.
De Kleine ronde Kapel ; naar de zyde van ’t Euangely ; is naar de bouwkundeAndere

van Jacomo de la Porte gemaakt ; en, aan de-H. Maagt gewydt. De Kooren Fr
der Engelen , die zingen en op verfcheide inftrumenten fpeelen , zyn:zeer cél, en tareni.
van Jan Baptift Boffo van Milan gefchildert. De andere otyverwige ftukken , Wat tace
lager, zyn van Vader Jofeph Valerian, Jefwit, wel met eenige ftyfheit ,, maar ech- befehrei
ter zeer net gefchildere. ven.

Inde Kapelyan den H. Ignatius, in ’t kruys der Kerke , ziet men een olyvetwig Kapel
ftuk van van Dyk.. De H. Francifcus de Borgia, aan d’ecne zyde; is van Louis sadea
Gemignano. De Marteldoot van veele en verfcheydene Heyligen in Japan , aantiùs.
de andere zyde , is van den Ridder Arpino. De-ftukken aan her gewelf zyn van
Baciccio.
Het Autaarftuk van de cerfte Kapel voorby de Zyddeur; daar ’t Myftery of de

verborgentheit der H. Dricéenigheit witgebeelt wort , nevens alle de Heiligen int
Paradys ; is van Frangois Ponte de Ballan gedaan. . Hy zond het van Venetien,
daar hy zyn leven , als ieder weet , met groote achting ten einde gebragt hecft. In
eene der halfronden van de zelve Kapel, is de Eeuwige Vader met vecle Engelen
rontom zich; van den Ridder Salimbene, nitgebecldt; aan de flinker handt, de Ver-
heerlyking onzes Heeren, van Durant Alberti; aan de rechter hand, de Doop
van Chriftus ; en aan ’t gewelf., de Scheppinge der wereid. Alles naar de te.
keningen van Vader Fianimeri ; doch de klcuren zyn’er. van anderen opge-
lege.
di de volgende Kapel; boven de Kroonlyften d’Architraaf, zyn vcele fchilderyen,

van het leven onzes Heeren en van de H. Maagt , van Nicolaas Pomorancie; maar
die daar onder komen ; ‘zyn van Jan Frangois Pomanelli.

In dé derde Kapel , van den Heer Cerri, zyn vier marmere beelden , de Ges
rechtigheit , van Cofmo Fancelli : de Sterkte, van Jacomo Antonio zynen broe.
der : de Matigheit, van Dominico Guidi : en de Voorzigtigheit , van Giovanni
Lanzoni: alle vier uitftekende beeldhouwers.

De Hiftorien of daaden der H.H. Apoftelen Petrus en Paulus ; in de vierde Ka:
pel , zyn van Francifcus Mola; ’tgewelf is; zoo men meent van Pomerancie ; en
de fchilderyen, boven de deur van binnen , zyn van verfcheide Nederlandfche Je»
fuiten gedaan.
De ganfche hoogronde Kap is naar de tekeningen van Johan de Vecchi, met de

vier Leeraren der Kerke , aan de vier hoeken gefchildert geweeft : maar alles uitge»
aan zynde , is de zelve Kap weér op nieuw, zeer kun@tryk en fraai, van den Heere
aciccio Gauli van Genua gefchildert.
Gelyk hy ook treftelyk uitgevoertheeft, het groot Gewelf van den buik der Ker-

ke, daar men , in ’t midden van cen groote mecnigte Beelden , deeze woorden
leeft : In nomine Fefu omne genu flettatur. De wit geplaafterde beelden , aan de
zyden van'ieder venfter langs het ganfche gewelf,  zyn mede naar de tekeningen
van Baciccioos, door de befte beeldhouweren van Rome, gemaakt ; die hebben'er
00k dat fchoon vergulde plaafterwerk , daar?t geheel mede bekleedtis , opgelegr;
dit geeft eenen luyfter , die verwonderens waerdt is, aan deeze Kerke.

Het Autaarftuk der Gerfkamer , daar de H. Francifcus Xaverius in afgebeeldt
word , is van dien wydberoemden Karacci ; aan ’t gewelf ziet men cen grootehi.
ftori in natte kalk , van Auguftino Ciampelli gefchildere.

Als men uit deze Kerk komt, moer men dat koftelyke Paleis van de Prinflen/t Patets
Altieri , (naar de bouwkunde van Joan Antony Rofli gemaake ) , niet voorby fitici”
gaan ; het'is uitfteekent groot, en treflyk voorzien van gemakken , ’t heeft tweeshreven.

Ce3 : Voor-
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Voorhoven, en zeer veele byzonderevertrekken; de Trap is koninklyk, de kamers

zyn heerlyk opgefchikt; boven ’t gemak van den Heer Kardinal Altieri, vind men

cene deftige Bockery , begonnen te maaken van Paus Klemens den X: noch da-

gelyks wort ze, door de goede voorzorge van zyne Hoogeerweerdighcit, zeer ver-

meerdert.
Kerkvan  Achter deftallen van dit Paleis , ftaat de Kerk van den H.Steven del Cucco, cn

StStf- daar by cen geeftelyk kloofter van Benediktyner Monniken , van de vergadering

cacco, van St. Sylvetter, die in’t violet gekleet gaan > met geplooide mantels; deze Kerk

meWierd hun in ’t jaar 1563 gefchonken. Zy hebben ze in ’t jaar 1607 laten ophaa-

der Be len. Zy is zeer cenvoudig gebouwt, met twee ouderwetfche ryen zuilen verciert, die

nediky- haar in drie buyken of panden fcheiden; op het Autaar aan de rechter hant is een L.

2°. —Vrouwvan barmhartigheit, van del Vague, eenen leerling van Rafaél, gefchilder. De

Schilderyenvan de Tribune, of °t overwelft geftoelte op’t Autaar ; de H.Karolusen

de H. Francifca aan de zyden , alle in natte kalk gefchildert , zyn van Chriftoffel

Confolano, eenen Lombardyer ; aan de andere zyde , ziet men twee tafereelen van Ba-

glioni; het tafereel aan den muur vaft gehecht, verbeeldende den H.Stefanus, meer

dan levens grootte , is van Joan de Vecchi.

Di Se Aan de andere zyde van deftraat, ftaat de Kerk en ’t Klooftet van de H. Mar-
larthaas "i s

si È

Kesk, entha; welk laatfte Ignatius Lojola voor de vrouwen van ongebondenleven, die zich

Maagdle zochten te beteren, liet opbouwen : maar alzoo die naar St. Magdalene heene ge-
Kloolter, (1© 5 He
Kicote, fchike werden , wierd’er in ’t jaar 1561 een Maagdekloofter van gemaakt, volgens

van de den regel van den H. Auguftinus ; ’t welk naderhant zoo merkelyk is vergroot,

a dat het tegenwoordig cen groot Eylant of alleen ftaande Gevaarte is , dar niet dan

Princeflfen en Froulins van den eerften rang in komen. De Kerk, daar men van de

groote Plaats van °t Roomfche Collegie inkomt, is van nieuws af herbouwt , naar

de bouwkunde van Carolo Fontana; ten koften van cenen Geeftelyken uit den hui-

Ciemelen ze en't geflacht van Boncompagno. De hiftorie of 't leven van de H. Martha aan

dette> gewelf, isvan Baciccio en andere gefchildert ; en alt plaafterwerk in de Kerk is

fchreven, van Leonard Lombard.
op Auta Hertafereel, van desionzes Heeren, aan het eerfte Autaar naar de

ren. rechterbant; is van Alexander Grimaldi ; de Francifcus Xavier, aan wien Chriftus

verfchynt, is op het tweede Autaar van Paulo Albertoni gefchildert ; de St. Jan

de Dooper, op het derde Autaar predikendeafgebeeldt ; is van Frangois Cozza; de

drie Mariaas op’ Kruis-autaar ; is cen ftuk van Louis Garzi. Op°t Hoogautaar, heeft

Willem Cortois , cen Bourgonjon, onzen Heere , met de H. Magdalena aan zyne

voeten, nevens Martha ftaande, afgemaalt. Het tafereel in ’c kruis der Kerke ,

aan de andere zyde , is van Fabio Chriftofori gefchilderr. Op het volgende Au-

taar , ziet men cene L. Vrouwe van Ginugnano ; op het andere de H. Maagt mer

Jefus in hare armen ; en watlager den H. Auguftyn , en andere beelden meer, van

Jacob del Po ; en op het laatfte Autaar, den Befcherm-Engel, van Salvator Rofe

gefchildert. x y

Rom Gregorius de XIII, Boncompagno, die te Rome zoo veele Collegien , voor ver-

lege,  fcheide byzondere volkeren ; hecft gefticht, heeft ook den cerften ftcen, in *t jaar

1582, aan dit Roomfche Collegie gelegt; hr lie het van Bartolomeo Amanato , een

braaf Architekt , en van den beeldhouwer Florentyn tot die grootsheyt voltrekken,

cen trotsdaar in men het tegenwoordig zie. De Heer Frangois Borgia , toen Generaal of

Gebouw. Opperfte derJefuiten, gaf'er veel van het zyne toe , daar in hem veele andere na-

volgden , om het oogwit van zyn Heyligheit te voldoen , die het een zeer nootza-

kelyk werk, ten dienfte van ’t gemeenebelt, oordeelde. Hy gaf’c bewint daar over,

aande cerw. vaderen.Jefuiten , die’er een zeer groot getal van uitgeleezene Hoog-

De leeraaren hunner maatfchappyein beftelt hebben , om’er in ’t openbaar en om niet,

venvoor- voorallerley flag van menfchen; te leezen, en hunin verfcheide zaaken en Schoolen

zien of Claffen te onderwyzen,'tzy in de Wysbegeerte, Godgeleertheit, Wiskonft, Wel-

fprekentheit, Welleventheit; ’t Zy in de beginzelen en gronden van de Latynfche

tale , in alle de drie Schoolen of Claffen te leeren , ja zelfs ook Griekfch en He-

breeuwfch , als meede de H. Schrift uit te leggen; en doenzulks, zoo wel voor de

kinderen der burgerfchap en inwoonderen van Rome, als voorde leerlingen in de

Collegien en queekfchoolen der Stadt , die meett alle daar komen omde leffen te

hooren. ;
De bouwkunde , aan dit Collegie te werk geftelt, is zeertreffelyk en regelmatig;

heris ook een der fchoonfte Collegien van ganfch Europa, ent huis der Vaderen ,

dat een gedeelte van dit heerlyk gebouw maakt , is zeer bequaam , om dat groot

getal van geleerde onderwyzeren, naar eyfch, te huisveften, die daar ook, ten gemeenen
en

 

Ì
|
|



 

 

Van Nieuw Rome. I Deel. 207
en openbaren dienfte der Schoolen en Claffen onderhoud voor genieten.  Veelebra-
ve Jeluiten zyn uitmuntende Lichten in dit Collegie door hunne groote geleertheir
geweeft ; wy hebben'er in onze dagen gezien , dien grooten wiskonftigen VaderKirche.
Kircher; een Duytfcher van geboorte; den Vader Poflins,medecen Jefuit en Hoog- tt

andere
geleerde in de Griekfche taal ; en nu tegenwoordig leefr noch dien Spaanfchen Va- gepre-
der Efparfa, die voor cen Godsfpraak in de Schriftgeleertheit verftrekt. sa

Het is ook met cenentreffelyken Apotheek voorzien : daar alle gencesmid.Schoone
delen der waereld in te vinden zyn, of inbereydt worden, zondercenige koften te kei.
fpaaren , niet allen ten dienfte van ’t huis , maar ten gemeenen nutte ,, daar men
ook zeker en geruft op mag gaan , en krachtige hulpmiddelen voor allerley foort
van gebreken vindr, die men zonder hinder inneemen mag, en buiten alle vreeze van
door ’t mengen der geneesmiddelen bedrogen te zullen worden. Men hecft hier
ook zulke byzondere kruiden, enz , die nergens anders te vinden zyn. Bovenal
word fnedig op den Theriak , en op den Apoplettyken balfem , die een fouverain
en ’t allervoortreffelykfte behoudmiddel tegens verfcheyde flag van quaalenis; gelet.
Omkort te gaan , dit groot gebouw beflaat in zynen omkring , de Kerk van den Grootte
H, Ignatius daar in begrepen , ontrent 400 fchreeden ; deeze Kerk heeft ook zooPa
groot cen ruimte, datze na St. Pieters de grootfte van Romeis; zy is ooknaar dat
model gebouwt ; ten kofte van den Kardinaal Louis Ludovifio , die cen broeders
zoon was van Gregorius den XV. ’t Portaal ftaat zuidwaart naar de zyde van St.
Bergamafco, veele brave mannen hebbenaandit trots gebouw gearbeidt; ’t wiert in
’t jaar 1626, van den Vaderen Jefuit Pieter Grafli , niet lang na de heiligmakinge
van den H.Ignatius ; dien ’t ook toegewydt wiert ; begonnen.

,, De Dominicain en de Ridder Algardi hebben®er voort de handt aangeflagen, de
laatt genoemde heeft’er ’t Portaal aan gemaakt , dat zeer prachtig is; mer twee
tyen zuilen van gehouwen fteen, naar de Corinthifche , en te gelyk naar de ge-
mega order, het zelve befluirende met een fteene baluftrade, het ganfche dak om-
Qopende.

De Kerk heeft drie buyken ofpanden, onderfcheiden door twee ryen zeer zware
pilaren, waartuffchen zuilen naar de Corinthifche order ftaan : de Kroonly{t is ver.
ciert meteen frife , en veel half fond beeldwerk van plaafter ; nevens twee beelden
diet Opfchrift boven de groote Poort van buiten onderfchragen, en van den Rid.-schoone
der Algardi gemaakt zyn.. De Hoog Autaarftukken , nu onlangs eerft ontbloot; Aucn
in natte kalk gefchildert , vertoonen cen bouwkunftig Portaal, in welkers midden Do
de H.Ignatius, aan wien Chriftus verfchynt; afgebeeldt is, van Vader Andries Pozzi,
eenenJefuit. Hy heeft het Altar in’tkruis der Kerke, infgelyks in natte kalk, mede
gedaan. In’ inkomen naardeflinker hand is de boodfchap aan de H. Maagt ver-
beeldr; de H. Staniflaus; in de derde Kapel aan de rechter hand , is van den zelven
Pozzi; maarhet merkwaardigfte konfttuk, dat hy in deeze Kerkheeft gefchildert,
en’t geen ook alle mans cogen tot zich trekt , is die overfchoone Doorzich: of per-
{pe&yf op dock ; aan ’ gewelf in ’t midden van ’t kruis der Kerke, daar de
hoogronde kap op zal gezet worden.

Vader Peter Latri , ookcen Jefuit; heeft byna alle de andere Autaarftakken ge-
fchildert ; de Plaafterbeelden onder de kleine hoog ronde kappen , naar de zyde
van ’t Hoog Autaar , zyn van debefte mecfters van die konft.

Aande zydevan deeze prachtige Kerk, naar ’t Ooften en dicht by de Cours, ofHet ora
Loopftraat, ftaat het Bedehuis of’t Oratorium van den H. Francifcus Xavier, door torium,
de goede voorzorge van P. Pieter Caravita ; ten dienfte der Gebroederen van de al- puisvan

gemeene maatfchappye , gebouwr. Alle avonden word daar in gebeden , en de Li. den H.
tanien gezongen; om den anderen dag de kerkelyke tucht geocffent. In de Vaften. Prmcif
avonts weck worden'er de veertiguurige gebeden gedaan , word'er het H.Sakramentvier.
in ten toon geftelt, en cen fchoone maatzang gehoort. Danis die Kerk buiten ge-
meen opgefchikt, en ziet men’eralle heerlyke Kerkcieraaden, en krachtig veel licht
branden ; alle deeze pracht en fchoone vertooningen gefchieden ; ten cinde dat het
volk van de ongebondenheit ; op dien tyd in zwang gaande , mogte afgewendt
‘worden ; aan dezelve Kerk is cene overdekte galerye , van Lafaro Baldi , in natte
kalk befchildert.
De groote Pompejus, over Europa, Afia, en Africa gezegepraalt hebbende , ene xerk

zoekende de vrugt vanden vrede, na dartig jaaren oorlogens, waar in hy dooralle krygs- van de H.
veffeningen dapper uytblonk ; inalle lieffelykheidt te genieten , zette zyne zinnenE
©pherftichten van veele gebouwen op het Marsveld ; namelyk eenen Schouwburg, nerva,
cen Gerichtshof, overwelfde galerye ; en Tempel ter ecte van Minerva geheiligt;
©p deze puynlioopen is cen L. Vrouwe Kerk ; naar de -zyde van ’t Roomfche
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Collegie, weftwaarts aan gebouwt. Deeze plaats hoorde wel cer den Griekfchen

Geeftelyken van ’t Marsveld toe , doch zy verlietenze ,, om te gaan woonen'op die

Vane fteè, daar men gelooft dat de Kameelen, dic de H. overblyfzelen uit Griekenland

ftaande Gebrage hadden ; zich wonderbaarlykftil hielden en nederzetteden , zonder eenen

Kamee- voetftap verderte willen gaan. Het volk van Rome, onder Gregorius den XI, gaf

ii deeze lcedige plaats van Minerva aan de Dominikaanfche geeftelykheit ; om dar

hunne woonftede , van Honorius den II, hun op den Aventyner berg vereerr, te

verre van de Stad lag ; van waar zy daaglyks molten komen , om ’t volk meer en

meerte heiligen en re ftichten door hunnevierige predikingen en bedieninge der H.

Sacramenten. Het is een dubbelt Convent of Kloofter, het binnenfte , dat op de

puinhoopen van Minervaas Tempelftaat, is voor de Geeftelyken van *t Roomfche

gebiedt. Hetbuitenfte voor de Uitheemfchen of vreemdelingen, die zich te Rome

moeten laten vinden, om de belangen van hunne Landen waar te neemen. In dit

laatfte vertrek neemt de Generaal of Overfle dier order , de cerwaardigfte Vader

Antonio Antonio Cloche , een Franfchman, zyn verblyf : hy wiert in de laatft voorgaande

Sie algemeene vergaderinge , met gemeene ftemmen van hunalle, om zyne uitfteken-
verfle 5 a ì

gepre- de begaaftheden daar hy meedeuitblinkt ; verkooren. In de zaalen , rontom dit

zen loofter,zyn verfcheide Claflen en fchoolen voor de Wysbegeerte en Godgeleertheit,

waar in de jonge Studenten, van dit huys zoo welals die van buiten, onderwezen

worden. ata: 7
Andere Dit Kloofteris in natte kalk befchildert op eenen goedetrant; ‘als men'er doot

Arne de kleine kerkdeur inkomt + ziet men, aan de flinker hand , het afbeeldzel van
chide- i 3 O I

ryenenz. den welgelukzaligen Paus Pius den V , levensgrootte ; daar boven den Zeeflag in de

Levant , waar in de Chriftenen denftryt , door voorbeden van zyne H. wonnen;

aan de zyde onze L. Viouwe boorfchap ; alle van Joan Valees van Bolonien ges

{childert, Daar Chriftus in den Tempel word gebragt , is van Jofeph Baftaro; het

bezock van Elifabeth , met een Doorzicht; en een landfchap daar cen klein En-

geltje, zeer wel gedaan , zich vertoont, zyn van Joan Antoon Lelli, Romeyn.

Naarde Schoolzyde , ziet men het leven van den H. Thomas Aquinas , in ver-

fcheide tafercelen  immatre Kalk , van cen gocd meefter afgebeeldi. De vicr an-

dere fiukken , medein natte kalk , aan de andere zyde , namelyk, de Doornekro-

ning des Heeren, zyne Opftanding, de Hemelvaart van onze L. Vrouwe , nevens

haare Kroning , zyn van Frangois Nappivan Milan , zeer zin-en treffelyk vol-

tooit. In cen Muurvak, van den Dormter ofdeflaapplaats, ftaat des H, Dominicus

beeld van plaafter , van den Ridder Algardi geboetzeert:

War de Kerk belangt, toen ze laatft, ten kofte van den Kardinaal Antonio Bar-

berini, opgehaalt wiert , lict hy alle de werkftoffen en materialen van de kamer,

van de H. Katharina van Sena, van den Toren van Conti , in de Kapel van ’c

vver tot Rozenhoedje , naar de zyde van ’t koor , oyerbrengen. Veele perfoonefi van

enop,aanzien , om hunnen H.yver tot deeze Order te betoonen , hebben ook, op ver

Po<°' (cheide andere tyden , niet {paarzaam geweeft met het hunne , tot opmaking der

Kerke, uit te fchieten. De Heeren Savelli hebben het koor op laten bouwen, dat

nu laatft van de Heeren Palombara, naar de bouwkunde van Carolo Maderno; we-

der opgehaalt is. De Kardinalen de Turrecremata en Kapranica , de Prinffen ,

Gaétani, Urfynî en andere , hebben preuven van hunne Godyruchtigheit in ’t ver.

nieuwen deezer Kerke gegecven. ?

E In de cerfte Kapel , als men door de groote deur , die de deur of poort der
apel- " è i sie sta

leo, kribbe heet, intreedt, ziet men cen tafereel van den H. Dominicus en andere Heili-

gen , van den Ridder Arpino mec olyverf gefchildert.

Auraren, In de tweede , eene fchildery van den H. Louis Bertrand, van Baciccio gedaan;

de ftukken, het leven van den H. Dominicus afbeeldende, tegens den muurgefchil-

dert , zyn van den Ridder Jafper Celio.

De volgende Kapelis zecr net en ganfch verguld ; het tafercel van de H. Rofa

enscii van Peru, mer het kindje Jefus in haare armen ; is van Lafaro Baldi ; de andere

deryen fchilderyen van ’t leven onzes Heeren , en onze L. Vrouwe , aan de zyden van de

ang vierde Kapel è zyn van Baptift Franc van Venetien ; uitgezondert de ftukken op

‘2° »c Autaar en deszelfs boog , met fchaduwen , als beelden op koper gebronft , zya

van Hieronimo Mutiano.

Vervolgens komt men aan de kleine zyddeur , by de Kapel van onze L. Vrouwe

Bootfchap > naar de bouwkunde van Carolo Maderno gemaakt , en met cen yzer
hek of baluftrade geflooten ; zy is van Cefar Nebbia befchildert. Her marmere
beeld van Paus Urbanus den VII, cen Romeyn , van ’t geflage van Kaflagna , is

van Ambrofio Malyicino uitgehouwen. È
De
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De naafte Kapel ; waar van Jacob van der Poort en Karel Maderna Boirwmece:

fters zyn, hoort aan ’t Stamhuis van Aldobrandini; het welk'er pragrige Tombenin
heefe. Hettafercel, van’tlaatfte Avontmaal onzes Heeren; is ook het laatfte konft.
werk dat Jacob Barocci te Rome gezonden heeft: De fchilderyen aan ‘e gewelf,
zyn van Cherubyn Albert; cen mcenigte beelden, en ander gefneden of gehouwen
konftwerk , van verfcheidene Meefteren , worden'er bovendien in gezien.

Vervolgens komt men aan de Kapel van den H. Raymondus ; hier ziet men een
tafercel van Nicolaas Magnivan Artois gefchildert; maar de H. Katarina en Agata,
tegens den muur, zyn van Marcello Venutti.

Een weinig verder , ftaat het Pronkgraf van Ambrofio Strofli, met twee EngelenGraf vat
daar nevens, van Tadeo Landi van Florence: maar het laag verheven Kruisbeeld , in 8!
de kleine Kapel ; diche by her voornoemde Praalgraf , is van Giotto Floren-
tyn.

De Kapel van den H. Thomas d’Aquinas, in ‘e kruis der Kerke, "t geflacht van
Karaffa toebehoorende ; is voor veele jaaren. van Filippus Lanti , Florentyn,
befchildert ; ’t was ook zeker een zeer geacht Konftfchilder ; eer de Rafaéls en Ti.
tiaans de Schilderkon® , in haren volkomenluifter , hebben herftele. Het gewelfis
van Rafaélino del Garbo van Florence , wel begonnen en treffelyk voleinde. Het
tafereel van onze L. Vrouwe Boorfchap , heeft de welgelukzalige Joan de Fie-
foli (zoo men meent) gefchildert.

Her Pronkgraf van Paulus den IV, dat nevens zyn beeld in deze Kapcl met an- pan
dere beeldjes meer ftaat, is van Jacob en Thomas Caflignolo. 5 den IV.

, De Kapel aande zyde van die van ‘e Roozenhoetje, hoortaan den ftam van Altie-
Ti ; het tafereel daar St. Pieter vyf ( van Klemens den X, ’t Hooft dezes ftams)
Sekanonifeerde Reiligen de H. Maagt aanbiedt , is van Karolo Maratta gefchil-
dert 3 de ftukkenaan ’t gewelf, zyn van Baciccio Gauli ; maar de marmere borft=
beelden van Thomas Fancelli.

Alle de Schilderyen tegen ’t gewelf van de Kapelvan ’t Roozenhoetje ; met de
vyftien Myfterien of Verborgenthedendaarin, zyn van Marco Venufti met olyverf
gefchildert ; het leven van de H. Katharina van Sena, aan de zyden onder deTO
Kroonlyft , is van Joan Vecchi; maar de Doornekrooning onzes Heeren , is van voorce
Karolo Venetiano, met olyverf gefchildert. Men meent dat het Li Vrou-nmEîin-

nder

  

we Bceld op °t Autaar , van den welgelukzaligen Joan de Fiefoli , cenen Do-f
minikaner Geeftelyken , die Vafari eenen Engel onder de Schilders noemt, gen dere ge:ds prezén:
Opdevierkante zuil, tuffchen deze Kapel en ’© Hoog Autaar , {taat een Beeldt

van de H. Maage » en een van onzen Heere in marmer, van Frangois Siciliaan uit-
gchouwen.
Het Hoog Autaarftaat rontom vry 3 daar boven ziet meneenen koperen vergul- Hoog

den Tabernakel , achter komt het koor der Geeftelyken , waar in twee Pronk-pefetue
graven ftaan ; aan yder zyde een. Heteeneis van den Paus Leo den X, en ’t andereven.
van Klemens den VII, in marmer uitgehouwen van Baccio Bandinelli; het beeldt
van Leo is van Rafaél di monte Lupo ; ‘dat van Klemens; van Joan de Baccio
Bigio.

Dehalfronde of laagverhevene marmere Chriftus , aan de zyde des EuangelysEen
van ’t Hoog Autaar ; is een verwonderenswaardig Kruisftuk van Michel Angelo SALE
Honarota. i chel Ans

Dicht by de kleine deur, waar door men naar het Romeinfche Collegiegaat, ftaan gelo.
drie fchoone Tomben ; d’eerfte is van den Kardinaal Alexandryn , ecnen Jacobiter De.
Monnik , en Neefvan den welgelukzaligen Pius den V ; dit Pronkeraf is naar de Lanbouwkunde van Jacob vander Poort ; en het beeldt daar boven op; vanScilla de

igni gemaakt. .
Her tweede Pronkgraf, dar tegen over , is van den Kardinaal Pimontel, nevens

zyn beelde en ander konftwerk meer, alles naar de afteikeninge en ‘de bouwkunde
van den Ridder Bernini , en andere treffelyke Beeldhouweren voltooit.

Boven de Kleine deur ftaat het derde van den Kardinaal Bonelli; hier van is Rai-
naldi de bouwmeefter geweeft , maar daar zyn vcele beelden van Hercules Ferrata,
en anderen onder.

‘Tuffchen deze deur en de Gerfkamer » ftaat de Kapel van de H. Maria Magda- Aàdere
lena , aan het Stamhuis van Madaleni hoorende. Het Autaarftuk van de H. Mag: pur
dalena, met dat van den H. Francifcus aan derechter- en van de H. Francifca Ro-taren.
mana aan de flinker handt , zyn van Ftangois Parone gefchildert.

In hec kruis der Kerke, naar de deur van s Gerfkamer, ftaat de Kapel van den
D H.Doa
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H. Dominicus , nochniet heel voltooit ; men ziet’er echter acht zwarte marmerè

Pilaren in , die waarfchynlyk onder de hoogronde kap of domezullen komen.

Het Autaarftuk van den H. Hyacinthus; recht tegen over dat van de H. Magda»

lena , is met olyverf , van den Ridder O&avia ; Paduaan, gefchildert.

Wy keeren weder naar den buyk der Kerke. De cerfte Kapel achter de kleyne

Kloofterdeur , is geheiligt aan den welgelukzaligen Paus Pius den V ; wiens tafe-

reel van Lazaro Baldu gefchildert is ; deeze Kapel hoort het Edel Geflacht der

Porcari toe : aan de rechterhant ziet men een Schildery van den H. Hieronymus,

van Avencino ; aan de flinker cen L. Vrouw, en watlager de H.H. Petrus en Pau-

Eengelus van Marcel Venufti gedaan. De Tombe van Sufter Maria Raggi , aaneenPi-

Tombe laar voor deeze Kapel , 1s cen {choonefnakery , of geeftig ftuk werks van Bernini.

vanBer- In de buyk der Kerke, cen weinig verder op; worden twee marmere medailjes wyzé

nini8beelden, van twee Gebroederen, van ’t geflacht van Amicy, naar de teckening van

Pedro Cortone , gezien.

Op ’t Autaar daar aan volgende , ziet men cen taferecl van den Apoftel Jacobus

den Grooten , meer dan. levens grootte , van den vorigen Marcello Venufti.

In de derde Kapel, is een tafereel van den H. Vincent Fetrier , predikende

in de tegenwoordigheit van den Paus, den Keizer, en hun ganfche Hofgezin. De

Kardinal Juftiniani heeft'er van Genua hier doen brengen; ’c was daar van Bet-

nart Caftel, Genuces , gefchildert.

De twee klcine marmere Beelden , aan de zyden van ’t Autaar der Kapelle des

Zaligmakers , zyn van Michel de Fiefole.

De volgende Kapel is den H. Joannes den Dooper toegewydt , wiens leven al-

daar van Napi; zoo men meent, gefchildertis.

Her tafercel in de laatfte Kapel, daar onze Heer aan de H.Matia Magdalena, in

Grat van de gedaante van cenen Hovenier, verfchynt is van Marcello Venufti. Buiten deeze

‘rorn- Kapel ftaat het Graf van Frangois Tornaboni, met zyn afbeeltzel tegens den muur,

boni. van Minode Frefoli; maar dat van zyne Vrouwe , is van Andrea Verocchio.

piene Het Pronkgraf van den Kardinaal-Pueci., dicht. by de groote. deur, is yan Jacob

Galan, vander Poort 3 een hooft op eene tombe , aan de rechter hant van deze deur in ’t

Seco inkomen , van Donatello van Florenfen ; maar dat op het Pronkgraf van den

ez Kardinal d’Aquinoftaat , van Mocchi.

cn De groote Kardinal Cajetanus heefe zyn Pronkgraf op de trappen van de

mi Kerk naar buiten toe ; hy koos deeze plaats om redenen dic men in zyn Leven , of

Fardingal Gedenkfchriften zien kan.
Cijeun. et taferecl in de Sacrifty of Gerfkamer , daar men cenen Chriftus aan *t Kruis

» Con. Ziet , is een treffelyk ftuk van Andrea Sacchi. Op de deur der zelver Sacrifty , naar

claveis binnen too, ziet men een taferecl , daar °t Conclave, of de beflote Kamer der

meerden Kardinalen , om cenen Pauste kiezen ; vertoont Wort, *t welk meer dan cens in

Minerve de Minerve gehouden is, cn daarom ter gedachtenifTe, door Joan Baptift Sperance,

gehou-  daar gefchilder. Het gewelf van de Gerfkamer is van cenen Nederlander of Vla-

ming gefchildert.

In de Zaal aan de zyde der Sacriftye , daar de Thefes of Stellingen wordenver-

weert , ziet men een fraai Autaarftuk ; cok het leven van den H. Dominicus, in

verfcheide tafereelen , van Jan Baptift Montaan 5 maar boven de deur heeft de

Ridder Arpino de Marteldoot ; van den H. Martelaar Petrus , gefchildert.

EenHye- Op ’t midden van de plaats van Minerva , ftaat een marmere Olifant , dien

TsebPhi Paus Alexander de VII daar, op een voetftuk van vyf voeten hoog, heeft laten op-

lisk. rechten; op zynenrug draagt hy cenen Kleinen Obelisk, vol zinfprakige beduitzelen,
die tien voeten hoog is.

st.Jan Recht tegen over de kleine Kerkdeur, tegen ’t Zuiden, loopteen ftraatje naar

ala cen klein Plein , daar men de Kerk van den Pynappel (de/e Pigna) voor zich

pel,  ziet : weleer was ze klein, en aan den H. Cofmus en Damiaan toegewydt : zy is

dela Pi8- an de Broederfchap der Barmhertigheit over de gevangenen , int jaar 1582, van

Gregorius den XIIl gefchonken; deeze Broederfchap is van den Vader Joan Tal-

lier eenen Jefuit , opgerecht ; ten einde dat ze voor de arme gevangenen, voor-

namelyk over ’t geeftelyke , zorg zouden draagen : want, zoo veel het waereldlyke

belangt, daar moeten de Advocaat en Procureur der armen voor zorgen, en hunne

zaken bevorderen.  Sixtus de V maakte aan deeze Maatfchappy een inkomen van

twee duyzent Schilden of Scudijaarlyks, om, op vrolyke Feeftdagen , de onver-

mogenften, of dic ’t meefte van doen hadden, te loffen; voornamelyk, indien zy om

Kleine fchulden opgeflooten gehouden wierden. Boven dien reiken zy hun veele

aalmoezen uit; zy bezoekenze meenigmaal; en geleiden derwaarts veele Priefteren
i en
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en Geeftelyken; byzonder die vande Maatfchappye ofSocieteit van Jefus, om hur
te Prediken; tetrooften, en de H.Sakramenten te doen genicten ; zy draagen vok
zorge voor den vrydomder geener, die hunnen tyd van den ban op de galeyen
Ult 18.

Deeze Kerk is, zedert weinige jaren ; ten kofte van de Broederfchap } verè
nieuwt. Op het Hoog Attaar , ziet men eenen Joannes den Doper , van Baltha-
far Croche gefchildert, en nu kort geretorkeert en verbetere. Hy hadde veele ande.
re ftukken in de oude Kerk, die afgebroken is, in natte kalk gefchildert : onz
Vrouw van Barmhertigheit è aan ’t verbemelte boven °t Hoog Autaar ; is van
Louis Garfi.

Vodrdeeze Ketk , ftaat de Kerk der 40 Martelaren ; daat in is de hooge- OEpee
Aarts Broedetfchap der vyf wonden van den H. Francifcus opgerecht ; waar in de Martela:
Edelen en oneedelen , zonder onderfcheid , mits dat ze van cen goed levenres
zyn , aangenomen worden. Zy maken hun werk van verfcheide geeftelyke oeffe-
hingen , welker voornaamfte is ; de zieken in de gafthuyzen , en byzonder in dat
van St. Jan van Lateranen, daar zy hun met veele vervarfchingen komen ver-
quikken, te gaan bezoeken. Hunne Kerkis zeer net , en zy zeer ieverig om den
Godsdienft aldaar geftadig te pleegen. In voortyden, eer Klemens de VIII hun
die gegeeven hadde , was het cen Parochykerk. Het Hoog Autaarftuk van den
H. Francifcus; is van Hiacynth Brandi gefchildert; de Hiftory van de veertig Mar-
telaren , op het Autaar aan de rechter hand , is ook van cen goet Meeiter gee
daan.

Eenige fchreeden van daar komt men aan deftraat; die, van deftraat van St. Ashcalo
dties ten Dale , naar de Jefuiten loopt, waar in , als men eer& naar de flinker- Rs
cn daar na naar de rechter hand omflaat , men in de ftraat der Donkere winkelen flaus in
komt , daar de Kerk van den H.Salvator der donkere winkelen ftaat ; anders vanftfn
St. Staniflaus van Polen geheeten.  Zy word ook van Polakken bedient, die’er een winkelsi
gafthuis, voor Pelgrimsvan hunnen Landaard, hebben; ‘is van den Kardinaal Ho-
fius, een Pool, gefticht; met wiens nagelate penningen de Kerk, van dengront af, in
’t jaar 1580, herbouwt wiert. Het Hoog Autaarftuk, daar cen Chriftus in de lucht,
in’t midden van eene meenigte of fchaare van Engelen, zit, en onder aan de H.
Staniflaus , en andere bcelden meer gezien worden , is van Antiveduto gefchil-
dert.

In dezelve ftraat , weftwaart aan naar deflinket hand ; ftaat het Paleis van den
Heer Kardinaal Negroni , dat cen gedeelte daar van, met dat van Mattei beflaat.
Op de klcine plaats daar recht tegen over, ftaat de Kerk van de H.Lùicia in de St. Luci
donkere winkels , dat cen Parochykerk is. Ook ftaat’er een Kloofter der onge-î(%..
fchocide Karmeliten , in ’t jaar 1636. van den Kardinaal Gymnafius, opden gront wiukels.
van zyn eyge Paleis, voor drie en twintig arme Adelyke jufferen, die daar inomniet
opgetrokken worden , gefticht. ’t Word ook ’t Kloofter van ’t Corpus Domini Corpo
gensamt. Nochis’er cen ander Collegie of Genootfchap, in een ander vertrek vangenaamiti
dit Paleis, voor acht jonge Klerken , die den geeftelyken ftaat zocken : maar,
zoo wel voordencenenals den anderen , worden de Inwoonders van Caftel Bolognefe;
het Vaderland van den Kardinaal voortgetrokken. Beide deeze Huyzen worden van
cenen en den zelven Overfte geregcere , zonder dat ze echter eenige gemeenfchap
mec den anderen hebben. De Handelaars in wol , de Kaarters, en de Dekenberei-
ders hebben in die Kerk hunne Broederfchap, aan’t Autaar van den H. Ambro-
fius, en van den H.Blafius, opgerecht. Op dic plaats ftaar ook de Herberg of ’t Herberg;
huis voor de arme vreemde Priefteren, die daar veertien dagen lang, als zy eerft te Seca
Rome komen , geherbergt en van koft en drank verzorgt worden; de Broederfchapvreemde

+ daar van is infgelyks in de zelveKerk , van Pius den II gefticht ; en van Grego- (Ins
tius den XIII beveftigt. Alle de Schilderyen in deeze Kerk , zyn van Mevrouwelang.
Katarina Gimnafy, naar de ordinantie en tekeningen van den Ridder Lanfranco. Het
Pronkgraf van den Kardinal Gimnafio ; ftaat in een Kapel aan de rechter hand ;
*t is van Marmer , nevens veele andere treffelyke beelden , van Juliano Finelli
uitgehouwen. ’t Geen'er recht tegen over ftaat , is van eéen Mevrouwevan ’t zelve dirci

Adelyke huis der Gimnafien , van Jacob en Thomas Fancelli. Het overige deezetvandin
ftraat , tot de Kerk van de H. Helena der Credenciers of Tafeldienaars toe, word Kardi-
de Olmftraat genaamt; maar als mennaarde flinker hand omflaat, komt men int
de wyk van Se. Euftachius. fio
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DE WYK VAN DEN H. EUSTACHIUS.

a Etcerfte Huis van aanzien, datzichhier aan de flinker hand opdoet

,

is het

firiniow Paleis van Cefarini , dicht by de Parochykerk van St. Nicolaas der Cefarinen,

alecal- ook alle Calcare genaamt, naar *© Grieks Ka/kos, dat koper beteckent, waar uit de

«ae Capiteelen- der zuilen van de overwelfde galerye van Philippus, Schoonvader van

Auguftus , ter zelver plaatze certyds opgerecht , beftonden. Het Portaal , van

eene geeflige bouwkunde, is verfiert met in natte kalk gefchilderde ftukken , ver-

toonende een L. Vrouwe, nevens veele Heiligen , van Joan Guerre van Mo»

dena.
e

Deeze Kerkis van den Heere Silvani, zedert weinige jaren herwaarts, wederop-

gchaalt ; hy heeft ze treffelyk verfierti met Autaaren cn konftryke Schilderyen;

daar hy een grootliefhebber vamis.

Kakvan De Kerk van de H. Helena, daar de Broederfchap van de Tafeldienaaren der Kar-

ticlera. dinalen, in het jaar 1567,geftichtis, is zeer Klein; zy ftaat aan’t eind van de Olm-

boomftraat , aan de andere zyde van ?r Paleis Cefarini , tegen over dat van den

Kardinaal Cavalieri. Op het Autaar aan de rechter hand , ziet men cen tafereel

van de H. Katarina , van den Ridder Arpino gefchildert; maar dat van de H. He-

lena, op het Hoog Autaar, is van Pomorancie.

E, Wederom keerende, komt menin de ftraat van den H. Andries ten Dale, daar ftaat

Vie aandé flinker hand de Kerk van den H. Juliaan , nevens het Gafthuis der Neder-

gen. landfche Pelgrims : men acht dat het van Urbaan den II , in het jaar 1094, ge-

fticht is. Robbert , Graaf van Vlaenderen , toen hy door Rome ter Kruisvaart,

tegen de ongeloovigen , naar 't Heilige land, te velde trok , lietze weér ophaalen ,

en hy voorzag ze met genoegzaam inkoomen.

Hier zy aangemerkt , dar deeze H. Julianus , geen van dic vyf-en-dartig is,

daar ’© Roomfche Martelaarsboek gewag van maakt , en wier zeven-en-twintig

Martelaars, en acht Belyders of Confefforen feno zym : maar’t is die men den
armen Juliaan hiet.,diezyneni vader en mocder om Mals bragt , meinende dat hy

zyne vrouw mer haren boel doodde: hy deed bier van bocte ofpenitentie , ging

woonenby cene fnelloopenderivier in Iftrien of in Frioul, aan den voet van de Al-

pes, daar hy de arme Pelgrims en reizigers , ter liefde Gods , met cen floepje

overzette s weshalven hy met recht als Patroon en Schermheer van dit Gafthuis,

gegert word.
pe Kek_ Eenige fchreden verder , aan de zelve zyde, ftaat de Kerk van den H. Zweet-

van dock onzes Heeren , daar in de Aartsbroederfchap der Piemontoifen van Klemens

deden VII, in’ jaar 1597 opgerecht is: zy zyn bezig met de zelve, naar de bouw-

Te"Kunde van den Ridder Rainaldi , te herbouwen. Het tafercel van den H. Zwcet-

2esHedock , op t H. Autaar ; is van Antonio Gerardi gefchildert ; in de Zaal van de

Broederfchap ; ziet men de afbeeltzels van de Hertogen van Savoyen , naar ’t le-

ven gedaan , nevens andere fchoone ftukken meer.

van dn Achter deze Kerk , in de Kruicifixtraat , ftaar de Kerk van de H. H. Cofmus

HSE en Damiaan. De Baartfcheerders en Wontheelers hebben hier hunne vergadering.

musde Derzelver ordonnantien of regelen zyn van Sixtus den IV, in ’t jaar 1494, goetge-

feheer- Keurt. Weleer was het cen Kioofter der Gceeftelyken van de H. Klara, welker

*— Kerk aan de H. Dryeenigheit geheiligt was.

van si  Eer deeze groote fchoone Kerk, voor de Reguliere Klerken die men Theatinen

gala noemt , door den H. Cajetaan , en Paus Paulus den IV, van den huize Karaffa,

ofvalley. Welcer Aartsbiffchop van Chieti , in ’t Latyn Theate genoemt , gefticht was ,

ftont hier cene kleine Kerk, St. Louis, Koning van Vrankryk toegewydt ; zZy

wierd ook van deflelfs Jandsluiden , cer zy ze afftonden , om de trotze Kerk van

St, Louis , daar ze nuftaat , te bouwen, bedient. Daar na kregen ze de Piemon=

DeHer- toizen , die ze tot het jaar 1600 bezaten , tot dat de Hertoginne van Amalfi ,

Salt, Conftancia Piccolomini ; het fchoone Paleis van Piccolomini , dat rakende aan de-

ze Kerk ftont, aan deeze goede Vaderen, tot het opbouwen van hun huis, nevens

de prachtige Kerk, ter cere van den H. Apoftel Andreas, vereerde. De Kardinaal

fano Gefualdo deed veel goeds tot der zelver opbouw: maar hy ftierf toen hy dengrond
efhaldo ; 4

Salt” had laacen rooyen. De Kardinaal Montalto floeg'er kort daar na de handt aan, en

MIZY is voort , door de goede voorzorge van zynen Neef, den Kardinal Peretti Mon-

prezen. talto , voltooit.
Decerfte Bouwmeefter, die zoo grootcen gevaarte dorft onderncemen, was Pedro

Paulo Olivieri, hy rooyde de vlakte, maakte ’t beftek, lag dengrond, cn {chetfte
cen
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cèn gedecite van ’£ bovenwerk. Carel Maderno maakte , na zyî dodd; het Koot
met zyn gewelf, nevens de hoogronde kap of dome daar op: maar van het Pot3
taal , zeer fierlyk met twee ryen fteene Pylaren , naar de Korintifche order, met
NifTen ofmuurvakken vol fchoone Beelden voorzien, is de Ridder Rainaldi bouwa
meefter geweett.

Deeze beelden , van Tiburtynfchen fteen gemaakt ; zyn van byzondere Mee-
fters, dat van den H. Caétaan en van S. Sebaftiaan , van den Heere Dominico
Guidi ; dat van den H. Apoftel Andreas; en van den welgelukzaligen Andreas
d’Avellino, van Hercules Ferrata; beide de Engelen boven de deur, van Fancelli.
De eerfte Kapel aan de rechterhand , hoort aan ’t geflacht van Ginetti; meer kottely:

dan tachtig duizent Ryksdaalders hceft ze van opbouwen gekoft; zy is ganfch met tra
Marmer , Jafpis, Agaath cn andere koftelyke fteenen, naar de bouwkunde van den petti. A
Ridder Karolo Fontana, bekleede. Het laag verheven beeldt op ’t Autaar, met den
Engel, die den H. Jofeph de vlucht naar Egypten aankondigt ; is van Antonio
Raggi ; als ook het borftbeelde van den Kardinaal Ginetti , nevens de Faam, met
de wapenen van’cgeflacht: maar aan de andere zyde de vier beelden; vier Deugden
vertoonende, nevens eene andere Faam, met dezelve wapenen, zyn van Alexander
Kondone.
- De tweede Kapel hoeft niet een haair , noch in pracht ; rioch in koftelyk- dal

heit van marmer, voor decerfte te wyken; zy hoort den geflachte van Stroflis toe, de te
die ze ook , naar het ontwerp van Michel Ange Bonarota ; heeft laaten opmaaken Stroîî
hy heeft ook een model gemaakt , om’er eene L. Vrouwvan Barmhertigheit , met
den dooden Jezus op hare knién, naar te gieten, om op ’t Autaar geplaatft te wor-
den, infgelyks twce andere beelden op de zyden, alle van koper naar de vorige
Zetmaat. È

In de derde Kapel is geen ander fieraat , ‘dan cen enkele Schildery van den H.
Carolus Boromeus , gefchildett van Bartholomeus Crefcentii.
Op ’t Autaarin ’t kruis der Kerke ; ziet mencen groot ftuk, cen daar in den wel

gelukzaligen Theatyn Andreas d’Avellino, Mifle doende, gefchildert van den Rid-
der Lanfranco. Dekleine Kapel van t Kruicifix naar de zyde van ’t Koor, is met
centafereel van de Hemelvaart van de H; Maagt Maria verfiert, van Antonio Barba=
longo van Meflina , eenen derbefte leerlingen van den Dominicain , gedaan.

Het Hoog Autaar ftaat rontom vry en alleen; ’t heeft niet dan een tabernakel of*tHoog
klein tempeltje., nevens eenige vergulde Kandelaren ; daar achter komt het Koor cun,
der Geeftelyken , de muuren daar van Zyn in natte kalk gefchildert, van den Rid- "= SE
der Kalabrois, vertoonende, in drie groote verfierde omtrekken , het leven van den
H. Apoftel Andreas.’ Gewelf van ’t Kooris ook in diergelyke verfcheide declen
en omtrekken met zyn hiftorie gevule , en daar by noch zes Deugden , groo-
ter dan ’t leven, tuffchen de venfters in natté Kalk gefchildert , van den grooten
Dominicus Lampieri, zoo luifterryk bekent onder den naam van den Dominicain ; hy
heeft ook de vier Euangeliften , van cene bovenmatige grootte ;in de vier hocken van
de hoogronde kap of dome gefchildert.

De hoogronde Kap, is met de heerlykheit van ’t Paradys, door den Ridder Lan-Ook___7 Fap ST) Lanfrani
franco, befchildert ; dit is cen van zyn befte konftwerken ; *t is in acht bladencii.
prent gefneeden, uitgegeven van Carolo Cefi. kunft:

In de kleine Kapel, tuffchen het Koor en de Gerfkamer , ziet men een tafereel ®**:
van ’t Heilig geflacht, gefchildert van cenen Napolitain ; nevens cenige Engelen ;
van den Ridder Lanfranco , doch niet zoo krachug ; als wel andere van hem.
De Kapel van ’t kruis der Kerke , den. Caétaan toegewydt , is,met cen groot

tafereel van dien Heilig, van Camaflci gefchildert, en een lyft of omtrek van bloe»
men rondom, van Laura Bernafconi, verfiert.

Dicht by de zydpoorte , ftaat het Pronkgraf van den Graaf Tieni, van Vicenza;
uit zwart marmer gchouwen ; twee deugden van wit marmer onderfchraagen zyn
borftbeeld, dat van de zelve ftofis, alle van den Heer Dominico Guidi.
Her tafercel van den H. Sebaftiaan ; in de Kapel hem toegewydt , is een der

befte ftukken van Joan de Vecchi ; het tafercel van de H: Maagt , met den kleinen
Jefus , die cen ring aan St. Catharinaasvingerfteekt , is van Julio Romano.

De volgende Kapel, die den geflachte Oricellai van Florence toekomt , Deschit:
ganfch met marmer geplaaftere , is naar de bouwkunde van Malteo , van de ftadt Serra
Caftello, gemaakt; daar in zietmencentafereel, verbeeldende den Engel Michaél; Rider
die den Duivel wegjaagt ; aan de zyden twee andere tafercelen van Éngelen , in Roncalli
nattekalk gefchildert ; ‘alle met verwonderingswaerdige zachtheit des pencecls, gesStr
handelt van den Ridder Chriftoffel Roncalli.

D d 3 De    
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Delaatfte Kapel , gehecl en al van marmer, heeft de Kardinaal Maffeo Barberi=

ni, naderhand ,onder den naam van Urbaan den VIII, Paus geworden, laten maaken ;

dezelve Matteo del Caftello was'er bouwmeefter van : het Autaarftuk, verbcelden-

de de Hemelvaart van onze L. Vrouwe , als 00k aan de zyden , daar Chriftus in

den Tempel gebragt werd; nevens het bezoek van de H.Elizabeth , zynalle kunft-

ook de ftukken van den Ridder Dominico Paffignani : hy hecft 0ok de andere ftukken aan

Rise:"e gewelf gefchildert. Deze Kapel is met een menigre fchoone marmere bcelden

hi 8° verfiert; de H. Martha ; is van Frangois Mochi : de Euangelift Joannes , van

Ambrofio Malvicino : Joannes de Dooper , van Pedro Bernini : Magdalena, van

Chriftoffel Stati van Bracciano ; die ook het beeld van eenen Prelaat uit het geflacht

der Barberini, zittende aan deflinker hand, gemaake heefr, Boven dien ziet men’et

cenen met olyverf gefchilderden St. Sebaftiaan , van den Ridder Paffignano.

puitere

|

Aan de zelve zyde ftaat cenekleine duiltere bynaaft onderaartfche Kapel , bchendig

Kapl in den muur geplaatt , met fchilderyen en beelden van goede meefters verfiere ,

th den H.Sebaftiaan toegewydt; hier was de plaats daar men zyn lichaam in een riool

dan vondt, waar in het de Keizer Diocletiaan, na dat hy hemhad laten dooden ; licet

denfimyten : maar Godtheeft dien Heylig weder daar tegen die genade gedaan, dat hy

voor de hen, die hem aanroepen , voor de peft bewaart , tot wegnceminge van de fchan-

a de , welke die Godlooze Keizer hem aandeede , hem werpende in eenen zoo

onreynen vuylnisbak , die nu een weinig verderafgeleid is.

De twee Pronkgraven om hoog op de boogen , over de zyddeuren van de Ker-

ke, zyn nevens haare opfchriften, en verfcheide beelden meer, van Pafquyn van

. Monte Pulciano gemaakt. È

De Kerk_ Qoftwaart aan ftaat dat ruymeen groote Kloofter der Theatynfche Vaderen, iaar

pand°de bouwkunde van Marucelli gefticht ; noch ftaat naar de zelve Ooftzy de Kerk

alia van de H, Elizabeth der Duitfche Bakkeren ; dien deeze Kerk , in ’t.jaar 1487 4

Poiche vergunt wiert. Welceritont ter dier plaatze cen Kloofter van Geeftelyken. In

sen ‘e jaar 1647 is deeze Kerk herbouwt, naar cen treffelyk ontwerp van Hieronimo

Rainaldi. Op ’teerfte Autaar, aan de rechter hand, ziet meneenien H. Biffchop,

nevens twee andere Heiligen, van cenen Icerting van Pontorme , ook het vaferee]

van *c Heilig geflage , op ’t Autaar recht daar tegen over » gefchildert.

Het bezoek van onze L. Vrouwe , op het Hoog Autaar , is van Jan Henrik

Schenfeld ; de fchilderyeh , in natte kalk daar rontom gefchildert , zyn van Frans

Cozza ; aan t gewelf, van Alexander Salufli , en Stefano Filidori.

Did ho Dicht by het groot Portaal van St. Andries ten Dale; ftaat het Paleis van dat ou-

ea de geflagt de la Valle , van welken ftam die nauwkeurige reyziger , Pieter de la

Valle , gefprooten is. Dit Palcis was het eenige, dat in de plondering van Rome,

in %t jaar 1527 » ongefchonden bleef , vermits de Sramhouder deezes Geflichts ,

toen Ambaffadeur van den Keyzer, aan Roomfche Hofwas : het is verfiert met

overwelfde galeryen , met heelen laag verheeven beeldwerk ; ‘t word tegenwoor=

dig bewoont van den Heer Hervaut , Auditeur der rolle wegens de Franfche

Natie.

perran Achter ’t voorige Paleis ftaat cen ander., daar de Franfche Academie haar ver=

fche Aca- blyf heeft , en waarin, ten koften van den Koning , twaalf Franfche jongelingen

demi. onderhouden worden ; te weeten zes Konftfchilders, vier BecIdhouwers, en twee

Bouwmeefters , die derwaarts uit Vrankryk geftiert worden, om zich verder in die

konften bequaam te maaken, en, zoo volmaakt alsmogelyk, haarte volleeren; zich

dienende van dealleruitrmuntentfte principale diete Rome zyn. Zy worden gewoone

Iykuit de Konft{choolen, of de Franfche Academic te Parys, genomen en gekooren,

na dat zy daar den bepaalden tydt op gewceft en den prys getrokken hebben. De

Heer de Thuilerie, die’ bewindr daar over, onder de befcherminge van den Hceer

de Louvois, Hoogbediende en Geheimfchryver van Staat , badde, heeft het meefte

deel der fchoonfte beelden en Romeinfche Outheeden in plaafter lauren afgicten 3

men kan die , alle by den anderen, in cene groote zaal, (cen groor gerief en ge=

mak voor de beeldhouweren) van dit huys zien.

IArco Daar dichtte by ftaat de boog dell Ciambella, *t welk cen out overfchot der bas

deboog: den van Agrippa is; men noemthet 200 ; om 'dat de Ciambellari, of Belchuyt-

isu bakkers daar om heen en in cen huys of out gebouw cenige fehrceden verder woo-

nen; weleerde oyerdekte galerye van’t Goedgeluk , of de Goede uyrkomite genaamt3

alsin’ecerfte deel van'dit bock gezien kan worden. Ter dierplaatze, in deftraa: die

aan St. Euftachiuseindigr, ftaar ook de Parochykerk van de HH. Maria in Monterone5

Zy is in ’tjaar 1245 herbouwt , 00k int jaar 1351,en int jaar 1597 weér opges

haalt. Zy pronkt met cen zeer zindelyke Kapel , den Schutsengel toegew, de.
Aan
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Aan de zyde van het Hoog Autaar, ftaat het Pronkgraf van den Katdinaal Du-
taflo.

In deftraat, die van °t Paleis Cefarini naar de Rotonde loopt, diegelyk@Baridig,st. pene.
ofevencens metenover de voorige legt, ftaat eene Kerk, in’t jaar 1615 gefticht Soa
en onder Paulus den V. den H. Benedi&tus en de H. Scholaftika toegewyde. ZY cine,
word door de Broederfchap van die van Norcia , eene Stadt in Umbrien, die de
geboorteplaats van deze Heilige Vaderen was , bedient.

Een weinig verder naar de rechter hand , ftaat de Kerk van de H. Clara; PauòDe Keik
Paulus de IV ftichtte ze , om'er de ontuchtige meisjens in vaft te zetten » maar na- Dei
derhand is’er een Maagdekloofter van Klariffen af gemaakt. De Kerk is, naar "°°
de bouwkunde van Volterra , herbouwt ; en is zeer fraai befchildert en vergult.
Recht daar tegen over, houd de Aartsbroederfchap van onze L. Vrouwe bootfchap;
in de H. Maria van Minerva opgerecht , har kantoor. Onder andere goede werkerì
die deze Broeders dagelyks doen, huwelyken zy jaarlyks op de voorname Fecftda:
gen, en byzonderlyk op den dag van de H. Bootfchap, éen groot getal jonge dochters
uyt,maar dan komt de Paus zelf, woont deeze plechtelykheit by, en zegent haar.
Door een klein ftraatjen , aan de flinker hant, komt men by St. Euftaachs : aan ’t
cind van dat , voot ’t Paleis van den Hertog van Lanti, ftaat het huys van de
Broederfchap der H. Apoftelen, waar van wy boven gefproken hebben , en met
eenen van hunnen Apotheek,daar in alle de bedenkelyke geneesmiddelen voor den
fchaamhartigen armen , om niet , bereidt worden.

Daar dichte by ftaat St. Euftachius Kerk, zoo out , dat men gelooft dat Keizer st. Eutà:
Konftantyn de Groore de zelve , op d’uyterfte hocken der Badftoven van Nero sua
heeft doen bouwen, om dat men achter de zelve noch cenige voetfpooren hier van”
ziet. ’t Is eene Collegiale en Kardinaal-Diakens Kerk. Celeftinis de derde heeft
ze op nieuw, in ’t jaar 1196, met groote plechtelykheit ingewydt; onder het Hoog
Autaar; dat rontom alleen ftaat, en op zyn oudtyds naar de tribune, of ’t verheven
overwelft geftoelte gekeert is, ruften de lichamen van den H. Euftachius, en van zyne
Vrouw en Kinderen , alle Martelaren geftorven.
De Kleine Kapel, aan de rechterhandals men inkomt, is heelen al van Pedro Pau-

lo Baldini gefchildert ; de twee SL op 't Autaar, als men doorde kleine deur
gaat, zyn van Baltazar van Sena. De Schilderyen van ’t verheven overkluifde ge-
ftoelte in ’*t Koor, zyn van Peleryn van Modena : Aan weérzyden van den buik
der Kerke , op de Architraven , op twee ryen zuilen ruftende , ziet men de Mar.
teldooden van den H. Euftachius en zyne Medegezellen , in natte kalk gefchildert;
de Kardinal Azolyn heeft den gront onder’t verhemeltzel in’t kruis der Ketke laten
vergulden.
Op ’t Autaar , dicht by de Gerfkamer , ziet men cene L. Viouwe Bootfchap;

wel gekoloryt, van den Ridder Ottavio Lioni van Padua; en daartechtover, eenen
St. Pieter in natte kalk , van Perin del Vagus gefchildert.
Tegen over de deur van deze Kerk ftaat , op de voorgevel van een huis; de

hiftory van den H. Euftachius, van Frederik Zuccaro, afpemaalt.
Aandezelve zyde van St. Euftachius Kerk ftaat het Tolhuis; maar als men Het Tot

zich omwendt; en deftiaat doorgaat die tuffchen beiden loopt, en aan de Volk- ra
poort eindigt, ziet men, zeven of acht fchreden verder naar de rechter hant , het
Paleis van Juftiniaan ; gebouwt op de puinhoopen der Badtftoven van Nero en 'traleis
den Keizer Alexander Severus ; waar van veel voetfpooren , in ’t uithaalen van den Jena
gront,gevonden, en veele Marmere Graniten, Bafalcen , en andere Oofterfteenen puinhoo:
meer, als mede cene meenigte heele, halve, en laagverhevene Beelden en Borft{tukken pen der
uitgegraven worden ; daar men het ganfche Hof, nevens de overdekte galeryen en ven van
trappentreffelyk mede verciert heeft: onderanderen, ziet men’er den Keizer MarcusNeroen
Aurelius in zyne volle wapenrufting; van eenen goeden Meeftet gedaan : de kofte- lune
lykfte beelden ftaan in eene lange galderye , makende cene dubbelde rye ; tuffchen
welke de Borftbeelden en afbeeldzels der oude Wyzen ; treffelyk uitgewerkt, ge-
fchaart zyn. Boven dien ziet men’er een hoofd van Homerus , dat  zonder
weergà is; eenen bok , zoo levendig en zagt gehandelt , dat her cen wonder is ;
maar echter fpant de gewapende Minerva de kroon , die voor geene ftukken te
Rome hoeft te wyken ; ook is’er een oudt koper beeld van Hercules ; Frangois
Flaman heefter eenen Mercurius , van ’t zelve metaal, by gegoten , om daar me-
de te toonen , dar de Meefters van onzen tyd die kunft zoo wel als de Ouden
verftaan, en, in ’t boetzeeren en afgieten , hen niet cen haair bchoeven te Wya

 

en.
Onderde Schilderyen dezes Paleis zyn’er meer dan veertig, die alle , om haare

devorie;   
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devotie , of ’t gecftelyke dat’er in is, voor AutaarMlukken zouden konrien dienen ;
behalven dat zyn ze alle van de allerbefte Meefters gedaan : namelyk ; de St. Jan

Baptift , van den Dominicain ; de H. Maagt , en een St. Jan, van ‘Titiaan ; de

Kleine St. Jan in de woeftyne , van Guide ; de liefde, van Caravacchio; her laatfte

Avontmaal mer de 12 Apoftelen, van Albano : de Doop onzes Heeren , nevens
cen landfchap daar by , van Annibal Caracci ; en andere kon&ttukken meer, van

d’allertreffelykfte Meefteren der voorige Eeuwe.

%ePaleis -—Dicht hiet by , maarceneftraat tuffchen beiden , ftaat het Paleis van den Mark-

Ce © graaf Patrice , wiens geflagt cen der oudfte van Romeis ; recht daar tegen over,

pe kekde Kerk van St. Louis der Frangoizen , geheiligt aan de H. Maagt ; voorheen was

o st. ze eene Priory , afhangelyk van de Abdy van Farfa, van de order van den H. Be-

hopenedi&tus, waar mede eeuwig en erffelyk vereenigt waren de Kerk van Salvator,
fen. ent Galthuis van St. Jakob der Lombarden , of Badftooven , zoo genaamt , om

dat deeze ganfche wyk op de ruinen der Baden en Badftoven van Nero, ofnader-

hand van Alexander Severus, gebouwt is. De Franfchen ruilden hunne Kerken

van St. Louis, nu St. Andries ten Dale , en dic van de H. Helena, tegen deeze

drie, welke, wegens haare outheit 7 bouwvallig waren : Sixtus de IV keurde de

Giften  Tuiling , int jaar 1478» goedt. Catharina de Medicis, Koningin van Vrankryk ,

Gitei welkers Palcis hier dicht by ftont, als mennoch zien kan, gaf veel tot het bouwen

Grooten yan deeze Kerke , die op den 8 October 1589 ; ter eere van de H. Maagt; van

to:de" den H. Denys den Areopagyt  Franfchen Apoftel en Martelaar ; en van den H.
opbouw, Louis, den Belyder en Koning van Vrankryk, ingewydt is. Mattheus Kontarel-

li, Franfch Kardinaal en Opperdagfchryver of Griffier van Gregorius den XIII,

liet het koor en de Kapel van den H. Mattheus bouwen s hy maakten’er ook veel
vanuwie VAN ZYD goed aan. .Naar de Kerkzyde, ftaat het huis der Priefteren en Kapellanen

Vanwie gie de Kerk bedienen , en in genootfchap met den anderen, ten getale van zes-en-

dientcwintig, leeven; daar onder twee Lottharingers en twce Savoyaarts begrepen zyn.

word Van deeze zes-en-twintig , zyn'er zes Prielters van ’© Oratorium of Bedehuis ;
dat de Heer Sponde, Biflchop van Pamiers, daarin ’t jaar 1623 opgerecht heeft. Het

Gafthuis ftaat ter zelver plaatze, daar worden de Franfiche , Lottharingfche en Sa-
voyfche Pelgrims dric nachten gehuisvelt en wel onthaale , en de Pricfters krygen
bovendien ieder vyfJulien. Julius de Ill vercenigde en trok aan deeze Kerk , in
het jaar 1553 , de Parochye van den H. Nicolaus. Sixtus de IV. had'er al van te
vooren twee andere Parochykerken , namelyk van Benedi&us op de plaatze Ma-
dame , en van den H. Andries, mede vercenigt. De Karfpelpriefter, of Zielbezor=

ger van St. Louis , die in dit genootfchap niet is, ter oorzaake van zyne plichten

en Priefterlyke bedieningen, moet ook cen Franfchman wezen ; hy word gewoon-

Campran lyK gekooren van ‘t ganfche Genootfchap van St. Louis, dat uit vier.en-twintig der

st.Lovis.aanzienlykfte Franfichen, Lottharingers, en Savoyaarts, die te Rome woonen, be-

ftaat ; en cenen Prelaat tot hun hoofd hebben ; die, meeft altyd, d’ecrfte Raats-
heer of opperfte Bewinthebber der rolle van ’t Franfche Gerechtshofis, gelyk de Ko-

co Ding van Vrankryk de Befchermheer. ‘Twee feeftdagen worden jaarlyks in deeze

ES Kerk zeer plechtig geviert, d’eene op den dag van St. Louis ; dan word'er Kapel
Vrank- van de Kardinalen ter Hoogmiffe gehouden : d’andere is de Omdragt van °t H. Sa-

mkBe Krament, die daar Zondags op de O&ave, dat is acht dagen daar na, gefchiedt: daar

her. laten zich dan de Kardinalen van de Franfche faftie of aanhang , nevens den Heer

Ambaffadeur van Vrankryk by vinden. Deeze Vergaderingof Genootfchap deelt
houwlyksgiften, aan cene meenigte arme Franfche meisjens , uit; om haar aan den

man, en tot den houwlyken-of geeftelyken ftaat te helpen; dit gefchied in de maant
van Februarius , op St: Willems Feeftdag, dankrygen'er acht, elk vyf-en-veertig

schoone Ryksdaalders , nevens eenen rooden en witten rok , met een ftuk fijn lywaat tot
nisi eenen fluyer of wyle. Des zondags, zynde de OCaafvan den H. Louis, word'er

zan wie, 00K aan vier-en-twintig jonge dochteren ieder vyf-en-veertig Ryksdaalders gegceven

enwan- nevens een wolle rok en cen fluyer of wyle: te weten aan twaalf Franfche, zes

Ret T.ortharingfche en zes Savoyfche meisjens : noch worden’er ; om de twee jaaren
cens, op den geboorte dag van de H. Maage Maria ; aan twaalf diergelyke , ieder

vyf.en-dartig Ryksdaalders of Schilden , nevens een rok, en fluyer of wyle ge-

lange.
Sona Hier prachtige Portaal , daar deeze Kerk meede verheerlyktis, erkent Jacob van
fia der Poort voor zynen Bouwmeefter ; ’t is van Tiburtynfchen fteen , naar beide de

Dorifche en Jonifche orders, met vierkante Zuylen, opgebouwt, ’t Heeft drie poor-
ten of ingangen, nevens twee marmere Pilaren , naar de Jonifche order, aan de zy-

den van den middelften ingang; met twee wat Kleindere naar de Corintifche order,
in
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in het midden van het groote venfter naar de tweede order, daar een hardfteene hek
of balufter voorftaat.

Het tafereel van de cerfle Kapel; aan de rechter hand , daar de H. Joannes de kapeiten;
Dooperen St. Andries in gezien worden, is van cen onbekent Meetter.

In de tweede Kapel, aan de H. Cecilia toegewyd, ziet men cen Autaarftak metAutaren,
olyverf , van Guido Reni , naar ’t Principal van Rafaél , dat te Bolonje is, ge- Gijon
fchildert ; het leven van haar , in natte kalk op den muur gefchildert , Îs een ver-aange
wonderens waerdig konft(tuk van den Dominicain. Masa

De derde Kapel is aan ’t Kruicefix geheilige , dat men daar laag verheven afge- sande
beeldt zierin ’t midden van een Portaal;, zeer bouwkundig gemaake. so

In de vierde Kapel ziet men eentafercel van den H. Denys, van Jacomo del
Conte ; en zyn leven aan de rechter hand , in natte kalk , van Jeronimo Sermo-

nette ; om ftryt, cegen dat van Peleryn van Bologne , aan d’ander zyde , gefchil-
dert. Delaatfte heeft ook den Veldflag aan het gewelf afgemaalt.
Op ’t Autaar dicht by de Gerfkamer , ftaat de H. Euangelit Joannes met

olyverf , veel grooter dan ’t leven , konftig afgebeelde , van Baptilta Maldini ;
het Hoog Autaarftuk  daar in de Hemelvaart van de H. Maagt word gezien, is
van dien vermaarden Frans Baffan van Venetien. Beyde de H.H. Koningen van Vran-
kryk, die-men aan de zyden zier, komen uit de zelve fchool; maar de andere Hi-
ftorien mede aan de zelve zyden , zyn van Hieronimo Mutiani.

In deeerfte Kapel aan de andere kant der Kerke , Mevrouwe Contarelli toebe- Taleriyia
hoorende , is cen tafereel met olyverf gefchildere , verbeeldende den H. Mattheus; Qinker.
van Michel Angelo de Caravacchi: hy heeft ook , in natre kalk , de Hiftorie van hant
de Roepinge, nevens den Marteldoot des zelven Apoftels gefchilderr. Het ge-
welf en de twee Profeeten zyn van den Ridder Jofeph Arpino.
De aanbiddinge der drie Koningen , en meer andere beelden in de volgende Ka-

pel, ook daar onze Heer in den Tempel word gebrage, regen ’t verhemelte gefchil-
dert, zyn van den Ridder Balioni. De ftukken aan de zyden; en tegen'*r gewelf,
van Carolo Lorain.

De Kapelvan St. Louis , is zedert weinige jaaren , door toedoen van den Heere
Abt Elpidio Benedetti ,  Franfchen Agent , naar de bouwkunde van Mevrouwe
Plautilla Bricci Romana , die alvoorens een teken van haare kenniffe aan dat
kleine fchoone Paleis, buiten St. Pankras poort, gegeeven en betoont hadde, ver-
nieuwr. Het Autaarftuk van den H. Louis is van de zelve Plautilla gefchildert ;
de Hiftorie van den zelven Heylig aan de zyden, te weeten , naar de zyde des
Epiftels, is van Gemignani; en naar de zyde van ’c Euangelie , van cenen Franfch-
man, NicolaasPinfon, gedaan.
De H. Nicolaus in de vierde Kapel is van Mutiani: de tweé Heiligen aan de zy-

den, zyn, zoo men meent, van Hieronimo Maflei ; ’t gewelf in natte kalk van
Ricci de Novarra ; de twee groote tafereelen aan de zyden , nevens de twee Heili-
gen op de vierkante zuilen , zyn van Balthazaryn Croce van Bolonien gefchil-
dert.

De H. Sebaftiaan, met de twee andere Heiligen in de laatfte Kapel, zyn van
Hieronimo Maffei van Luca gedaan.

Opde zydevan St. Louis , ftaar de Kerk van S. Salvator , welke zeet oud is ; StSalva
na dien men voor vaft gelooft, dat de H.Sylvefter dezelve ingewydt heeft. Zom- {gt
mige Schryvers zyn echter van gevoelen , zonder veel grondt, dar het de rempel
der Godtvruchtigheit geweeft zy; maar men heeft hun aangewezen , datdie dicht
by het Schouwburg van Marcellus heeft geftaan. Gregorius de Groote hecft zeerHeilige
veele H. Overblyfzelen onder het Autaar doen fluiten; ook verfcheide ftukken van Rea Èù
‘t waaracheig Kruis: hy heeft’er ook groote Aflaaten aan verleenttot in der eeuwig- groote
heir ; dit maakt dat deze Kerk zeer veel aanloop heeft , en fterk bezocht wort. Af@at

Achter deeze Kerk ftaat het fchoone Paleis van den Groothertog van Toskaneti 3 *Paleis
dat het Paleis Madame genoeme wort , en de plaats daar het Portaal op ftaat, devanplace
Plaatze Madame , om dat Mevrouwe Catharina de Medicis , cenige dochter en pre
erfgenaamvan den jongen Laurens de Medicis , het hadde laren bouwen ; dat
Zy 00kdaar in woondeen haar hofhield, toen zy te Rome was, cer zy Koningin
van Vrankryk wiert.

_Een weinig verder naar è Zuiden , en naar de Kerk van St. Andries ten Dale, La Sa-
ziet menaandeflinker hand cen overkoftelyk gebouw, dat /4 Sapienza, de Wys-Remat.,
heit genoemt wort,. De Kardinaal Baronius is van gevoelen , dar Quintilianus ‘deSchool.
cerfte openbaare Hooglezer of Leeraar daar in te Rome geweeft zy; dat hy daar in
de welfprekentheit, door geregelde leffenÈ geleert en geoeffent heeft ; dat naa
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voorbeeld ; veeleandere na hem zich voor Hooglceraars hebben nitgegeven, omin’t

- openbaar verfcheide Wetenfchappen en Konften aan anderen te leeren, en hen daarin

te’onderwyzen ; in den beginne; gelyk hy wel om niet; maar dar ze daar na uit

SOprnie eigen belang , en om dat arbeid loon waart is è gelde van yder Scholier, tohunnen

deoPen- eigen noordruft sgetifche hebben. Maar overmids dit, naar*t zeggen van den H. Ber-

fensenz. nardus $ Wat fchamelachtig ruykt , hebben de Oppermagren openbare Stoelen en

Schoolen opgerecht ; leggende den Hoogleeraren eenejaarlykfcheinkomfte toe, om,

zonder eigen belang , aan anderen medete deelen die kenniffe en wetenfchappen ,

waar mede Godt hun zoo rykelyk gezegenten begiftige hadde. Innocentius de IV,

nic den Graaflyken ftam van Fiefchi, in °t jaar 1244 Paus gekoren zynde , maakte te

Romedeftudie , in ’t waereltlyk en geeftelyk recht , weder levende ; Bonifaas de

VIII rechte ter dezer plaatze, als"t middelpunt van Rome , de openbare Schoolen;

op; Hy gaf den Hoo leeraren en den Leeroeffenaaren , of Studenten der hooge Schoo-

yphe. len, vryheit vanalle fchattingen en tollen.  Klemens de V rechtte , boven dien, in °c

tollen. jaar 1303 , de Stoelen op voor de Hoogleeraars: der Hebreeufche en Chaldeeufche

talen ; Eugenius de IV gaf hunin ’t jaar 1432 de vryheit , boven alle ’t voorige,

om'er vreemde wynen vry en vrank te mogen inbrengen , zoo welten dienfte der

Leo de Hoogleeraren , als der Bedienden van de Univerfiteit. Leo de X , cen recht

PER voorftander der geleercheit , liet dit gevaarte van den gront af weér opbouwen door

tinge. Michel Angelo Bonarota. Klemens de VII, zyns Voms zoon bekrachtigde alle

ba de voorrechten der Hoogleeraren , maakte drie Kardinalen tot befchermheeren en

felcen.Noofden, begiftigende het zelve daar en boven met 22000 Schudys , of Dukatons,

See omde achreritallen en fchulden van dit huis te redden. Sixtus de V gaf het beftier

daar over aan de Confiftoriale Advocaten ; die jaarlyks uit hen cenen tot Rettor of

Opperftebeftierder kiezen.  Daar word de Godgeleertheit , het geeftelyk en wae-

relelyk Recht, nevens de Geneeskonft geleert ; en de Do&orale of Leeraarsmuts in

alle de drie wetenfchappen den Geleerden opgezet: ook wort'er de Wiskonft , de

Wysbegeerte , de Welfprekentheit, de kennifle der Kerkelyke gefchiedeniflen , ne-

vens die der Oofterfche talen geleeraart. ci

De gele-

|

Heris een gebonw zeer Majeftueus , van form fchier vierkant , met cene dub.

gentheit belde overdekte galdery ; d’eene boven d’andere gebouwt.  Urbaan de VIII heeft

Va het begonnen , Innocentius de X hem daar in nagevolge, en Alexander de VII ’r

gebouw» voltooit , naar de bouwkunde van den Ridder Boromino. De laarftgenoemde

vanwie Pays heeft het met cen Boekzaal ; die voor yder op cene groote kamer boven de

nen en Kerk open ftaat, verrykt ; het gewelf daar van is van Klement Majoli befchildert.

veltooit. Hy heeft boven dien een beurs , of betaalplaats , tot onderhout van twee Boekbe-

waarderen aangewezen ; wier eerfte de Hecr Fauftus Navioni, een Maronieter

van den berg Libanon, is; hy is 0ok Hoogleeraar van dit Collegie of deeze

School , in de Oofterfche taalen ; welke Stoel voorheen van Gabriel Sionita , en

naderhant van Abraham Ecchelenfis, in die zelve lanttreek geboortig , bekleedt

nok. Was. De Bockery ftaat onder *t beftier van cenen Confiftorialen Advokaat, of

zaalen © Voorfpraak, die'er opzicht over heeft : het is dan niet meer dan billyk geweeft,

Deve dat’er het beeld van Paus Alexander den VII, doorden HeerDominico Guidi uit-

der dea _gehouwen , geplaatt is. De zelve Paus heeft ook ecnen Kruidhof gefticht , en

VIdear gehecht aan de Sapientza , Op den berg Janiculus , dicht by de Kerk van den Hei-

i ligen Petrus Montorius , die deftig onderhouden wort; hy heeft'er cen Kruidken-

ner, die'er van beloont wort , by befchikt, om ter gelegener ryden plaatze anderen

de Kruid- en Plantkunde te leeren en aan te wyzen,

xerkje De kleine Kerk aan dit gebouw , is met cene hoogronde kap gedekt , welke

VI lynrecht-omgekrule in de hoogte ftygt » eveneens als men den toren van Pharos ,

* —onder de zeven waerelds wonderen, af bceldt. ‘Zy is ter eeren van den H,en groo-

ren Paus Leo geheiligt.  Piedro  Cortone had het Hoog Autaarftuk aangelege,

dochditis cerft na zyn doot,door eenen zyner leerlingen, Joan Ventura ; volfchil-

dert.
oa Twce Feeftdagen worden’er in deeze Kerk jaarlyks plechtig geviert ; de cerfte

plechiige ter ceren van St. Yves, Voorfpraak en Advokaat der armen, op den 19 May

;

der-

Feeftda: waarts begeven zich dan veele Kardinalen , Raatsheeren , of Amptenaren der Rol.

gen»le , nevens de Confiftoriaale Voorfpraken , waar van'ercen eene rede in’ Latyn;

ter eeren van dien Heilig, voert. Detweede Feeltdag wordgeviert ter ceren van den

H.Euangelift Lukas; op den 18 O&tober, daar zichalle de Confiftoriale Voorfpra-

ken, nevens alle de Studenten en Dottoren of Lecraars, voornamelyk in de Ge»

neeskunft, laten vinden.
Voor "t Portaal der Wysheit [ Sapienza ]. ftaat de Kerk van St. Jakob van Span-

Jen,
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jen, gefticht van Alfonfo , Infant van Kaftilien , en in dien ftaat, daar in men ze De Ke
nu zier, herbouwt van Alfonfo de Paradinas , eenen Spaanfch Biffchop , int jaar Jator
1540. Spaanfche Kapellanen bedienen deeze Kerk;' welke eene Parothykerk is ; van
zy vieren het St. Jacobs feeft op den 25 Julius} van St. Alfonfus den 23 Januarius; Pie:
van de H. Hermingilde op den 4 May; en dat van de onbevlekte Ontfankenis
onzer L. Vrouwe , op den 8ften December, en anderé meer , met groote plegtig=
heit , en cen treffelyke Maatzang. De Broederfchap der Opftandinge , beltaande
uit de aanzienlykfte Spanjaarden die te Rome woonen ; is in deeze Kerk , daar het
Gafthuis , voor de arme Pelgrims en kranken van dien Landaart, dichte by is opge-
feche.

In de cerfte Kapel, als men’er inkomt dan de rechiter hant, ziet men eene He: papa
melvaart onzer L. Vrouwe , door Frangois van Caftello ,. gefchildere ; cok ©"
de andere fchilderyen aan de zyden : maat dic tegen ’t gewelf , zyn van Perin del Ataren:
Vage. )
he tafereel van de Opftandinge onzes Heetèn, in de tweede Kapel, met de ver-schilde:

dere beeldeti aan de zyden in natte kalk , zyn van Cefar Nebbia gefchildert : maar <>
die aan *t gewelf, en de ftukken daar buiten, zyri van Balthafar Croce van Boloange-
nen. Wezen.

In de derde Kapel , ziet meneen zeer outftuk van bhze L. Vrouwé ; maar de
viet Heiligen aan de zyden, in natte kalk gefchildert, zyn van Cefar Nebbia. Het
marmere Borftbeeld op het Pronkgraf, aan de rechter hand der devire des Gerfkamers,
is van den RidderBernini.

Tri de vierde Kapel, ftaat eenlaag verheven marmer beeld van St. Anna, met on:
ze L. Vrouwe den kleinen Jezus aan haaté banden leiderdde. En op het laatfte
Autaat 3 zier men een tafereel van den H. Petrus en Paulus met olyverf gefchil-
dert , vàn Paulo van Plaifance ; die 0ok ’t plaafterwerk in deeze apel gemaakt
heeft.

Op het Autaar van het koof; ftaat onze Heer aan ’t Kruis gefchildert , en zyne
er nevens St. Jan aan zyne voeten s van Hieronimo Sermonette.
De Kapel van den H. Jakobus , aan de andere zyde der Kerke , nevens het praf

van dén Kardinal Alborenfe , is naar de bouwkunde van Antonio van St: Gallen,
emaakt : het beeld van den H. Jakobus heeft Sanfonino , in zyne jonkheit , ge-
ouwen; dé Handelingen det Apoftelen aan de zyden, zyn van Pelerin van Mode-

na gefchildert. a
Devolgende Kapel der Heeten Ferteti , St. Jakob toegéwyt , is tiaar dè bouw-

kunde van Flaminio Pontiò gemaakt ; ’t Plaatterwerk van Ambrofio van Milanen.
Het vootnaamfte fluk , daar de H. Jakobus zyne handen op een kind legt, als
00k de St. Jan Baptift, nevens den H. Hieronimus boven op ’t ornementot ’t Au-
taarcierzel; mitsgaders aan de zyden de H.Petrts en Patilus, en andere {childery-
en boven de kroonlyft, zyn van dien braven Hannibal Caracci , wiens naam alleen Hannibat
luifter aan alle zyne hoogkonftige werken geeft. De andere Hiftorien , binnen en na
buiten deeze Kapel , zyn naarde fchetzen en tekeningen dezes grooten Mans, vanten.
tr» en Frangois Albani, zyne voornaamftedifcipels ofleerlingen, ge-
(childert.
De H.Jakobus nevens de H. Michaél , met olyverf op het Autaarftuk derlaat-

fte Kapelle , zyn van Marcel Venufti ; maar het gewelfvani de Gerfkamer is ; in
natte kalk , van Anaftafio Fonteboni van Florenze gefchildert.

DE WYK VAN PARIONE.

DE wykis alzoo, met een bedorven woort volgens veeler meeninge, nadr Ît Waxr de
Latynfche Cate genoemt , dat zoo veel als Deurwaarders betekent ; ieese"”

Om datze in die oude tyden zich meeft alhier onthielden , die men’er nu ook, zon- Wyt van
der lang te zocken , z00 gemaklyk vinden kan , als Notatiffen , Griffiers en andere herkomt
Hof. of Gerechts bedienden; vermits her Paleis van den Gouverneut of Beftierder
van Romein deeze Wyk legt.

Als men uit St. Jakobs s door cene van beyde de deuteti of Pootten van ’t koot ; piace
treedt , komt men op de plaatze Navone , rhet een verbafterd woord, Zoo naar Navon
bet Latynfch Azonalis , wegens de kampgevechten , die daar daagelyks gefchied.
den ; genaamt : want weleer was het een Schou-of Renplaats en Burg , van Kei.
zer Alexander Severus gebouwt ; zy houd noch bynaaft de zelve form en ge.
daante , zulks dat men wel zien kan dat z’er gewceit heeft. Het is de fchoonite
Plaats en ’t volkrykfte plein van Renelog scia A breed.,. a
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Merkten Morgens wordhier de Groenmerkt dagelyks, en’s woensdagsdie van allerhandean-

vansen der flag van waaren en koopmanfchappenaan d’eene zyde, en van gemaakte kleederen

wran- aan de andere zyde , gehouden: 7

stPaleis Recht over St. Jakobs 3 ftaat dat prachtige, overgroote,en grootfche Paleis van

Pamfilio. den Prins Pamphilio , cenen Neef van Innocentius den X. Her gewelf van de ga-

leryeis, in natte kalk, van Pedro Kortone , maar op de muuren der kameren ziet

men vele ftukken met olyverf 3 van Guido Reni , Guercin,  Jofeph d’Arpi-

no , enz, gefchildert; ook veele oude beelden. Op de zyde deezes Palcisftaat

die zeer heerlyke Kerk ; die de hoog genoemde Prins daar heeft doen bouwen.

Deo * Op het midden deezer Plaatze , voor St. Agnieten, ftaat die fchoone Fontein

deplaars daar de ganfche waereld , als een Meefterftuk van den Ridder Bernini , over ver-

Nair wondert en verftelt ftaat. Het is eenegroote Rots van gehouwenfteen , doorluchtig,

Defer” en waar doorhet waterin cene groote overvloedigheit door veele openingen in cene

fehreven.groote Kom , welke daar rontom gemaakt is , nederftore. Op deeze Rots leggen

vier Coloffen of groote beelden ; van fteen gemaakt; die de vier voornaamfte rivie-

ren der waereldt , namelyk den Donauw, den Ryn » den Nylsen de Ganges vertoonen:

boven op de Ros is een Obelisk of Pronknaalt vanEgyptifchen fteen . . . .....

hoog opgericht, met Hieroglyphen en Zinnebeelden bezaait, ten tyde van Paus In-

nocentius den X, op de Renplaats van Karakalla gevonden.

Aanbeyde de andere hocken der zelver Plaatze ftaan infgelyks twce fchoone Fon-

teinen , die ’t water met veele fprongen in twee groote achthoekige fteene bakken

nederftorten.
stAgne: De Kerk van de H. Agnes, hoewel matelyk groot , heeft echter niet dat

V_AZGOE prachtig is. Haare form is eyrond, en is met een Dome of hoogronde

kap; daar twee klokken in hangen, waar van d’eenetot een uurwerk dient, gedekt.

Het Portaal , in gedaante van cen Tooneel,, is met cen groot getal Zuilen van ge-

houwen fteen , naar de Korinthifche order , met drie poorten of deuren , waar

door men , met een trotze trap » naar boven klimt , verfiert : aan weérzyden

van dit Portal , of dezen ingangftaan twce Paleizen » beide al cens en op gelyke

order en maat van den anderen gebouwe-y-t wellk.een fchoon gezigt en. een zwice

rigen toon aan die Kerke gecft. :

«Bin let binnenfte der Kerke is zoo heerlyk, dat het voor ° buitengezigt ( hoetref.

ta felyk het ook zy) niet hoeft te wyken.  Zyis ganfch en gaar met marmerbevloert,

de muurwerk infgelyks daar medé befchooten, en met veele Zuylen van de zelve

venen  foort van fteen è die van Capiteclen naar de Corinthifche order gedekt wor-

&ePr= den, onderfchraagt. Her gewelf is van vergult plaafter, met fchilderyen, van Ba-

ciccio ; en de hoogronde kap of Dome ; van Ciro Ferti verfiert. Het Hoog

Autaar, nevens de twee andere op de zyde, ftaan wat dieper buiten het ovaal of ey-

rondt gezonken , ende tuffchen deeze drie en de deurftaan , onder devier hoeken

van de hoogronde kap » vier andere Autaren ; op ieder van deeze zeven Autaten ;

ftaat cen groot marmertafercel , met laag verheven beeldwerk van zeer fyne {nce ,

en van debefte Beeldhouweren deezes tyds ehouwen. Het ontwerp ofde afteike-

ning deezer Kerke , van den grontaftot de architraven of dekftukken toe , is van

den Ridder Rainaldi; maar defries offaas, en ’t bovenwerk, van den Ridder Bot-

romino; echter is de lantaern , van de hoogronde kap , van den zelven Rainaldi

— — gemaake. n

Hitore

*

Op heteerfte Autaar naar de rechter hand, ziet mencen laag verheven beeld,

dervan van Frangois Roffi gemaake , vertoonende de Hiftorie van den H. Alexis , die on-

denH. der de trappen doot gevonden wiert , met cen fchrife in x hand, waar door men
Alexi , > "

pra hem kende , *t welk niemant dan Paus Innocentius de

I
l

uit zyne hand los konde

fe. maaken.

Andere..

+

Ophet volgende Autaar ftaat het beeld van deezen Heilig laag verheven , van

Ance, wit marmer , onder een doorzicht , op de wyze van een muurvak , van de zelye

ftoffe gemaakt , alles zcer deftig uitgevoert van Hercules Ferrata.

vandeHl Tuffchen "t Hoog Autaar en dit , ftaat een ander aan de H. Emerentiana toege-

tiana. wydt, welker laag verheven of halfrond beeld haare marteldoot vertoont , 200 als

Zy , van een groote ‘meenigte Heidenen , doot gefteenigt word ; de geftalte en’

leven is'er zeer natuurlyk en op verfcheide wyzen wonderlyk in uitgedrukt ; hetis

ook een konfttuk van den vorigen Ferrata.

Guidi en

.

Het half rond op ’t Hoog Autaar is noch niet voltooit : men heeft geene andere

PING gedachten dan dat de Heer Dominicus Guidi , die ‘© onder handenheeft , en de
ale

* De Merktplaats van Navone, nevens:de Kerk van de H. Agniet, met de verwonderlyke Spring voor dezelve, enz,

fiaatin onze Printverbeelding wonderlykfraai , door L. Cruyl, naar't levenafgeteckent.
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Marteldoot van de H. Agnes daar op in wit marmet zal doen zien, daar doorReroni-
ook zynen roem; dien hy by den Koning van Vrankryk,in °t maken van die DEODE pretcoi
te Renommé of Faam,,, met zulk een drom van beelden verzelt, (uit een ftuk.wit
imarmer uitgehouwen , en jongltleden naar Vrankryk gezonden ) heeft behaalt ; al
hooger in top zal ftellen,

Het half rond beeldwerk, op ’t volgende Autaar., is van de fnee van Antony
Raggi ; men ziet’er de H. Cecilia ; in gefprek met den Paus Urbaan den VIII; in
tegenwoordigheit van haaren gemaal Tiburcus en haaren fchoonbroeder Valerianus.

Het gezonken Altaar , recht over dat van de H. Agnita, is ook noch niet vol
tooit. Des komen wy aan ’t laatfte dichte by de Deur:, daar op ziet men cen laag.
verhevenbeeld van wit marmer; vertoonende de Marteldoot van den H. Euftàchius pena
en zyne Medegezellen ; t'zamen aan de woede der Leeuwen overgegecven ; het is St. Eu-
van Melchior Maltois begonnen , maar , na zynen doot; van Hercules Ferratafschius.
voleyndigt.
De Gerfkameris naar cene cierlyke bouwkunde en’tontwerp van den Ridder Bers

nini opgemaakt; de Schilderyen aan ’t gewelf, zyn van Paulo Perufino,; cenendifci-
pel van Pedro Cortone.

Achter.de plaatze Navone,naar de noordweltet Kant; ftaat de Kerk van de H. Ma- Leo di
tia, del Anima, ofter Zielen genoemt ; om dat’er cen out beeld van de H. Maagt Mariater
met eenige perfoonen daar onder aan; die in ’t midden det vlamme {chynente Îeg-siclen,
gen , gezien wort ; even eens als men de zielen in het Vagevuur affchilder. Z
Is ontrent-het jaar 1400 , van cenen Joan Peter Flaman of Nederlander gelticht, vaneen-
en opgebouwt naar de bouwkunde van Antonio Langallo ; daaris een Gafthuis by > sE,
voor de Duitfche Pelgrims ; het word ook van Kapellanen vandie Natie bedient io
mecr andere van dien Landaart hebben her hunne daar toe gegceven, om deeze

Kerk te vergiooten en op te fchikken ; onder anderen Paus Adrianus de VI. van Pas
Utrecht. .naaftaan Hollandrgelegen; hy was de leermeefter van Keyzer Karel den V, Adrian
wiens pronkgraf ook in deeze Kerkftaat. à Utrecht

In heccerfte Autaarftuk ; aan de rechter hand, word een H. Biflchop , met oly. 8epres
verf van Carolo Venetiano gefchildert , afgebeeldt. 5

In de tweede Kapel ziet meneen taferecl van de H. Maagt , den kleinen Jefus; ‘
en St. Anna; Hyacine de Gemignano heeft'et gefchildere 3 de hemel of verhemelts=
ftukken , zyn van Jan Frangois van Bolonien.

._ Het tafereel in de derde Kapel, daar inmen Jefus , Matia, en Jofeph ziet, is van
Julio Romano , ’t welk (alzoo ’t door ’t overvloeyen:van den Tyberftroom ge-
noegzaam bedorven was) Karolo Venetiano zocht te recht te brengen ; maar hy
maakte het erger. De fchilderyen van’t leven van onze L. Vroiwe,tegen ?t verhe-
melte , zyn van Sermonette.  Onze L. Vrouw van Barmhertigheit ; van Marmer
op ‘ volgende Autaar , is vari den Florentynfchen Beeldhouwer Nani ; die daaf
in ’c model van Michel Angelo, dat hy zocht op te weegen, gebruykt heeft.
Het Pronkgraf van Paus Adriaan den VI, op ’t koor, merde fchilderyen dar rond-DeTom:

om ; zyn van Balchazar Peruzzi, Konftfchilder en te gelyk Bouwmeefter. Maar ?t pis”
beeldwerk aan de Tombe van den Kardinaal Andreas van Ooftenryk, is van Gillis de Aricona:
Riviere, cenen Neerlander , gemaakt. ; SE

Dactvan den Hertog van Klcef, met alle de beelden , nevens de verfcheide Hiftorienzea.
laag verheven uitgehouwen ; zyn van Nikolaas van Arras , dic daar in geholpen
Wiert van den zelven Gillis de Riviere: dit is cen fchoon ftuk werks.
Aan de kleine deur, naar de zyde van ’t koor, ziet men cenenSt. Chriftoffel, in

natte kalk gefchildere , die acht vademen hoogis: dichte daar by eenen Heremyt
in cen onderaartfeh hol met eene lantaern by zich, treffelyk getekene , van Marc-
Anton Baflette van Verona.
. Devolgende Kapel , is heel en al in natte kalk befchildett ; het tafercel, daar
in een doode Chriftus nevens de drie Maryenafgebeeldt worden , is van Frangois
Salviati. Het leven van de H. Barbara, in de andere Kapel ; daar her afbeeldzel
van den Kardinaal Ninkefort ook in is, heeft Michiel ’t Kokjen, een Hollander, ge=
fchildert,
De andere Kapel, aan de H. Maagt geheiligt , is van hem ook gefchildert , be- FUSO

halven de Marie Bootfchap , die zeer net is , van Jeroon Navi; de Befnydenis on: enzbe:-
zes Heeren is van Marc-Antoon Bafletti. fchreven:

Her tafercel , dar de Marteldoot van ceneri H. Biffchop verbeeldt ; en in de
pie Kapel gezien wort ; is van Marco Venetiano; de Hemelltukken zyh van Jan

icle.
De twee Pronkgraven aan de twee Ga » het cene van de Vander, van Ant:

73 wers
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werpen; het andere van Adriaan van Alkmaer, met de kleine wit marmete Kindets

tjens daarby , treffelyk uitgewerke, heeft die vermaarde Frangois Flaman uitgehou»

wen: de L. Vrouwe Hemelvaart; in natte kalk in de Gerfkamer gefchildert , isvan

Romanelli. Het Pronkgraf van Lucas Holftein is ook aanmerkens- en beziens

wàerdig. 5
Deplat: Als menuit decze Kerk komt, en zich naar de rechter handt achter St. Agnes ,

vanPa& naar de plaats van Pafquyn wendt , daar men de vermaardfte Boekverkopers wins

quyn. Kels van Rome vindt , word menaandeflinker hande , in den hoek van de Plaats

van Navone ; het Paleis van den Hertog van Bracciano, die ’t Hoofd van d’Urfy-

ner ftam is; gewaar ; en daar by het wit marmere beeld van deezen Quant , dien

men gelooft een Soldaat van Alexander den Grooten geweeft te zyn ; ?r is bynaalt

van alle zyne leden geknot , echter maakt het meergetaas als Jaquemont re Pa-

rys by St. Pauls: Men noemt het Pafquyn naar ecnen Kleérmaker, die zyn winkel

daar recht tegen over hadde , en cen groot Spotter was ; daarom worden noch

alle de gecftige ftrecken en fchimpdichten ; die'er aan geplake worden, Pafquina-

der genaamt.
Het Pao War het Paleis van den Hertog van Bracciano belangt , men vindt daar , behal-
cis van ; 5 È >
Hicsa. ven dateralle ’t koftelyke huyscieraade van dat oudt Geflagt bewaart wordt , zeer

no be- veele oude Beelden, en cen meenigte eerfte ftukken of principalen heel goedt : na:

fehreven. melyk , de Lafter van Frederik Zuccaro, naby komende aan die van Apelles ; het

latte Avontmaal van Tintoret ; eene Judith van Broczino ; het hooft van eene

Magdelena , van Annibal Katacci ; het afbeeldzel van eenen Hertog der Urzinen

van Titiaan 3 en meer andere fnakeryen in ’t klein van Breugel. Noch ziet

men’er cen ganfch Kabinet of juweelkas van dierbare gefteenten, en gefnedene out»

heden, en onderdie , cene Leda met eenen Zwaan ; cenen Trajaan té paerd, die

eenen Barbaar onder de voeten treedt. In het vertrek van Don Lelio Urzyn, broeder

van den Hartog van Bracciano, zyn veel principalen en cerfte ftukken.van groore

waardy , namelyk, Paulus bekcering , van Taddeo Zuccaro ; eene Magdelena ;

van Pordenone; eene Andromeda en cene .Liefde in natre kalk gefchildert , van

Polydoor Caravacchi; onder de beelden ziet.mert cene Venus:komendeuit het bad;

eenén geplekten Tyger, enz.

St.Pan°

—

Pler kleine ftraatje è de Cocange of Overvloet genaamt, (om dat’et z60 veele

talco: kramers hunne winkels houden , daar in men , voor zyn geldi, alles krygen kan ,)

de Co. {cheid dit Paleis van de Kerk van den H.Pantaleon , gefticht van Honorius den

e DI Savelli ) in ’t jaar 1216. Wel cer was het cene Collegiale Kerk der Engel=

* {che Prieteren, Alexander Sayelli heeft ze in ’t jaar 1318 vernieuwt ; nu komt ze

dereguliere Clere/fe van *t fchool van Meédogen, Sevelopie genaamt, toe : hunne

inftelling wierd van Paulus den V, int jaar 1614, goetgekeure , en van Gregorius

den XV beveftigt. A maken hun werk vande kinderen de voornaamfte plichtens

dic tot een goedt Chriften behooren , in te boezemen; ookleeren zy hen voorniet

leezen, fchryven, cyferen, daar na Latyn, tot dat ze bequaam zyn om eenen goe-

den Dichrer of Poéet uytte leggen, en ,bygevolg, bequaam om tot de Claffe of’

Roomfche Collegie over te gaan : zy zyn byna eveneensals de Jefuiten geklecdt 4

uitgezondert dat ze bloots voets gaan en van aalmiffen leeven ; hunne Kerk lege nu

anfch over hoop ; om dat ze de zelve weér opbouwen.

%tPaleis

“’.

Eenige fchreeden van daar, naar den kant van den H. Andries ten Dale, ftaat cen

Wiaximi fchoon Paleis , dat wel cer aan °t geflage van de Maximi hoorde, maar nu aan de

weleer, Chigis, van Viterbo.  Balthafar van Sena is'er de bouwmeefter van geweelt; her

nuChigi. is mer overdekte galeryen, heel en half rond verheven beeldwerk verciert ; de

voorgevel is van buiten grauw , of zwart en wit befchildert , van Daniel de Vis

terbo,
N Da Recht daar tegen over , loopt ceneftraat Zuidwaarts op. naar ’t Paleis van den

tes Kardinaal Pio. ’tEerfte Paleis aan de rechter hant, daar voor heene de Kardinaal

nasl Pio. Vifconti , Aartsbiffchop van Milan ; toen hy Auditeur van de rolle of ’t Room-

Hetka- fche Hofgericht was, zyn verbiyf hiele, wort nu bewoont van den Ridder del

ore Pozzo; eenen der grootite kenders der Outheden van Rome; hy heeft eene fchat-

Seti Kamer vol van de zeldzaamfte fraajigheden welke ergens gevonden zouden konnen

Pezzo. worden. Men ziet in zyne Medalienen potftukken cen volkomenvervolg der Room-

fche Keizeren, daar niet aan ontbreekt, en andere ourheden meer ; ook eene mee=

nigte hedendaagfche Medalien en medaillons ofGedenk-en groote Pronk-penningen,

cene meenigretekeningen , laag verhevene beelden , doodbuffen en andere antye-

ken. Van Polydoor en Mathuryn de Karavacci , zyn'er verfcheide principalen of
eerfte ftukken, ook van Guido Reni, Pedro Cortone, Annibal Karacci, sai

o:
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Dominicain , en, bovenalle de kroon fpannende; zeven Sakramenten ; van Pouf:
fin, die van eenen onwaardeerlyken prys zyn ; eene uitgelceze Bockery der befteE
Schryveren , en fchoonfte drukken; cen half rond, van Frans Flaman; zeer trefi za,
felyk gedaan ; maar ’ voortreffelykfte , en daar men meet over verftelt ftaar, zyn
de uitftekende begaaftheden van den Heere van’t huis; de belecftheit en openhartig-
heir, waar mede deeze bevallige Ridder cenen vreemdeling , die hem komtzien ,
onthaalt, konnen niet genoeg geroemt worden. 3
Een weinig verder ftaar de Parochykerk van de H. Maria der Ontfangeniffe ; DeKet

di grotta pinta, genoemt, om datdie van den Stamhuize Urzyn, in *t jaar 1340Maria
(hunPaleis ftaat’er dicht by) onder de Puinhoopen van den Schouwburg van Pom-
pejus; daar zy toen cene Kerk lieren bouwen , in ’t rooijen van den gront , Ccnnige
kelder of onderaartfch hol, in natte kalk gefchildert, vonden, en daar by cen beeld
van de H. Maagt : waar{chynelyK is deeze cene der onderaartfche kluyzen geweett,
daar de Chriftenen zichten tyde der vervolgingen verfchuylden, om daar in hunne
Heilige oefeningen te plecgen.
War de Schouwburg van Pompejus belangt, men ziet’er noch eenige voetfpoo:*palcis

Ten van overig in het daar aan rakende Paleis , aan het geflagr der Urzynen hoo- Sardo
tende, daar de Kardinaal Pio zyn huis en hof in houd; het is met zeer fchoon nulbio
huyscieraat geftoffeere; onder anderen zier men’er twee Venuflen, zoo natuurlyk of woont.
ze leefden, van Titiaan : de Europe van Paulo Veroneze ; de H. Helena mede
van hem ; onzes Heeren Hemelvaart , als ook den Engel die tegen de Harders
fpreckt , van Baffan; de H. Johannes de Dooper, met zyn lam in zyne kintsheit
fpeelende , van Michel Angelo Caravacchi ; Loch met zyne dochteren van Ca-
Tacci.

Dit Paleis heeft zynen voornaamften ingang Ooftwaarts aan ’t eind van het veld 'tPaleis
van Flora ; aan het andere eynde Weftwaarts ftaat dat fchoon Paleys van de Kanfe. {tt€.
lerye, aan den hoek van de Gourfmeden- of Pelgrimsftraat 3 het fluit in zich Viet :y.

verfcheide woonhuizen of vertrekken ; die een net vierkant voorhof uitleveren,
dar met overdekte galeryen omringt is; de bouwkunde is daar wonder wel in waar-
genomen , door den bouwmeefter Antonio Sangallo, die'er ’t bewint over had; hy
diende zich van de bouwftoffen der ruinen en brokken van eenen boog van Valenti
Nianus en Gratianus , die dichte by de Kerk van de H. Celfa in Banchiftont ; ook
diende hy zich van de Banchi, en cenige fteenen van het Coliftum. De Kardinaal
Rafaél Riario, Ncef van Sixtus den IV, hecfv'er, in het jaar 1458, voot zich en Zy=
ne nakomelingen laten bouwen , toen hy Onderkancelier was.

De Kerk van den H. Laurentius, in Damafo genaamt, word aan dat vorige Paleis Sega,
gefloten, en ’t maakver cene der vleugelen van; cene groote Zaal komt'er over; daar Damafo
de Kancelary gehouden word. De Paus Damafus heeft deze Kerk laten maaken, i ©:
hy wilde daar ook in begraven zyn. _’t Is een Parochykerk waar in Doopkommenie,
of Vontenftaan endietwintig andere Parochyen , die’er geen hebben , onderzichhecft, heefe
Heris cen oude Diakonye , in ’t byzonder hoorende aan den Kardinaal Onderkan. 9":
celier, die , al komt hy fchoontot den Biffchop- of Priefterlyken ftaar , echter ’t
recht over deze blyft behouden.

« In deeze Kerk zyn twee Aartsbroederfchappen opgerecht ; d’eene , onder den Twee
tytel van de onbevlekte Ontfangkenis der H. Maagt, in’t jaar 1465, tentyde dat hy ftt
Paus was, in de Kapelvari onze L. Vrouwe, aan de zyde van ’t Koor ) naar den fehappen
Epiftelkant : jaarlyks , op den ro December, zynde den Feeftdag van den H. Da. Sorin.
mafus , reiktze aan dartig arme dochteren cene redelyke houwlyksgife uit , zy lot TIVE
uit de gevangkenifle , die daar om fchulden zitten , en docet andere goede werken îehe ©
meer. De andere Aartsbroederfchap , onder den naam van °t H. Sakramenten van Feed:
de vyf wonden onzes Heeren , is in ’t jar 1501, van cenen goeden geeftelyken Hou.
man , en door de weldadigheit van cene Spaanfche Mevrouwe , Therefia Hen- bkg£
tica , Gemalinne van den Heer Simon Gutieres de Cardinas , opge- ©”
techt; om de rechtgeloovigen op te wekken , het heilig Sakramentte begeleiden
wanneer ’e aan den kranken verhandreikt word. Julius de II bekrachtigde hunne
inftellingen , in” Jaar 1508, en hy voegde of gaf’er groote indulgentien en af-
laaten by. Deeze Broederfchap houwelykt ook arme dochters uit, bezoekt en
trooft de kranken en gevangenen , begraaft de dooden, enz. De Kardinaal Alexan
der Farnefe Onderkancelier heeft de Kerk weder op laten haalen, en hgt verhemelte
of de bovenvlakte doen vergulden ; de Schilderyen die men'er veel zier, en in nat-
te kalk op verfcheide plaatzen , zyn meelt van Vafari gedaan. Clement Ma.
Joli heeft de afbeeltzels der Kardinalen , die men in de cerfte Kapel aan deo:*echter hant ingaande ziet, gefchildert ; de H. Karolus, van matmer boven *t Au-ren: —
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taar , dichte by de Gerfkamer , is van Steven. Maderne uitgehouwen.

schille- —Het Hoog Autaarftuk is mer olyverf gefchildere , dar in zyn St. Laurens , Da-

fmi mafus en andere meer op cen ley, zeer ftout enzwierig, van Frederik Succaro afge-

beeldt , noch ziet men de heerlykheit der Engelen , op de Orgels gefchildere, van

den Ridder Jofef d’Arpino ; de ftukken die men’er tegen over zier,zyn van Pedro

Cortone. Tegen het, bovenfte ter kerkmuuren ftaat de hiftorie der Marteldoot

van den H, Laurentius , in natte kalk afgebcelde, van Jan de Vecchi , Nicolaas de

Pomoranci; en Jofef d’Arpino; de twee Heiligen op doek gefchildert jaan de zyde

van ’t Hoog Autaar, zyn van Romanello.

De Kapelnaar de zyde van ’t Euangely op *t koor , is de onbevlekte Ontfange-

niffe der H. Maagt toegewydt 3 zy is gebouwt naar de bouwkunde van Pedro Cor-

tone, dic’er, noch jong zynde, het Autaarftuk in gefchildert heeft , waar in de Ecu-

wige Vader, in het midden van cene heerlykheit der Engelen , vertoont word.

Aandeeze zyde ftaat noch geene Kapel : maar dicht by de Kleine poort of deur,

die tegen over den voorhofvan de Cancelary komt, ziet men eene fchildery van

de Hemelvaart onzer L. Vrouwe , van Dominico Ferri.

Ea In de Kapel van ’e H. Sakrament, dicht by de groote deur of poort , zyn een

Pre meenigrevan Engelentezien, die heel fraai van Frangois Salviati gefchildere zyn.

Men ziet’er ook de Tombe van Annibal Caro , wiens marmere borftbeele, van Jan

Baptift Dofio , uitgehouwenis.

Als men uit St. Laurens in Damazo ; door de kleine deur , naar te zyde van de

{tallen der Kanfelerye, uit treedt; komt men in dekleineftraat van de Luith-en Cyter-

makers , aan ’t eind der zelve is de plaars van Pafquyn, dan moet men de flinker

handt om flaan , door de ftraat Parione , of der Deurwaarderen , daar de Wyk

naar genoemt Wort ; men zoude die ftraat ook der Boekverkoperen ftraat konnen

noemen, om dat’er de voornaamfte van Rome in woonen. Heteerfte gebouw van

Srl aanzien dat zich, op den hoek van cene ftraat aan de rechter hand, vertoont, is de

Sen Kerk van den H. Thomas ir Parione, doch zeer out. Marius en Camillus Ma-

Parione, rini, Roomfche Edelluiden, hebben ze, in ’t jaar 1581, onder ’t opzigt van Fran-

Parochy- gois van Volterre , weder laten opmaaken. Mer is cene Parochykerk , boven dien

Kerk. is ze met een Kardinaal Priefters cyrel verheerlyke. Op’ Autaar aan de rechter

hande, zier men een tafercel , men meent van Pomorancie gedaan ; daar in is;

de H. Euangelift Johannes nevens cen Heilige Biffchop afgemaalt. Het Hoog Au-

taarituk , daar de H. Thomasbid , en andere perfoonen meer in zyn, is van Va-

der Cofmus de Capucyner Monnik; het tafereel dar men aan de andere zyde, in de

Kapel van onze L. Vrouwe ziet, is van Jofeph Paflari.

» Colle Dicht by deeze Kerk ftaat het Collegie van Nardini ; in het jaar 1484, ten tyde

gietue als Innocentius de VIII als Paus regeerde , door den Kardinaal Steven Nardini van

Forli, Aarcsbifichop van Milan, ten dienfte van 24 arme adelyke jongelingen ,

die zich in den Geeltelyken ftaat en Profelly zockente begeeven, geftiche; om daar

in zeven jaren lang opgetrokken en onderhouden te worden ; maar roen hy doot

was, vondt men de beurs of grondgift zoo breet niet , zoo dat’er niet meer dan

tien op konden onderhouden worden , die daar nu, volgens zyne order en wil,

. worden opgetrokken. A 2 S

“tralci —Achter Sc. Thomas en dit Collegie ftaat dat groote Paleis, dat roen mede den

Gon gemelden Kardinaal toequam , maar nuis het ten dienfte van den Gouvernenr of

vemeur. Beftierder van Rome gefchikt; die’er zyn Hof houd; welk hoog aanzienlyk bewint

nu zedert vyftien , zeltien en meer jaren, met groote deftigheit , van den Heere

Kardinaal Marius Spinola bekleedis.

pe kek Een weinig verder ftaar dat trotfche Gebouw van de Vaderen der vergaderinge

van de van het Oratorium of Bedehuis van den H. Philippùs Neri ; °t welk een zeer groot

BT begrip heeft, en waar van de Ridder Frangois Borromino Bouwmeefteris geweelti

ficella ot’t heeft éen zecr fchoon plat en overgezicht , boven en over het Oratorium.  Wel

- eer ftont hier een klein kerkje aan de H. Katharina, Maagt en MartelarefTe, toegewydt:

de Krooning van de H. Maagt, in cen ovaal in ’t midden van het gewelf, is van

Romanelli gefchildert; het Autaarftuk van den Ridder Vanni, Her beeld van den

H.Philippus Neri voor de Preékftoel, is van den Heer Michiel Borgonjon gemaakt-

Rakende aan dit wydr uitgeftrekte Gevaarte, ftaat de fchoone groote Kerk de Chie-

Sa nuova, dgnieuwe Kerk genoemt; maar echteris hare rechte naam, van de H. Ma-

 

vanden “ria in 772/li cella. Den H. Philippus Neri wiert ze , int jaar 1575 , van Gregorius

lippius denXIII,gegeeven, ten dienfte der Priefteren zyner maatfchappye; zy wiert in het

Neri. jaar 1599 op den 23 May ingewydt na datze van dengront af vernieuwt was; maaf

”c beftek wiert veel grooter genomen dan de oude Kerk van re vooren was seu
are
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inus Lingi, cen voortreffelyk Bouwmecfter, heeft'er *t bewint over gehad : de vernice

Celi,nevens . ..... Cefi, Biflchopvan Todi, hebben deeze Kerk nver-
i ier in worden welzoo veele dienften, Kerkplichten, en oeffeni

n, alsin cenige Kerk van Rome, gedaan.  Dagelyks wort'er, uitgezondert Za_! ci

lags, des namiddags viermaal (van vier Vaderen ) eene korte Predikatie , ieder
half uur , gehoort ; dit word door de Vaderen van ’t Oratorie of Bede- Treffe=

nomen , ‘en geftadig is’er cen grooten toeloop van volk , doch voor- ge

namelyk van Vreemdelingen, die’er niet minder inkomen , om de fchoone {preck- en
wyzenvande Italiaanfche taal, welk°er zeer zuiver gefproken word, te lceren, dan sE he
omher Godvyruchtig voorwerp van hunne heilige redenen , altyd de ‘texten van het 5

 

   
   

   

 

  

   

  
weekelyk Euangelie volgende , te aanhooren : te meer om dat deeze Vaders we-£
gens hun goed leven uytmunten; ’t welk dan eyndelyk met cen kort Zangftuk, opi
de maat gedicht en gezongen, gefloten word. Op de H. Feeft-en Sondagen word'er enz.
omden H. dienft, die’er dan met eenen koftelyken Maatzang gezongen word, maar
eene Pred e gedaan. Alle avonden , van Allerheyligen af tot Paafchen toe,
Word'er in ’t muzyk, van het leven van den ecnen of van den anderen Heilig , cen
korte verklaring gedaan ; voor af gaan de Gebedenen Litanien vanonze L. Vrouwe,
mede Op maatzang , nevens cenige andere gebeden meer; na het eerfte decl van de

voorigeverklaringe, (*t welk als cen Klein geeftelyk Blyfpel of Comedy is, waar in
men , die derolle fpeelen, niet zien kan) doet cen Vader uit dat huis cen korte en
bondige Leerreden , niet langer dan cen half uur duurende , daar ’t alles mede
befloten, en, ten drie uuren in de nacht , geéyndist word; daar zyn banken voor
meer dan twee duyzent menfchen om op te zitten , en ?t geheele Bedehuis of
Oratorium door fteekt vol licht. Dikwyl laten zich hier veele Kardinalen vinden ,
ook is'er ten dieneinde uitdrukkelyk eene befchoote Gehoorkamer , voor hunne
00g cerwaardigheden , de Prelaten , Prinffen , en perfoonen van groor aanzien,

als zy den dienft bywoonenwillen , gemaakt. De H. Philippus Neri heeft dit Bedehuis Philippus
zeer wyflyk in de nieuwe Kerk opgerecht en gefchikt; infgelyks in St. Jeroens derNeri ge-
Liefde; dat mede van de Vaderendcezer vergaderinge of broederfchap beftiert word; P:ezn,
beide ten goeden einde , om de Mannen , door deeze H. Uitfpanningen ; vanalle
quaad af te wennen : want de Vrouwen is ’t niet geoorloft hier binnen te komen;
haar ftaat vereyfcht zulks ook niet , om dathetbeteris dar zy ’t huis bewàren,
immers en voor al ’s nachts. Op de werkdagen worden'er ’t ganfche jaar door,
ookde Litanien en andere Kerkgebeden; ’s nachts ten half een uur, doch zonder
gezang , gedaan , en driemaalter week de Kerkelyke tucht geoeffent. Van Paa-
fchen aftot S. Pieters dag toe , vermits dan de dagen lang zyn, word het Orato-
rium na de Vefper, op den berg Janiculus ; in cenen Hofachter St. Onufren, gehou- Gebed op
den. Hetftaat zeer geeftig , dat men dan daar cen 2 of 3000 menfchen opt han. deJani-
gen vanden berg neèr ziet zitten, om Godts woordte hooren; doch menzit'er inA
de fchaduwe , en men heeft’er dat fchoon gezicht van Rome en de ganfche land-
ftreek voor zich. NaSt. Pieters dag , tot Allerheiligen toe, houd men, om de
groote hitte , het Oratoriumin St. Agnes Kerk, op de plaats Navone, daar ’t zeer
koel is, omdat die geheel met Marmer is bekleedt. .

Bchalven de gemeenedienftenofplichten van alle Geeftelyken, *t zy Prediken , Andere
Biegten, denH.dienftte doen, endiein’t byzonder door de Vaderen van’t Bedehuis Gods
aan verricht te worden, bencerftigen de zelve Vaders zich zeer ieverig om werken Bac

van barmhertigheit te pleegen ; die van den H. Hieronymus der Liefde of Charité,gingen,
hebben op zich genomen omvoor hun deel de gevangenente gaan bezocken , en Grade
hun de aalmoeffen uit te reiken. Die van de nieuwe Kerk gaan de Gafthuizen be- fiekceno
zoeken, en voornamelyk dat van den H. Geeft, werwaarts zy zoo veele menfchen, andere
als *t hen mégelyk is, mede ncemen , om de zicken ten dienft te ftaan , die zyterva
met alle de ftichtelykfte vertrooltingen der waereld fterken , hun ook doorderen.
{makelyke fuikergebakken en andere lekkernyen met eenen verquikkende ; ‘t
welk den zieken , dien de mond zeer vervalfchtis » zuyvert en verfrilt , 00k
nootzakelyk dient , om dat het Gafthuis niet anders dan ’t nodige alleen be-
fchaart.
Om weder tot de befchryvinge der Kerke te kceren. De hoogronde kap of De ak

dome, is met cen heerlykheit des Heeren befchildert ; het gewelf van den buykfiieg®
der Kerke is in natte kalk,, door Pedro Cortone , met de Hemelvaart van onze L,vorder
Vrouwe verciert » infgelyks de Tribune of ‘© Kerkgeftoelre aan ’t Hoog Autaar, be
alle daar boven met vergult plaafterwerk gedekt ; en metfeftonnen , loofwerk , en kleine
Engeltjes , daar niets zan ontbreekt » mede van Cofno Fancelli en Herkules Fer
tata verrykt.
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Kepel Indecerfte Kapel, wanneer men van de rechter hand inkomt, ziet men een tafe-

I reel, en daar in den Gekruiften , nevens de H. Maagt en Magdalena, van Scipio

Gaetani , afgebeeldt.

Scheone  Ophet tyeede Autaar , cenen dooden Chriftus ten grave brengen; dit is een der

SchideVette (tukken van Michel Angelo de Caravacchio.

chel An De Hemelvaart onzes Heeren, op her derde Autaar , is van Hieronymo Mutani

gel gedaan; het ftuk met olyverf gefchildert, op het vierde Autaar, daar de H. Geeft

nederdaalt , is van Vincent Flaman ; maar de Hemelvaart van de H. Maagt , opt

vyfde Autaar , is van Aurelio Lomi ; van Pifa.

Op e Autaar int kruis der Kerke , aan geenen kant van de zyddeur , ziet men

cen tafercel van de Kroninge onzer L. Vrouwe , van Jofef Arpino. Her laatfte

algemeene Oordeel, is, in natte kalk tegen ’t verhemelte , gefchildert van Nogari,

cen Romeyn. De rwee marmere Beelden aan de zyden, ’t een St.Jan den Dooper,

tc ander St. Jan den Euangelift verbeeldende , zyn van Flaminicus Vacca , cen

Romeyn.
De kleine Kapel , onder ’t Orgel , naaft de vorige volgende , hoort aan 1 Ge-

flacht van Spada ; zy is naar de bouwkunde van den Ridder Fontana gemaakt.

Op”t Autaar ziet men cen tafereel van den H. Karel en den H. Ignatius , van Ka-

rolo Maratta ; aan de Epiftels zyde een ander , daar de H. Karolus zyne goederen

aan den armen omdeelt, van Scaramouche van Perouza; 0ok noch een derde ftuk,

daar in de Pet, die ten tyde van den H. Karolus te Milan woedde , vertoont

word, van Joan Bonatti.

Den Pedro Paulo Rubens , cen Nederlander heeft het tafercel gefchildere , daar de

En, H.Maagt den kleinen Jefus op hare armen draagt, omringt zynde van cene meenig-

te Engelen. Een anderbeeld van de H. Maagt houdenzeopgefloten, *t word ech-

ter op de voornaamfte Feeftdagen ten toon geftelt. Het beeld onzes Heeren , uit

hour gefneden ; dat daar dichte by ftaat , is van Willem Bartelot , een Fransman.

Ophet Autaar ftaat cen Tempeltje r kelyk van fijne fienen en koftelyk marmer

Figli voorzien en naar ’t ontwerp van Civo Ferri, een Romeyn, gemaakt, met twee me-

Taberna. tale Engelen aan de zyden. Aan weérzyden vane koor ziet men twee andere Schil-

ke. deryen van den zelven Rubens ; d’eene verbeeldt den H. Paus Gregorius , nevens

de H.H. Martelaren Maurus en Papias  wier lichamen onder ’©t Hoog Autaar

ruften ; d’andere de H. Domitilla , nevens de H. H. Martelaren Nereus en

Achilleus.

De. De Kapel onder d’Orgels naar de zyde van ’t Euangely , den H.Philippus Neri

Nek toegewydt ; is heel en al met marmer, agaath , paerlemoer en andere fyneftee-

ticstam nen beklcede. Het lichaam van dien Heylig ruft onder ’t Autaar, daar ’t jaarlyks,

Dizoo lang d’O&aaf zynsfeefts duurt , vertoont word ; ’t heeft noch zyn Sr en

der'tAw icenen, maarom dat zynaangezigt begoft te bederven, heeft men'er cen zilver mom-

aangezigt voor gedaan; het tafereel van den zelven Heilig , mer zyn kafuyfel aan,

is van Guido Rheni; aan de zyden ziet men eenigekleine ftukjens , ’c leven van

dien Heilig verbeeldende , van den Ridder Pomorancy.

De Kapelint kruis der Kerke, aan *t eflage van Cefi hoorende, die ookStich-

ters daar van Zyn » is verciert met cen ta! ereel van de H. Maagts Prefentatie. Fre-

deric Barocci, van Urbyn geboortig, heefr'etCOmarmere beelden van de

H. Petrus en Paulus aan de zyden, grooter dan *t leven, zyn van Jan Antonio Pa-

Paulus racca ; aan ’t verhemelte van de zelve Kapel , ziet men de fcheppinge van Adam

Brilge- en Eva, in natte kalk gefchildert , van Paris Nogari ; uitgezondert het landfchap

Prese" dat daar by ; en van dien vermaarden Paulus Bril is.

sacritie, Door de kleine deur , aan de zyde van de zelve Kapel, komt menin de Gerfka-

daarin mer, daar een groote fchat van Zilverwerk , en koftelyke Kerk-en Priefterlyke

foot Cieraaden van dierbaareftoffen , in bewaart word ; Marucelli is'er de bouwmecfter

fcha. vangeweelt, het wit marmere beeld van den H. Philippus Neri, dat men in de

Kerk zynde , op zyn Autaar gemaklyk kan zien ftaan, is van den Ridder Algardi.

Her gewelf is van Pedro Cortonegefchildert , en onze L. Vrouwe, van Jan Do-

minyq van Peruze. -

Gnfvain  Achter de Kapel van den H.Philippus Neriftaat cene andere , daar men uit het

Se ca Kloofter ingaat, ’t Autaar is geplaatft diche by het graf van dien Heilig , die ondet

PaitPP®* Ller Autaar van de andere Kapel begraaven leg. Her Autaarftuk is van Guerci”

vene29" gefchildert; het gewelf daar de H. Francifcus in een geeftelyke verrukkinge gezie!

kapl Word, is van Frangois Tornioli ; hier boven komt noch een klein Kapelletje, daaf

Ere... die H,Man de Mifle deed , in dusdanig eenegeftalte en H.oefening ftaat hy 00k 51

w<222- her Autaarftak , van Pedro de Cortone , afgemaalt.
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Weder Kerkwaarts keerende , ziet men in de cerfte Kapel aan dè rechter hand,

naar de deur toe , cen tafereel van onzer L. Vrouwe boodtfchap ; van den Ridder
Paflignano. In de tweede het bezoek van St. Elizabeth, van Urbyn, toen de H.
Philippus Neri nochleefde ; door Frederik Barocci derwaarts gezonden : de ge

boorte van onze L. Vrouwein de volgende Kapelis van Durants Alberti. De drie

Heiligen, mer olyverf , op het, plaafterwerk aan het verwelfzel gefchildert, zyn

van den Ridder Roucalli. In de vierde Kapel wort de aanbiddinge der drie Ko-

ningen gezien, van Cefar Nebbia ; ende in de vyfde en laatfte onze Heerin het
midden der Leeraaren ; mitsgaders dric Heiligen aan het gewelf , alle van den Rid:

der Arpino gefchildert.

DE WYK DER BRUGGE: RIONE DI PONTE.

Anneer menuit de nieuwe Kerk treedt, en zich naar de rechter hand wendt; de

komt men op het plein van Morte Giordano , Jordaans berg : van daarGiordarò

kan men ‘e uurwerk van de nieuwe Kerk , ook’ Paleis van den Kardinaal Franzo- ef

nius, Genuees, zien : in ’t zelve Paleis vind men fchilderyen van groote waardy nh uhrdaans
en cene bockzaal daar niet aan ontbreckt. Berg.

Recht daar tegen over , in de ftraat van de Secretariflen of Geheimfchryveren der
Kamer, ftaat de Boekdrukkery van den Heiligen Louis. Daar zyn te bekoomeneo
de merkwaardigfte bocken , in ecnige deelen van Europa uitgegeeven , van watvan Sì

{tofte, onderwerp , of talen zy ook zouden mogen wezen. Dit Boekis daar ook (int! È
Franfch) gedrukt , gelyk het’er ook in die taale , by den Boekverkoper Yaz Croi- poek vari
zie, verkocht word. Qud eri

Naar den kant van’ Paleis des Kardinaals Franzonius; in den hoek vancenftraat- DE
jen , ftaat de kleine Kerk van St. Juliaan , weleer van St. Michaél Mincinello ge- gemaakt
naamt : voor deezen ’t Kapittel van den H, Celfus toekomende ; maar nu bedient inte
van cene generale Broederfchap , in ’t jaar 1527 , onder Klemens den VII ; van 5
Frangois Quadien Hilarion Grifi gefticht ; daar in is niet van belang te zien.

Achter deeze Kerkftaat het Paleis van d’Urzynen, op cene hoogte, de Berg Jor-'tPaeis

daan genaamt , naar eenen Jordaan, uit het geflagt der Urzynen, die dit Paleis lietSE

bouwen , binnen welks omtrek de Parochykerk van de H. Simon en Judas ftaat. dan:

“Doorde groote deur van deeze Kerk; gaat menafnaardeftraat van de Pater-No-
fter- en Medaaljekramers, die lang en engis ; in eenftraatjen aan deflinker handt
ftaatde kleine Prochykerk van St. Salvatore in Primiciero , nu korteling herbouwr.st.sa
Doorcene andere ftraat, naar de rechter handt ; komt menaan noch cene Parochy-tefee #
kerk van den H. Blafius della Foffa s der Grafe genaame, deezeis veel netter dan son,
de voorige; zy is vernieuwt en verciert metvecle fraaije fchilderyen , van den HeerKerkvan
Paftoor Augult Albertini. Buiten op ’t Portaal ziet men den Marteldoot van denHic
Blafius; door den Ridder Guidotti; die ook St. Nikolaas gefchilderr heeft , op "t
Autaar aan de rechter hant ; als ook onze L. Vrouw in de Lucht , nevens andere
beeldjes ; de H. Blafius op ’t Hoog Autaar en verfcheide beelden meer , zyn naar
cene {chets van hem , door eenen zyner Ieerlingen gefchildert; onze L. Vrouw van
Mededogentheit , opt Autaar aan d’andere zyde , is cene Copy of namaakzel van

Caracci.
Uitdeeze Kerk gaande, hecfr men op deflinker hand die van onze L. Vrouwe De Kerk

der Vrede ; wel cer rioemde men ze de Gliaguerenary. Int jaar 1475 liet Sixtusvii

de IV haar vernieuwen door Antony van St. Gallen, hy gaf ze aan de geregelde St. we der
Auguftyner Kanoniken des Broederfchaps van Latranen , die eenen langen ivato
te vooren al in ’t bezit van deezecerfte Kerke der waereldt waren geweeft , cer
de voornoemde Kanoniken waereldlyk wierden. Gelafius bragt hen uit Afrika over,
(toen zy de vervolgingen der Wandalen ontwecken) bun cene vafte zitplaats op
*© Lateraan geevende, waar uit ze menigmaal gejaagt en weér herftelt zyn; cinde-
lyk ftonden zy hun recht af ten behoeve van deze Kerke; maar zy hebben cen
fchoon Kloofter aan de zyde dezer Kerke gebouwt.  Sixtus de V gaf ’er den Kar- Pronkt
dinaals tytel aan. Alexander de VII heeft ze in onze dagen doen herbouwen, par de meda
ouwkunde van Petro de Cortone ; achthoekig is ze van geftalte, waar van d’eene

kant wat langer uitfchietende , aan haar de gedaante van cenen buyk geeft. © Por-
taal word van Pilaren, naar de Tofcaanfe bouworde, onderfchraage, de gebouwen
aan weérkanten , evencens van ftal, makeneen fchoon gezicht.
De halfronde òf laagverhevene kopere beelden aan d’eerfte Kapel , naar de rechter Kapet

hand, zyn van Cofmus Fancelli , als ook het beeld van St. Catharyn : nevens ci de

nabyftaande Pronkgraf met rwee Rindergone » zeer wel gedaan daar boven Op.hand.
Ffa De

t.   
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‘teee De H. Bernardyn, en de Doodbusof tombeaan de andere zyde , zyn van Hercu-
255re les Ferrata ; de twee Sybillen aan den wand boven de Kapel , (dic van de Licf.
sybillen. hebbers mer zoo groot cene verwondering aanfchouwt worden) zyn van den grooten

Raphaél gefchetft , en door Julio Romano gefchildert.
In de tweede Kapel ; geheel mer marmer bekleede , en ten kofte van den Kardi-

naal Cefi gebouwt , ziet men cen tafereel van de H. Maagt en St. Anna, van Karel
Cefi ; de vier kleyner ftukken tegen het gewelf, met den omtrek der cierlyke plaa-
fterwerken,zyn van Sermonette; de marmere Pronkgraven aan de zyde, mer de beel-
den daar op ; zyn van Vincent Rofli van Fiefoli ; die ook gelooft wortal ’t overi-

Tue ge gemaake te hebben: de Sybillen boventegen ’t verhemelteof de zoldering gefchil-

frsjesye dee , cn hoog gewaardeert , zyn van Timotheus de la Vigne, van Urbyn ge-
oortig.
De Fap der Benignen, onder de hoog ronde kap in denachthoek of o&togone,

aan geene zyde van de Lateraanfche poort, is verciert metcen tafereel van Sc. Jan
den Éuangelift , door den Cavallier of Ridder Arpino. Het konftftuk boven tegen
?t vlak, St. Elizabeths bezoek met veele andere beelden vertoonende , is van den
Heere Karel Marato.

In de volgende Kapel van Ogliat, ziet men den doop onzes Heeren , van Ho-
ratius Gencilefchi gefchildere; de twce ftukken aan de zyden, zyn van Benardyn Mey
vanSena ; de Prefentatie van onze L. Vrouwe, tegen ’c verhemeltzel van de Kapel,
is van Balthazar Perufli.

xoteyk De geheele omkring van *t Hoog Autaar is met marmer ; Jafpis , en verguld
Hook: plaafterwerk bekleedr ; ’t wiert, in ’tjaar 1611, ten kofte van den Edelen Ro-

* meyn Jafper Rivaldi voltooit. Boven ‘t zelve ftaat cen trotfch Portaal , van zeer
fchoone bouwkunft; in ’t middelfte vak of de nis des pylaars, ftaat het wonderbeeld
van de H. Maagt, dat op hooge Feeftdagen ontdekt en vertoont wort. In Rometelt

Eender7 men’er zeven , die men zegt van St. Lucas gefchildert te zyn. Tuffchen de vier-
panda kante Zuilen , ziet men aan den cenen kant de H. Cecilia met de H. Catharina van
vanst Sena ; aan den anderen kant den H. Auguftinus en de H. Clara, alle zeer wel van
Tao Latinia Fontana gecoloryt:3 aan de zyden-des Auraars, zyn de bootfchap en de

“ geboorte van de H. Maagt , met olyverf op °t plaafterwerk gefchildert , door den

Ridder Paffignano. De uitmuntendefchilderyen aan ’t verhemelte , zyn van Alba-
no ; de twee marmere beelden van de Vrede ende Gerechtigheit, op de Frontifpies

van 't Autaar , zyn van Steven Maderne.
Kapellen Aan d’andere zyde van de Kerk, in d’eerfte Kapel, ziet men den gekruiften
sad Chriftus ; op zy twee halve beelden , ’t eene van Maria Magdalena, men meent,

hand en van Gentilefchi ; ’t andere , van den Ridder Salimbene ; die meer andere fchilde-

voi dar" ryen , in natte kalk , in die zelve Kapel gefchildert heeft : het groot Tafereel van

gewezen. de geboorte der H. Maagtaan ’t verhemeltzel , is van den Ridder Vanni den jon-

gen. De fchilderyen op de lantaern der hoog ronde kappen , zyn van Frangois
Colli.

In de naafte Kapel. ziet meneentafercel , verbceldende de Geboorte onzes Hee-
ren, nevens de Herders aan dekribbe, met olyverf gefchildert van Simonette. Het

groor tafereel aan ’t verhemelte, van de doot der H.Maagt, nevens de twaalf Apo-

ftelen en andere beelden , zyn van Morandi.
De Kapel van de Heeren Mignanelli, d’eerfte van den Buyk der Kerkeaf, dicht

byde deur van de Gerfkamer ,is verciert met cen olyvetwig tafereel , gefchildert
priva Marcel Venufti, daar de H. Hieronymus in Kardinaals gewaat gezien wort ,

Hierony- nevens St. Ubald Biffchop van Gubbio en regulier Kanonik. De fchilderyen aan '€

musin verhemeltzel; van Philippus Lauri, vertoonen Adam en Eva, meer danlevens groot-
ete. ? Marmere Borftbeelt aan de rechter hand des outers , van Hieronimo Ju-

wait. ftini, Confiftoriaale Voorfpraak of Advocaat ; is door de hand van Vincent de

Ficfole gemaake.
In de laatfte Kapel ziet men St. Ubald , nevens twee andere Hciligen en gere-

gelde Kanoniken gefchildert, van Lazarus Baldi, cenen leerling van Petrus de Cor-

fona : de kleiner fchilderyen uit het oude Teftament ,tegen’t verhemelte, zyn van

Balthazar Peruffi van Sena.
De vier bcelden van plaafter, twee op den boog van de hoogronde kap, en twee

op de deur, zyn van Fancelli, naarde rekeningen van Petrus de Cortona. ’t Le-
ven ofde Hiftory van de H. Maagt, in ’t kloofter (door Bramant gebouwt) , is
van Nikolaas van Pafaro gefchildert.

be eta Uitgaande door de kleine Kerkdeur , en de Kerk deArima , of der Zielen

Veroomgaande, loopt mentegen over’t Portal van deezelaatfte, op de Kerk TO
iko-

  

 

 



 

VAN Nrisuw Rome I. Deel. 229
Nikolaas van Lotharingen aan; weleer was zy een kleine Parochy, geheiligt aan de vanLo-
H. Catharyn, Maagt en Martelareffe ; maar îs door Gregorius den XV vernietigt Dl
of vandientytel ontbloot: hy gafze aan deeze Landsluiden , om’er den dienft te doen,
die’er eenen Capelaan houden , en met pragt zynen Feeftdag vieren. Het Autaar
aan de rechter hande, is verciert met cene Schildery » daar de H. Maagt bezoge
wort , van eenen Lotharinger gedaan ; ’t Hoog Autaarftuk verbeelt den H. Niko-
laas , zegenende drie kindertjes , “© is van Nikolaas Lorrain gefchildert , als vok
dat van St. Catryn op het Autaar aan den overkant. De Chriftus in ’t Olyfhofjen,
dicht by ’t Hoog Autaar ; is van Karel Lorrain ; in de Sacrifty ziet men een Hifto-
rifch Landftuk , van Claudius Lorrain.
.Eenweinig verder ; aan *t eind van de ftraat del Coronari, legt een klein Plein Da

di torre Sanguigna genaamt, naar cenen ouden Torenvan roode gebakken fteenen giri>
die’er noch itaat : daar vind men de winkels der grootfte Lakenkoperen en Berci- Torre.
deren van Rome. Di

Fenige treeden voortgaande , ziet men dat trots Paleis van den Hertog van Al-': paleis
taemps, met laag verheven beeldwerk, borftftukken en heele beelden verciert, on-van Al-
der welke cene Zanggodin eneenzittende Paris, met den appel van Tvweedragt, uit-!mP*
unt. Daar was jongltleden noch cene fchoone Boekzaal, daar in veele uitgelee-
zene fchriften waren , maar ze isnu, voor eenige jaaren , verkocht , om dat dit gebouw
aan de fpinrok vervallen was. ?r Merkwaardigfte hier in, is de Kapel van Anice-DeKapeltus , Paus en Martelaar geftorven ; wiens doodelichaam , in de Spelonkgraven OLE
Katakombes van den H. Sebaftiaan » ten tyde van Paus Clemens den VIII, gevon- Paus en
den , de zelve Paus aan dit geflage vereerde. Deeze Kapel is geheel mer marmer- Marte-
ftcen bevloert, metkonttige fchilderyen en verguld plaafterwerk verciert, en pronktseer ryk.
metcene Sacrifty vol H. Vaatwerk; Kruyffen, Kandelaars, Kelken , cn meer an-
dere Heilige Kerkcieraaden van goud en zilver zcer hoog van waarde.

Recht tegen over ’t Paleis van den Hertog van Altaemps ftaat de Kerk van denSt.Apol-
H.Apollinarius , welke dezen Heylig toegewydt wiert door Adriaan den 1, in inipnae
jaar772. Hyisgeweeft Biffchop van Ravenne, als Apoftelafgezonden naar Duitfch-
land , en Martelaar geftorven. Men zegt dat hier ontrent welcer een Tempel van
Apollo geftaan heeft , wien ter cere men, op zeker Jaargety, cenige Spelen , Apol-
linares genaamt , in de Renbaan van Alexander Severus, (nu de plaats Navona, )De Ren:
dicht by deze Kerk, die eertyds Collegiaal was , vertoonde.

©

De H. Ignatius die penia
Lojola, ftichter van de Broederfchap der Jefuiten , verkreegze van Julius den III sder, nu
in °jaar 1552, om’er cen gemeen Huis of Collegie van te maaken, voor Duitfchede plaats
en Hongerfche jongelingen, tot hondert toe worden’er onderhouden en in alle oeffe- **"*
ungen van den Catholyken Godtsdientt ; en plichten der geeftelykheitonderwezen,
terwyl ze hunne bezigheden aanleggen tor de Wysbegeerte en Godtgelcertheit ;
dat wit bereikt hebbende , wordenze gevordert tor de heilige Ordeningen, en naar
hunland, als Zendelingen, gefchikt, om zich in de brefle tegen den inbreuk der
ketteryen, van deze laatftetyden , te ftellen. Tot het leven van Gregorius den XIISrego
toe, beftont dit huis vit enkele aalmiffen der goede luiden ; maar deze Paus, die zoo rechedie
meenig andere Broeder(chap opgerecht had, wees hun cen jaarlyks inkomen aan ,huis op
toen ’t op hettipje ftont van door onmagt re moeten vervallen : hy gaf hunlie-verval.”
en de Prebendes of ’t geeftelyk en jaarlyks inkomen der oude Canonikendezerzyne
erke ; en om dat deze Queekfchool, aan de Kerk ftaande , geen ruimte genoeg E;feren

had voor zoo veele menfchen, datze ook tuffchen vier ftraten befloten was, gaf hy mildheit
hun cen fchoon naaftbygelegen Paleys, daar ZY , dooreenen gedekten boog , Inceran
konnen gaan. Dit was weleer ’t Paleis geweeft van den Kardinal van Etouteville , 199"
cen Fransman van geboorte , ftichter van de Kerk van St. Auguftyn ; voorheene
hoorde hetaan den KardinaalPetrus de la Lune van Arragon, naderhant Tegen-Paus,
en bekent onder den naam van Benedi&us den Ill » hy had het ook beginnen te
ouwen, De voornoemde Paus gaf boven dien aan dit Huis , ?c inkomen der

Kerken van de H. Saba op den Aventynfchen Berg, van de ronde St. Steven op
den Berg Celius , zynde oudeverlatene Kerken en Kloofters metalle hare Lande-
tyens Luftplaatzeh , Hoven ent geen’er meer aan behoorde ; onder voorwaarden,
‘atz'er den H, Dienft moften laten doen, en ’t Huis vanalles wel verzorgen. Der-Hocen

tien Vaders Jefuiten hebben over dir Gefticht en Collegie de volle beftiering , cenvanwievan hen is d’Overfte ; zy Ieezen in ’t Huis voor de Studenten , en echter lateh gen”
zy hen dagelyks in de openbare Schoolen van de Romeinfche Broederfchap gaan. wort.
Op heilige dagen zingen ze de Mifle , ook zingen ze daar cen fchoon Muzyk ofMaatzang , daar zy fneedig op paffen om uit te munten , ’t welk het volk derwaarts
&reke ; deze is ook cene Parochykerk,

15, Dit
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Zeer Dit Collegie heeft vier Kardinalen Primaten in verfcheide landftrecken van Duitfche

LT land, vier Geeftelyke Keur- en Ryksvorften, zes Aartsbiffchoppen, en dertig Bif-

uit dit fchoppen 220 t H. Ryk uirgelevere , ook cen gelyk getal Suffraganen, zonder de

Collegi: Abren , Dekens , Prooften , Kanoniken en andere , die geeftelyk inkomen genie-

ge" ten, te cellen 5 men telv'er vyf onder die hunbloed , ftrydende voor den waren

Godesdienft tegen deketrers, als Martelaars geftort hebben.

Autaren

—

’t Hoog Autaar dezer Kerke, met het ganfche gewelf, is in natte kalk gefchildere

end van Nikolaas Pomarancie ; die met de geheele Kerk op de zelve wyze gehandelt

ciraden heeft 3 maar de vernieuwingen die men’er geftadig by maakt, hebben het over al

Verne, virgewilt. Autaar aan de zyde van den Epiftel, is verfiere met cen tafereel van de

H. Maagt, zynde cen namaakzel of copy naar Rafaél Urbyn. Op den muurtegen

*£ Koor, ziet men drie kon&ftukken, ’cerfte verbeelde Jezus, Maria, en Jofeph,

van Perin del Vago ; het tweede cenen H. Hieronymus ; en ’t derde cene andere

H. Maagt, met cen zoete handeling gefchildert ; naar de zyde van’t Euangely ftaan

twce Kapellen, waar van d’eenedie van’t Kruisis; maar, om datze beide op cenen +

donkeren oort ftaan , zyn'er geen merkwaardige Schilderyen in : aan’t eind der

Kerkeftaat de Kapel van de H. Maagt ;, daar cen tafereel in is, dat meer geacht

word om de devotie en godsdienftigheit van’t volk: (want zy achten’t miraculeus,)

dan om de konft van den Schilder.

st,Aug-  Achter den H. Apollinarius {taat de Kerk van den H. Auguftinus, met cen groof

0 is Kloofter voor de Vaders Heremiten van zyneorder. Wilhem d’Etouteville , Kar-

opzyn dinaal en Aartsbiffchop van Rouaan, liet ze in ’t jaar 14.83 s onder de Paufelyke re-

, o 2 geeringe van Paulus den I, en toen Louis de XI Koning van Vrankryk was, bou-

Sepa wen. De naam van den ftichter ftaat met groote letteren op de Architraaf of dor-

sochy  pellyft van ‘t Portaal, dat nict prachtigs heeft ; de Kerk zelf is op cene Gottifche

Ke manier gebouwt» fchoon ze van binnen met marmer en konfttukken van waardy

overvloedig verfiert is: >t is een Parochykerk , die cen Doopbakheeft.

Kapel- Het tafereel met olyverf , in d’cerffe Kapel aan derechter hand, gefchildert ,

lea verbeelde de H. Catharina, Maagt en Martelareffe , zitrende op hare knién , met

twee kleine Epgeltjens » die haat kroonen; van Marcel Venufti ; infgelyks de St.

Laurens en St. Steven aan de zyden.

scritte: In de volgende Kapel is cene Heilige Maagt, naarcen (tukyvan Raphaél , door Avan-

sens cino Nuci, die de Hiftorien op her gewelt, en de twee Propheten aan de zyden

ook gefchildert heeft. : E

ate DeHeilige Monica op haare knién leggende, in het tafereel van de derde Ka-

vercier. pel , is naar Hiacynth Brandi; in de volgende Kapelzier men cene Marie Boot-

flen —fchap en andere gedachteniffen meer van de H. Maagt , op de zyden, en op ’t ge-

snee, Welf, alle van Jofepho Vafconio.
Devyfde Kapelis *t H. Kruis toegewydt , dat’er laag verhevenin afgcbeeldt is;

aan weérkanten ftaan twee koper vergulde Engelen ; elkcene lamp in de hand heb-

bende. In de zesde enlaatfte Kapel ziet men cene H. Helena ; van Daniel de

Volterre.
Op St. Auguftyns Autaar, in de Kruiskapel aan de rechter hand , ziet men een

tafercel van dien Heiligen Man, van Guercin gefchildere ,, d’andere fchilderyen in

deeze Kapel zyn van PEfperance. :

De Kapel van St. Nikolaas van Tolentin, aan de zyde van *t Hoog Autaar, is

voor ’t meefte deel van Jan Baptift van Novarregefchildert. De vier Hooglecraars

der Latynfche Kerke aan’t gewelf, zyn van Andries d’Ancone; ’t afbeeldzel van

dien Heilig, den duivel, de waereld, en ’t vleefch met voeten trappende, is van

‘Thomas Salini, Romeyn.

ce. Maria  ?t Beeld van de H. Maagt op *t Hoog Autaar , rontom in koftelyk marmer be-

vanst floten , en verciert met Zuilen , naar cente zeer keurige bouwkunde gemaakt, is aan

Lcier, GEEZe Kerke, door den zelven Kardinaal d’Etouteville, vereert. Éenige Grieken

uit Kon- bragten het, niet lang na de plondering van Conftantinopelen , te Rome ; zy ver-

De Klaarden voor waarheit, dat het daar altyd voor cen ftukvan denH. Lucas gefchil-

Rome dert was erkent. d'Engelen, uit marmer op ’t Autaar uit gehouwen, zyn van den

gebragt vermaarden Algardi.
Na by ’t Hoog Autaar, aan de zyde van ’© Euangely > ftaat de Kapel van de H-

Monica » haar lichaam ruft onder ’c zelve Autaar , alle de fchilderyen , in natte

kalk , zyn van den meergenoemden Novarra: de volgende Kapel, aan St. Augu-

ftyn en St. Wilhelmus geheilige , is van den Ridder Lanfranco gefchildert.  Bul-

ten op eenen boog ziet mencengrootolyverwig tafercel , van Romanelli ; daar St

Thomas van Villeneuve aalmiffenuitreikt. De
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De Kapelin ’t kruis der Kerke, den Prinffen Pamphilien tockomende, is rykelyk

verciert, en aan St. Thomas van Villeneuve gcheiligt , die'er op ’t Autaar in Mar- Prost
meruitgebeeld word, omringt van veele bedelaars  dien hy aalmiffan geeft.. Ditgrafvan
werk , van Melchior Gafpar Maltezer begonnen , is van Hercules Ferrata voltooit. so Cards
Dicht by deeze Kapel , naar de zyde van ’t Euangely, ftaat cen marmer Pronkgrafe
van den Kardinaal Imperiale , door den Heet Dominicus Guidi gemaakt. Guidi ges
Op de kleine Zydpoort ziet men een ftuk met olyverf gefchildert , van Gcotga

Vafari, daar Chriftus van ’t kruis word gelaaten. In de volgende Kapel , cen tafe-
cel van den wel gelukzaligen Jan de St. Faconde, van Hiacinth Brandi gefchil-
ert.
De derde Kapel , aan de H.Apollina, Maagt en Martelareffe, geheiligt, is ver»

ciert metcen tafereel van die Heilige Maagt , van Hicronimo Mutiano gedaan ; de
fchilderyen op de zydenen 't verwelfzel, van Frangois Rofe ; de Broederfchap, in
deeze Kapel opgerecht, geeft jaarlyks op den 9 February, zynde hunnen Feeftdag,
eenen bruitfchat aan verfcheide arme Romeinfche dochteren.

In de vierdè Kapel heeft Guido Ubaldo Abbatino de Hemelvaart van de Heilige
aagt, en cen meenigte Engelen aan ’t gewelf gefchilder. De L. Vrouw van Lo-

rette , in de laatfte Kapel met twee Pelgrims aan de zyde , is van Michal Ange»
RR Caravacchio , de andere Schilderyen in natte Kalk, zyn van Francefco Confo-
ano.
Wanneer men door de groote Middeldeur inkomt, zier men de twee Doop-pyre

bakkenaan de flinker hand; aan de rechter ftaat eene Maagt uit marmerfteen gehou- Licia
wen , van Jacomo Sanfovino, daar rontom veele Engeltjes van Jacomo Caravagio met der
gefchildert zyn. Op d’cerfte zuil, aan de rechter hand, ziet men eenen Chriftus vanE
marmer; gevendedefleutelen aan den H. Petrus. Op de derde Pilaar aan deflinker len.
and is een tafereel van eenen Profeet met twee Kinderen; hetis een treffelyk ftuk van

Rafaél Urbyn: hy maakte het om tegen over de Propheten van Michaél Ange Bonarotao
te plaatzen. Daar onder ziet men ‘theeld vandeH. Anna, die de H. Maagrleert lcezen, ftukvan
van Andrea Sanfovino , om ftryt gefchildert tegen de L. Vrouwe van Barmhertigheir, B*ftél:
van den zelven Michel Ange. Op de twee eerfte zuilenin’tinkomen, en naarde zyde
van dekleinedeur , ftaan drie Engelen van wit marmer, niet anders dan ofzy leefden, die
een fchelp vol Wywatervalthouden; op het voetftuk van cenender Engelenleeft men
den naam van Michaél, op het anderdien van Gabriél , en op het derde dien van Rafaél,

Aan alle de Zuilen der Kerke, ftaan marmerfteene Graven of Tomben van vee
luiden van aanzien , nevens hunne Borftbeelden en andere verfierzelen : onder an- da È
dere fteekt uit dat van Onufrius Panvinius, eenen gecftelyken Heer van dat Ge. 0ok dat
flachte, cenen man, die den eernaam vancen dereerfte en geleerdite der voorgaande non
Eeuwe , in kenniffe der outheden , en allerley konften en wetenfchappen , meralle vinus.
billikheyt mag draagen.
Op het Autaar van de Sakrifty , ziet men den H. Auguftinus en de H. Monica TWe

afgebecld , ’t is een der befte ftukken van Mutiano. Het Kruisbeeld boven de deur fiukkea
met de H. Magdalena aan de voeten van Chriftus , is mede een zeer goed ftuk van van.
den Ridder Calimbeni : het gewelf van de Sakrifty is van Jan Baptifta Novarra e,
maar de kleér- en andere tulten der zelve, vergult en met veele Heiligen op de vo- limbeni
lets of binnedeuren befchildert , rst de ordinantie van Balioni ) zyn van Santini Dot
voltooit.  Nocheen andertafereeì in de Sakrifty , is waerd dat men’er acht op
geeve, van Grammatica gedaan.

Her leven van den H. Auguftinus , in natte kalk , op den dormter offlaapplaats DeBoek-
gefchildere , is van Avancino Nuci. Aan de zyde van de groote Kerkpoort ; ziet alta
men de deur van de Boekzaal van St. Auguftyn ; welke voorieder open ftaat , ge- Augutti-
fticht van Angelo Rocca , Biffchop van Tagafte, en Hofmeefter van de Sakrifty of?
H. Gewaadkamer van den Paus ; wiens Pronkgraf, achter de eerfte Zuyl deezer
Kerke , aan de rechter hand , opgerechtis.

Achter St. Auguftyns ; ftaat de Kerk van den H. Antonius van Portugal : maar De Bere
ze hoortaandecerte Wyk. Wanneer men zig naar de flinker hand wend, komt coni
menin de Beereftraat , die den waterkant langs loopt, tot aan de brug van den H. p.roch7
EngelofSt. Ange. (Hier woonen de Wagenmecfters , die rytuig.op alle gewe-Kerkvan
en of oorden vanItalien befchaaren. )  Dichtby derivier ftaat cene Kleine Kerk, deH-

van St. Maria del l’Orfoofdes Beers, met cen Kloofter van Celeftinen daar by. °t Is
cen Parochykerk, die niet lang geleden vernieuwt en zeer zindelyk is. o
Een weinig lager naar de Brug afzakkende, in cene Kleine ftraar aan de flinker Des TE

hand, omtrent de plaats de Boog van Parma gehceten, doch nu afgebroken, ftaar fest,
de Parochykerk vandenH. Profeet Simeon, in°t jaar 1610 , door den Kardinal Lan-Kosk.

ce-
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celotti , op cen gedeelte van zyn Paleis gefticht.

|

Het tafereel van de Belnydenis

onzes Heeren, dat men daar op bet Auraar aan de rechter hand ziet, is van den

Ridder Salimbene ; op het Hoog Autaar is een ander ftuk van den H. Simeon, daar

hy onzen Zaligmaker in zyne armen ontfangt; en op’ Autaar aan de flinkér hand,

het tafercel van St. Anna ; van Karolo Venetiano.

»epaeis Het Paleis van Lancelotti ftaat hier heel naby., aan den hoekvandeftraat der

vanLan» Coronati ; dit fteeke vol Bcelden , Borlt- en laag verhevene Stukken , onder

“andere munt'in de galery cene Diana van Ephefen uit s in de Kamers zyn cene mee-

nigte rare Schilderyen è waar van de aanmerkenswaerdigfte cen Silenus is , die van

twee Bosgoden of Faunen gedragen word , van Annibal Caracci gedaan.

Het plein De plaats Fiametta lege in den zelven oort. Het voornaamfte gebouw dat zig

of Pia
È

«- daar vertoont , is her Paleis van den Markgraaf Corfini, bouwkundig gemaakt , en

verciert met heele en half-ronde of laag verheeveneBeelden en Schilderyen, onder an-

deren met eene L. Vrouwe van Andrea del Serto ; daar in is ook een fchoone Boek-

o” zaal , zeer vermeerdert door zynen broeder, die cen geeftelyk Heer , Klerk van de

za. kamer,en Regent van de Cancelery is. i 7

St, Salva AS men achterwaarts zich naar ’t weften Keert , ftaat dicht by ’t Paleis van Lan-

St.Sat celotti , de Kerk van St. Salvator der Laurieren, zoo genoemt , om dat’er welecr

Lauro. een Laurierbofch omtrent was. De Kardinaal Latinus Urfin heeft ze

,

in 't jaar

1450 » laaten bouwen. Maar » daar na afgebrandr, hebben de Regulire Kanoniken

van Sc. Joris in Alga di Venetia de zelve weder opgebouwt. Stichter der zelve

Fene On VAS de H. Laurens Juftiniani : dochdie order van St. Joris wierd van Clemens den

sevan 1X vernietige , en alle ’t wereldlyke goedt verkoft , om daar mede de Stad Kan-

Spi dia, door den Turk belegert, onderftant re doen.

-

De Landsluiden van ’t Mark-

perni Ancone hebben nu de Kerk; zy laaten ze ook met cene deftige grootsheit , onder

i den naamvan deaanroepinge onzer L. Vrouwe van Lorette , bedienen. In den

Dormter of de Slaapplaats onderhouden zy , Collegie’s wyze, twaalf jonge Mans-

perfoonen van hun Land , tot dat zy volleert zyn , *t zy in de Rechten of Gences-

Ì kunt. Dan worden zy na dat ze de Meefterlyke Muts waerdiglyk verkreegen

ten hebben, naar hun voorige Gewelt3 on hun Vaderland cen dienft te ftaan safgefcheept.

fchoone Tarquin Urbano; Advocaat cn Leeraar in de Rechten , hun Medelandsman ,

Bok- heeft hun tot gemeen gebruik ecne Boekery , daar niets aan ontbreekt , ver-

cert.

nen Indecerfte Kapel, aan derechter hand, zag men weleer cen tafereel van de H.

oaKatharina, van Andrea d’Ancone gefchildert , maar het is’er afgenomen. «In de

aange- daar naaft volgende zier men cene {childery van den H. Karel Boromeus, van Ale-

wezea. xander Veronefe. De Kapel voorby de Zydpoort, pronkt met cen Chriftus ge-

boorte, dat een der befte ftukken van Pedro Cortone is. In het tafereel op ’t Hoog

Autaar , ziet men afgebecld het mirakel of ’t wonderwerk van ’t Heilige huis on-

zer L. Vrouwe , dat van Nazareth in Syrien , en van daar naar Lorette is over-

gevoert , van Jan Perufin van Ancona; het Kruisbeeld , dat aan de H. Lutgarde

verfcheen, in de certe Kapel aan de andere zyde afgemaalt, is van Angelo Ma-

refcotti van Cremona ; hy heeft ook d’andere ftukken , die ’er meer zyn , in

Li natte kalk gefchildere. In de volgende Kapel ziet men cen tafereel van de H.

Maagt, van Cozza gecopieert » of nagemaakt , naar heteerfte of origineel van Cor-

regio , dat te Lorette bewaart word 3 de Beelden aan ’t gewelf en de zyden, zyn

van den gemelten Cozza gefchildert.

Inde Jaatfte Kapel ziet men Se. Pieter nevens cenen Engel afgebeeld , van Anti-

veduto ; in de Gerfkamerlegt cen doode Chriftus op de knién van zyne Heilige

Moeder , van Horatio Borgiani.
Deftukken in natte kalk'op de voorgevel, en de zyden van’ Oratori of Bede-

huis , ’t welk binnen ’t Kloofter is, zyn van Frangois Salviati ; als mede de Bruy-

loft van Kana, met olyverf; ook eenige afbeeldzels naar ’c leven , onder dezelve

is'er cen van Eugeniusden IV, die de Order, door den H. Laurentius Juftinianus in-

geftelt , voor goet keurt.
n

Torre di

°

Van het voorpleyn dezer Kerke naar de rechter hand omdraaijende , komt men

ora. wveèr in de Beereftraat, omtrenede plaats die Torre di Nona hiet, met cenbedorve

taal, in plaats van Torre dell’Anona , om dat de Korenfchuuren der gemeente (t

Koren Aznona noemende) weleer in groote meenigte dicht by de Brug van den

H. Engel ftonden,

Depisats De Markt daarrecht tegen over aan deflinker hand; word Panico genaamt, tuf-

10°°afchen beyden looptde ftraat die Barchi hiet. Ook ftaav'er de Collegiale en Paro-

Cole chiale Kerk van den Heiligen Celfus, Daarin is de Broederfchap van ’t H. Sakra-

DR
ment
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ment, welke hunneheilige Oeffeningen in het Bedehuis, of Oratorium achter deze
Kerk pleegen, opgerecht.

Deeze Kerk wierd gefticht, toen de lichamen van den H. Celfus en Julianus 3 Manno
Martelaren , van Antiochien te Rome overgebragt wierden : Klemens de VIII Sit
ftont toe dat ze in deze Kerk , uit de Hooftkerk van den H. Paulus, daar ze lang
bewaart waren geweelt, overgaan zouden.
De cerfte Kapel, aan de rechter hand als men inkomt, is den H: Liborius toege- Liboriue

wydt, zyn H. overfchot word daar ook bewaart. Geltadig is'er cen grooten toeloop se!
van volk met Steen en Gravecl gequelt , hem aanroepende om daar van verloft. te grooten
zyn. Hettafereel van dien Heilig , nevens de H. Maage regen het verhemelte , is paci
van Carolo van Milan. Dat in de derde Kapel, daar onze Heer in de wolken ver: cm.
heven word gezien , en daar beneden een groor getal Martelaren, is van den Ca-
pucyn, eenen leerling van du Palme, gefchildert.

Ophet Autaar aande andere zyde van de Kerk, daar de H. Maria Magdalena ;
(\waarvaneenige Overblyfzclen in deze Kerk bewaart worden) nevens de H. Francifi
cus en andere bcelden in gefchildert zyn, is van Fabricio Chiari.

Het tafercel op ’t hout gefneden , daar op de H. Cecilia, de Paus Urbyn,
en ander beeldwerk meer word gezien , is eerft van plaafter voor een modél ge
maakt geweelt van Jofef Perron, om’er het andere uit marmer naar te maaken, dat
in de Kerk van de H. Agneta, op de plaats van Navona, zoude geplaatft worden.

Uit deeze Kerk komende, zier men aan de rechter hand de Brug van den H.En-
gel; op deplaats die tuffchen beiden legt, worden gewoonlyk de mifdadigers, die lyf-
{traffe verdient hebben ; gerecht. Voor aan de Brug ftaan twce wit-marmere Beel-
den van de H. H. Petrus en Paulus, die Klemens de VII daar heeft laten zet-
ten ; het cerfte is van Lorenzetti, en het andere van Paulo Romano gehou-
wen.

Klemensde IX , na dat hy de kanten of brugleuningen had laten vermaaken , en De Brog
den ingang door den Ridder Bernini verbreeden , plaatfte om hoog daar boven op Sa
tien Engelen van wit marmer, grooter dan’r leven, van de befte Werkmeefteren in ‘5°
dien tyd gemaakt.

Deeerlte Engel aan de rechter hand (van Antony Raggi pira) torft eene Zuil; verciert
op het voetftuk ftaan deze woorden Thronzs mes in columna. De tweede is van Met tieni
Cofmo Fancelli , hy heeft den Zweetdoekof fluyer van Veronica; onder Zyne vocten mere
ftaat gefchreven: Re/pice in faciem Chrifti. De derde heeft de Spykers, enis van de Seedea
kunft van Hieronymo Lucenti; aan het onderfte lceft men: Afpice ad me in quem com- fbriten.
Fxerunt. De vierde, die’t Kruis draagt is van Hercules Ferrara , ’copfehrift luid aldus:
Principatus ejus fuper bumerum bujus. De vyfde, die den Lans voert ; is van
den Heer Dominico Guidi , die'er deeze woorden, op ’t voetftuk , by gehouwen
heeft : Vulnerafti cor meum. Dezesde, aan de overzyde , heeft den Rietftok met de OPa
Spons daar boven aan, Antonio Giorgetti is'er de meefter van , hy hecft'er deeze sange
woorden op gezet : Potaverunt me aceto. De zevende is beladen met het Opi
fchrift van ’t Kruis , dit is met zoo cene loffe hand gedaan , dat men ftraks bemerkt
dac het cen kunft(tuk van den Ridder Berniniis; deeze woordenftaan'er by, regna-
vit a ligno Deus. De achtfte , die den Rok zonder naad met drie Dobbelfteenen
heeft , is van Paulo Naldini , daar byftaat ; fwper veffem meam miferunt fortem.
De negende , die de Doornekroon draage + is van den zelven Naldini, aan zyne
voeten leelt men. En Zrumna mea, dum configitur (pina. De tiende heeft de
Geeffels, Lazarus Morelli is'er de Meefter van geweeft , en hy heeft op ’t voetftuk
gezet : 4 flagella paratus fum.

Debefchryving van ’t Kafteel des Engels of Engelenburg , aan ’teind der biug- Aanwy-
ge, zal menin de veerciende Wyk zien. Om nuhet web volgensde fchecringaf te fîî8,.,
Wceven, moet men weér naar de voorige plaats, aan de andere Zyde van de zelvevreemde-
brug, daarveele ftraaten op uitloopen, keeren : door deftraataan deflinker hand; !i?8 do
Saat men naar Torre di Nona ; alOrfo 3 al’Corfo ; de Plaats van Spangien ; ente vin©
naar de Drievuldigheit des bergs: de andereftraat is die van'Pazzio; van daar komte
Menaande plaatze Navona; het Tolhuis of Douane; en by Monte Cavallo ofden van Pont

Hengf enberg,enz. Deftraatrecht daar tegen over word Banchi genoemt,om dat eertydsAngelo.
de voornaamite Wiffelaars van Rome daar woonden » 00kis de Bank van den H. Sulla
Geeft daar noch gebleeven ; doordie ftraat gaat men naar ’c Palcis Farnefe , naarfibaie
der Goudf{meden ftraat, #2 Campo di Fiori, naar ’t Capitool, enz. Deftraat aanvan dea
de rechter hand brengt u aan St. Jan van Florenzeaan de Strada Julia of Julieftraar 8 Se
enz. Ditzy genoeg voor de vreemdelingen , om zich vandeeze aanwyzinge, wan-
Neer zy cerft te Rome over de brug van den H. Engel komen ; te dienen. De

Gg Bank.
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Bankftraat heeft è behalven de Kerk van Celzus , dic’er voor ain in ftaat ,, niet

merkwaerdig dan de WifTelbank van den H. Geeft ; het is cen Rekenkamer of Comp-

toir , daar byna cen ieder te Rome zyn geld in ‘bewaring geeft ; om dat'et daar

buiten gevaar legt, en beter verzekert is , dan in het fterkfte koffer dat men in huis

de Wik heeft. Op werkdagen is ze altyd open en vol bedienden, die niet anders doen dan

Seen, geld ontfangenen uitgeeven, Koudende vanalle ’t zelve goed boek, zonder cenige

ven. de minfte verwarring 3 ieder kan ; al was ’t maar een uur daar na, zyn geld, of ge-

heel of ten deele ; daar weér uit krygen, of ook in ’t geheel of ten decle op cen an-

der overzetten , en daar mede doen als hem wel gevale , waar in zyn zin en

wil volkomentlyk opgevolge word; mitsgevende maar cen enkel fchrift daar van.

CS Niemant vermag’er de hand opte leggen» al was her fchoon omlyfsftraffe. Alle

roote ; : ; e )

veyheie. de Kardinalen , Prinffen, Prelaten, Koopluiden » Winkeliers, en, om met cen w vord

en privi- het algemeen te befluiten, die gereed geld re Rome hebben, leggenhet in deeze Bank,

legi.of in den Berg der godvruchtigheit ; wanneer 2y iemant willen betaalen, geevenze

hem maar een handfchrife met hunne hand ondertekent, alsdan worden zy aanftonts,

zonder eenige kortinge, betaalt, geevende cen onderteekent fchrift van den ontfangi

doch alvorens aantoonende, dat’er z00 veel in de bankte goedeis voor den geenen;

Meer Te lalt gegeeven heeft om te trekken.  Mecnigmaal gebeurt het , «dar zoo cene

see e" order ofaanwyzing door dertig handen gaat ,zonder dat’er eene penning uit de bank

ficekt gegeeven word ; ieder van hen zich latende genoegen , met die op zyn geloof te

doen voortgaan , cn zig daar door van zyne fchult , als mede zynen fchuldenaar te

ontlaften , tot dat het eindelyk aan den laatften fchultheer komt , zonder cen hand

in de beurste ftceken; ftaande voor den bedienden van de bank alleen daar op fe

letten, dat de fomme van _te betaalen en wederom té gecven, volgens die order ,

niet boven de fommezy welke van den {chuldenaar of inlegger in de bank gelegt

is; indien ’e gebeurt dat'er veele fommen ontfangen , ook weèr uitgekeert zyn ,

en men’er gaernecen ftaat van zoude zien , verzoekt menhen cene balance re maa-

ken van in- en uitgift, zy zullen *t aanftonts doen , en deneifcher ten cerften te

Genee- recht helpen. DeStaat vind ook zulk een genoegenin die gefchiktheit en vaardigheit,

fo waar mede zy de gemeente dicnen; dar de ‘meefte liever-cen bankfchrift hebben dan

stiaten ’tgeldin hunne kaflen; ja dat meer15 die zeer veel in de bank handelen en bekent

Stadtvan 7yn , neemengeen {chrifr, om de moeite te fchwuwen van dat telkens te veranderen

Rome vanneer zy iet afgefchreven , of ter goeder rekeninge geld van doen hebben , zich

latende genoegen, dat’et te boek geflagen , ofter regifter van de bank aangetekent zy»

*r welk voor geloofwaardiger gehouden word dan alle de fchriften der Notarifien

te Rome.

+Gat- Het Gafthuis van den H. Geeft houd deeze Bank gaande, en heeft'er het bewint

huis va" over , betaale de onkoften en uitgangen van °c huis , ‘als ook de nodige Bedienden.

Alle de goederen, landen en zanden dezes Huis, zyn voor de verzekertheit van de

Geldinbrengers verbonden; ‘t nut en profyt dat daar van aan dit Gafthuis komt.; is

dit; dar, niet tegenftaande al wat aan ’t zelve toevertrouwt word, menniet verzekert

is een uur te zullen houden , dewyl men op den cerften wedereifch verplicht is "©

geld, zonder cenig uitftel, wederomte geeven , daar in echter zoo vecle Millioenen

per caffa blyven , daar zy ten voordeele van ‘t zelve Gafthuis weder winft mede

‘weeten te doen, hoewel op eige perykel alleen , en voor rekening van't zelve Huis.

petsien Vit en met deeze winften konnen zy de Bedienden en Amptluiden over de Bank

debe  gemakkelyk betaalen; en het overigeftrekt tot cen groot behulp in het Gafthuis sdat

dienden. zonderdien byftant niet beftandig zoude zyn, omdie groore laften te konnen draa-

gen, voornamelyk al9er onvruchtbaare enflechte jaaren zyn. Het geld dat nooit

wederom word gegifcht, word ook ten nutte van °t Gafthuis gekeege ; maar zulks

Dad gefchied zeer zelden , ten ware in pefteyden, of andere zwaare algemeene ongele-

houden gentheden 3 anderzins word het getrouw en oprecht aan den Erfgenamen ab inte-

x pai fato, der gener die zonder Uiterften wil fterven, z00 veel hun gerechtelyk toekomt;

nuisea *rot denlaatften penning toe , ZUIver uitgekeert : mits dat ze alvorens bewezen heb-

noch. ben hunrecht , van het wederom te mogen eiffchen ; zonder dat’er verjaring 0

over verloopvan tyd plaats heeft : zulks dat men ’t geld , daver over 50, 60 en meet

jaaren in bewaringe gelegt was, op den cerften wederomeifch , eveneens wedet

krygt ; als of het daagste voren in de Bank was gelege. È

POL te Deze Bank,en de Berg van Batmhartigheir, hebben alleen hier van de vergunning®

Ie der Pauzen ; wel is ’t waar dat eenige Prinffen nu en dan zulke Banken hebben ge

tiwee  tracht op te rechten, met aanbiedinge ; even als de Bank van den H. Geeft gedaa

vergoheeft, van hunne goederen tot verzekeringe ten onderpandete ftellen , maar noo!l

hceft daar iemant op willen t fcheep gaan.
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Riecht over de zelve Bank ftaat de Kleine Kerk van de H.Maria Lichtmiffe, wel-"tKerkje

xe doorgift van Eùgenius den IV, van ’t jaar 1444 af , den Broederfchappe deri
Overbergfchen toegekomen heeft. Zy is ter bekoftiging van de overbergfche Ka. Mine.
pellanen van den Paus gefticht: daar is niet merkwaardigs in, dan het ftuk tegen de
‘zolder ott verhemelte , dàar onzen Heer in den Tempel gebragt word , van ee-
nenleerling van Julio Romano gefchildert. i

Aande zyde van deeze Kerk Îegt cen klein ftraatje , waar door men naar St. Jan$ orato.
der Florentynen gaat : in © midden van °C zelve ftaat het Oratorium) of Bedehuisrtmdef
van de Nationale Broederfchàp der Florentynen. Klemens de VII heeft het dezelveintyntche
îtjiar 1534 gefchonken. Weleer was het cen Parochykerk, den H. Thomas en sorda

€ H. Urfulà toegewyd ; tegenwoordig hiet men ze #7 Corfolato; overmids men de soda
mifdadigers, ter doodverwezen, daarin leid, om hen tot hunnen®itgang te berei.
den, en gewillig re maaken ; als ook om hun voor ’t laaft de H. Sakramenten der Coli
Biegt en Communie, die ganfch Italje door den allergodlooften nimmer onthou- ontrent
den worden, mede te deelen.  Deeze Broederfchap verzelt hen dan tot aan de dehals-
Gerechtplaats toe, met grawe linne rokken dan, en cen floers voor hunne aanzich- Fentivige
ten ; zy zingen den ganfcheri weg langs eenige gebeden der Heiligen ; het Kruisin het,
word voor uit gedraagen , en rontom lobpen de Sbirris of Helbardiers; twec derfee
welfprekendfte Paapen klimmen op de karre , gaan nevens den mifdadigen zitten,anders.
Vertrooften hem vierig , en fterken hem met krachtige en overtuigende vermanin-
gen omftantvaltig deezelaatfte ftraffe in’tleven uit te ftàan; her rechtvolbrage zyn-
de, nemen zy ’t lyk op, om hetin hunne Kerk van St. Jans onthoofdinge ter aarde
te brengen , daar zy dan ’t Officium Mortiorim, de Uitvaart en den 1ykdienft
blechtig zingen , en veele Miffen tot behoudr enzaligheit der ziele doen.
De Kerk van St. Jarì van Florenfe, ftaat vooraan in de Julieltraar, Strada Yulia ; De Rie

zyhoort , al van ’c'jaar 1488 af, aan dien Landaart , is cok op hunne koften ge- jin det
bouwt, naar het ontwerp van Jacob #an der Poort; zyis zeet ruim van begrip metFloren-
drie buiken of panden ; heeft niet dan het Portaal, dat ganfchniet verciert is. Zy90°
ftaat rerbeftieringe van de Vaderen van ’t Oratorium van den H.Philippus Neri:
als eene Parochykerk heeft ze Doopvonten : wel cer was ze den H. Cofmus en
Damiaan toegewydt.

Op het Autaarvan deeerfte Kapel , naar de rechter hand , ziet men een tafereel Autren,
van den H. Antonius, die predikt; men meent dat het van Paflignano is; dan cenederyen
der zyden cen ander , en daar in den H.Johannes den Doopet, zittendeir delucht,dar in
boven de Stad Florenfe , afgebeeldt ; van Pieri. In de tweede Kapel , cencsresni
fchildery van onze L. Vrouw ; en van den H. Philippus Neri, van Carolo Marat-
ta gefchilder. De H. Hieronimtis , in de derde Kapel, knielende voor ’t Kruice.
fix, mer een land(chap en veèle beelden daar in, is van Toufliant Titi van Floren-
fe. Aan d’eene zyde van de zelve Kapel, zietmen cenen H. Hieronimusdie fchryft,
van Louis Civoli ; het overige is in natte kalk , maar wat ftyf, gefchildert , van
Stephano Peri. In de vietde Kapel was cene L. Vrouw der Barmhartigheit van
Sermoneta, maar is weggenomen, overmids de Heer Baldinotti dezelye wéder zeer
prachtig laat herbouwen. ;

In de Kapel van? kruîs der Kerkè , de Heeren Nerli tockomendè ; ziét men IRE
cene fchildery van twee H. Martelaren ten vutire gedoemt; zynde een konft{tuk van poet er
Salvator Rofa , die te gelyk een konftig Schilder, en goet Poéet was. Konft.

In de Kapel van onze L. Vrouwe, aan de zyde van ’t koor, ziet men aan d’cene calde,
zyde de Geboorte, en aan d’andere zyde, de Hemelvaart onzer L. Vrouwe , van
Anaftafio Fonteboni ; het overige daar in , is van Auguftyn Ciampelli gefchil
dert. i

In 't opmaken van ’t Koot of ’t HoogAtitaat; is de bouwkuride van Arimino ge-Beelé,
volgt; hetisectft na zyn dood, onder ’t beftier van den Heere Ciro Fetri, voltooit. Pron:
Het beeldwerk boven ’t Autaar van wit marmet, vertoont den Doop onzes Hteren, graven:
door St. Jan ; levens grootte , van Antonio Raggi iitgehotwen ; ’t Geloof aan
d’eene zyde , is van Hercules Ferrata; en de Liefde , aan d’andere zyde , van Do-
minico Guidi; de Afbeeldzels in de tondeelen , nevens de Deugdenvan plaafter ,
Zyn van verfcheide Meefters: beide de Pronkgraven aan de zyden , te weeten, dat
van den Heere Cotfini , isdoot Algatdi;en dat van denHcete Acciafoli; door Herc.
Ferrata gemaakt,

Delichaamen, det H, H. Mattelaren, Protus en Hiacynthus, ruften onder het Hoog Linn
Autaar. De feeftdag word in de zelve Kerk , op den II September, en hunneHeiligeo:
Overvoering , op den 21 Junius gevicrt. -
Aan de andere zyde van ’t Koor, ftaat de Kapel van ’t geflagt der Sachetti x en
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daar in cen koper Kruis van Profper Brefciano gefchetft of gevormt , en; na zyn
dood, door Paulus van St. Guirico gegooten. De Ridder Lanfranco heeft het leven
onzes Heeren aan ’t gewelfen de zyden van deeze Kapel gefchildert.

verdere In die van ’t kruis der Kerke, den Heeren Kaponi tockomende, ziet men cen ta-
STE fereel van de H. Maria Magdalena door de Engelen gedraagen, van Baccio Ciarpi;
iukken. Meefter van Pedro Cortone en difcipel van l'ouffame ‘Piti , (die het tafereel van

den H. Francifcus in de volgende Kapel gefchildert heeft). geweet : de vordere
ftukken zyn van Nicolaas Pomorancie.
De volgende, den H. Abc Antonius toegewyd , heeft cen tafereel van dien Hei.

lig, dood opdevloer uitgeltrekt leggende , van Ciampelli. De fchilderyen, in
natte kalk, met het leven van St. Laurens , zyn van Antonio Tempefta. De twee
groote Zydftukken s Waar van ’t cen Paulus bekeering is, zyn van Jan Angelo Ca-

nini. Her groottafereel , van de predikinge van Johannes den Dooper in de woe-
ityne, aan de zyde van de kleine deur, ds van Nardini, zoo men meent, gedaan;
de H. Maria Magdalena , van Pazzi; in de volgende Kapel, is van Corradi van
Florenfe gefchildert , de St. Jofeph, en de St. Anna, aan de zyden: her leven
vanSe. Gilles, en ’t geen’er meerin natte kalk gezien word , is van Cofci : de doo-
de Sebaftiaan en de andere beelden in de laatfte Kapel afgemaale, zyn van Jan Bap-
tilt Vanni, Florentyn. i

College Aan de zyde van deeze Kerk ftaat het Collegie van Bandinelli ; het is van Bar-
van iecholomeus Bandinelli , eenen Florentynfchen Bakker te Rome , gefticht en opge-inelli. È i; / : S

recht voor twaalf jonge Scholieren , kinderen zyner Landsluiden , die op hunne 15
jaren daar in genomen , en zes jaren onderhouden worden ; zy hoorendeleffen in

» paleis het Romeinfche Collegie; zoo doen ook alle de andere Collegien. Recht hier te-
vanBichi- cen over ftaar het Paleis van den Heer Bichi , Auditeur van de kamer.
De ima De Strada Fulia, ofJulieltraat, is cene zeerfraaije ftraat, lynrecht zoo verreals’t
Jui= oog reiken kan, tot Pozze Siffo , ter lengte van. ..... getrokken. ‘Ze ftaar
ai vol Paleizen , waar van , naar de rechter hand, dat van de Sachetti , een zeer edel
Sachei Florentynfch geflagte , het aanzienlykfte wel is. Zy hebben zich hier; zedert een
daria eeuweherwaarts, mer hunhuis en hof houdingeter neér gezet. In het eerfte vertrek,
ni ziet men twee groote Schilderyen met Hiftoryen daar in; zy worden hoog gefchat,
Lat. om dat ze van Pedro Cortone zyn; d’eene beeld den Maagdenroof der Sabynen

af; d’ander den Veldflag van Alexander tegen Darius ; ook cene leggende Venus,
van Titiaan ; cene H. Maagt, wel van hem begonnen , maar van Guide voltooit;
een hoofd van Albert Durer, enz. Dit Paleis word van drie Broederen bewoont:
de oudfte, die getrouwtis, is de Markpraaf Sachetti ; de tweede, is Kardinal en
Biffchop van Viterbe ; de jongfte , Ridder van Malta en Ambaffadeur van de Rid-
derlyke Order aan ’t Paufchelyke Hof.

*Paleis Recht daar tegen over ftaat het Paleis van den Heer Gregorio Ricci ; onder hem
Ricci. beruft noch die fchoone Bibliotheek , van wylen zynen in den Heer ontflapenen

broeder, de Heer Kardinaal Michel Angelo Ricci, cen der godvruchtigfte en ge-
Icertfte Prelaten van ’t Roomfche Hofin zynentyd.

pe kek__ Eenige fchreden verder, naar den waterkant, ftaat de kleine Parochykerk van den
van St. H. Blafius, della Pagnotta , van Alexander den II, in ’t jaar 1060, ingewydt; ter
Biafius.. plaatze daar in voortyden den Tempel van Neptunus geftaan heeft.  Naderhandis

ze een van de 20 Abdyen van Rome geworden; maar nu hoortze aan’t Capittelvan
St. Pieters. De twee Engelen die ’© Sakrament aanbidden, nevens de andere Beeld-
jes » zyn van Pedro Cortone, noch jong zynde , gefchildert.

kerkvan  Daardichte by ftaat de Kerk van de H. Maria, de Suffrage der Verlichtinge of Ver-
DE loflinge genaamt , om dat’er dagelyks zoo groot cene meenigte Zielmiffen ; tot verlof=

”. fing ofverligtinge der pynen van de Overledenen in ’ Vagevuur ; gedaan worden,
door de goede voorzorge der Broederfchap van den zelven naam daar opgerecht ,
al in het jaar1592 ingeftelt, en door Clemens den VIII goet gekeurt. De Broeders
hebben ze in het jaar 1616 laaten bouwen ; maar , zedert weinige jaaren ; is ze van
de zelve Broederfchap weder, naar het ontwerp en de bouwkundige beftieringe van
den Ridder Rainaldi , die ze met een voorgevel van Tiburtynfche fteenen heeft

iszeer doen verfieren, herbouwt. .Deze Kerk is zeer net, en word wel onderhouden; het
Ritende Bedehuis of Oratorium der Gebroedeten ftaat aan de zyde , om daar hunnegcefîc»
yverig. lyke ocffeningen te pleegen ; Zy zyn zeer yverig om werken, van barmhartigheit te

verrichten , als ook om de Zielen in het Vagevuurte verligten , of haar uit deeze
plaatze des lydenste verloffen.

Kapellen In deerfte Kapel , naar de rechter hand als men in de Kerk komt, ziet men cen
tafereel van de drie Koningen, Jezus aanbiddende; aan de zyden, noch twee ande-
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fe van onzen L. Heeren van onze L. Vrouwe, alle vanJan Baptift Natali van Ctemà
gedaan , hy heeft ook *t gewelf gefchildere.

Hertafercel van de volgende Kapel, daar men de H. Maagt, den H. Tofeph, en Autaresi
den H. Dominicus afgebeeld ziet, is van Jofeph Gefli: aan d'eene zyde is de Abra:
hams offerhande van Jeronimo Troppa ; aan de andere zyde Jakobs ladder ; van
Hiacyncho van Meflina gefchildert.
De derde Kapel hoort aan ’t geflacht van Marcaccione ; daar in ftaat een welges

bouwc Autaar ; en daar op verfcheide Engelen van marmerenplaafter , door Nal-
dini gemaakt , die rontom cen muurvak , daar een L. Vrouwe becld ingeflotenis;
geplaart zyn. ;
De twee Schilderyen aan de zyden ; waar van d’eene de geboorte van dee

Maagt ; en d’andere de aanbiddinge der drie Koningen verbceld , zyn van Joringe.
feph Chiari; maar de ftukken aan ’t gewelf zyn van Nikolaas Bereronni gefchil. wezsn:
derc.
Het Hoog Autaar is van den bouwkundigen Rainaldi } met fchoone marmere

Zuilenverfiert 3 het tafercel daar men onze L. Vrouw-in de lucht ; met veele En-
gelen verzelt , zier, die, op haar bevel, de zielen uit het viammende Vagevuur
naar het Paradys overvoeren, is van Jofepho Gezzi. De twee tafereelen aan de zyden,
daar in de verryzenis van Lazarus , en Daniel in den kuil der Lecuwen zyn afge-
maale , als ook de andere Schilderyen aan ?r gewelf, zyn van den Ridder Benafquè
van Piemont gedaan.
Weèr naar de deur van de Kerk kecrende , komt men by d’eerfte Kapel, aan de Kapel

andere zyde, her Kruisbeeld toegeheiligt ; op de zyden zier men twee Schilderyen Kruice
van Lanfranco ; het ftuk in de volgende Kapel, onze L. Vrouwe mer Engelen om- fix
ringt, en om laag den H. Hiacynchus, en de H. Catharina van Sena verbeelderide,
Îs van den Heere Daniel Flamangefchildert : de tafereelen op de zyden, en de
Schilderyen aan ’t gewelf; zyn van Jan Bapri Ciminio zyn van Palerme.
Op de groore Kerkdeur word het Vagevuur, zeer levendig afgemaalt', van Jan

Bapuft Brancelli, Florentyn , gezien. :
Aan rt cind van een Kleia ftraarje dat naar den Tybet loopt , tuffchen de Kerken Qse

van den H.Blafius en die van de Su/frage, ftaat de Kerk van St. Annaen der H.H. Amhaen
Martelaren Fauftinus en Jovita ; toebehoorende aan de Maatfchappy of Nationale FaiBroederfchap van Brefcia' in Lombardyen. di

Julius de II, na dat hy de ftraat Julia had laten maken , tekende door Michel
Angelo Bonarota ter dezer plaatze den grond van een groot Paleis af, waar van men Ènochde voetfpooren ziet , met deze inzicht, om alle de Vierfcharen of Gerechtsho- F9deinzichtven, zoo meenig als’er waren, die door ganfch Rome, zelfs onder verfcheide var ju-zonderlinge perfoonen verfpreid, tot groot nadeel en ongemakvan”t gemeen, Rechtlis0°:pleegden, derwaarts by een te trekken: maar zyne dood ftremde dar goet voorne- Gerecht
men ; en belette het te volvoeren; ’t is ook naderhand van zyne Opvolgers, om de Phatsn.groote onkoften , achter de bank, gefmeeten. De Brefcianen kregen daarom de wiaromplaats van Gregorius den XIII , en Richten'er deze Kerk , met het Gafthuis voorde Brefhunne Zieken en Pelgrims. Het Portaal is nu onlangs van den Ridder Fontana ge- fici,
bouwt ; beide de Bcelden van de H. H. Fauftinus en Jovita , in de muurvakkenvergunt
naar de zyden van de Deur, zyn van Frangois Cozza uitgechouwen; anders is’er niet!
merkwaardigs in de Kerk te zien, allioewel ze zcer zindelyk is; de H. overbiyfze-
len van St: Anna, moeder van de H. Maagt , worden’er , nevens andere meer , in
bewaart. Het Bedehuis of Oratorium ftaat in een ander klein Straatje, dat’er dich.
te byis, waar door men weder op deStraat Julia komen kan.

Hexeerfte gebouw, aan de rechter hand , ‘is cen ruim fterk huis en met veele ge- DE de
makken voorzien, ook zyn'er vry veele bewoonders:, hoewel tegens hunnen dark; vangenin: want hieris het gemcen Gevangenhuis. Toen Innocentius de X Paus gewordenhuyzen:
Was , vatte hy dat, voor zyn cerfte werk , byderhand ; vermits hy als Auditeur
of Raarsheer van ’t hoogfte Hofgericht ; den erbarmelykenftaat der gevangenen. op
de torre di Nona , daar zy te vooren zecr eng geflooten waren gewceft , gezicn
hadde,

Recht tegen over de nicuwe Gevangenifle , ftaat een ander groot gebouw ; vry "tOrato:
en vrank , \daar ’t Bedchuis of Oratorinm , nevens ’© Huis-der Broederfchap vari "i ava
Confalon , en de Kerk van de H. Lucia del Chiavica in begrepenis. Deeze is det, ©
oudfte Broederfchap van Rome; zy is van den H. Bonaventura ; in’tjaar 1264,
opgerecht » van Klemens den V; in°t jaar 1275, beveftigr, ook van andere Pau-
zen meer, en nulaatft van Gregorius den XIII; int jaar 1576. In het boek van
den Abt Piazza, kan menalle de goede werken zien , welke deeze Broederfchap
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dagelyks oeffent. De Allerchriftelykfte Koning is'er Befchermheer over, zyne plaats

word door den Ambaffadeur van Vrankryk bekleed.

DeSchilderyen in dit Bedehuis of Oratorium zyn deeze : ‘t laatfte Avontmaal

des Heeren met de 12 Apoftelen ; en de Hiftorie van Chrifus , zyn kruis dragen-,

de, vanLivio Agrefti; daar onzen Heer geleid word naar of voor Cajaphas, van

Rafaélino de Reggio ; de Opftanding onzes Heeren ; in natte kalk gefchildert ;

van MarcodiSiena. De Schilderyen daar rontom hcene , infgelyks de Doorne-

kroning , en de Ecce Homo, zyn van Cafar Nebbia ; de geefleling onzes Heeren,

is van Federik Zuccaro.

pe ke De Kerk van de H. Lucia van 't Riodl , genaamt della Chiavica ; ter zake van

vada cenen Aftocht, die dicht by het Porraal, aan het eind van de Barchi, en aan ‘r begin

sLuei: van de Pelgrim- of Goud{medenttraatlegt, volgt hier aan. In deeze Kerk is niet

merkwaardigs; ze word bedient van twaalf Kapellanén , die, ten kofte van de Broe-

derfchap van Confalon, onderhouden worden , en in maatfchappye .» met de an:

derein’chuis van Confalon; daar zy hunne woonplaats hebben , leeven.

pe ke. Voor het Portaal of den ingang van de H.Lucia, ftaat het kleine Parochykerkje

vanS van den H.Steven, ir Pifcivola genaamt , wegens de Vis, dic mer op de markt

Serevan de H. Lucia aan de Vuilniszyp, verkoope.
rie Bo. Dicht hier by ftaat het Gafthuis der Boheemfchen ; door Spironka, den eerften

Ren Chriften-hertog van Bohemen, in’t jaar 931, toen hy te Rometentyde van Ste-

10,5" phanus den VÎI quam , gefticht. Het is de H. Methodius , Biflchop van Mora-

vien en Boleemfchen Apoftel ; toegewydt. Karolus de IV, Koning van Bohemen

en Keizer , liet het toen' hy te Rome gekomen waè , om zich daar , in ’t jaat

Eenhuis- 1355 » ten tyden van Innocentius den VI, te doen kroonen, weér ophaalen ; en

velting ; ;
veting hy verbererde de inkomften. De Pelgrims van dat landi worden daar , als zy te

grims. Rome komen , gehuisvelt en gefpyft.

DE WYK VAN DEN REGEL : RIONES DELLA REGOLA.

 

Wadrom Ande overzyde van dien Aftocht, kome men in de Wyk van den Regel; in

of waar x Italiaanfch hict ze Rione della Regola, met bedorven Latyn van Regio Ares
menule » wegens het zant dat de ‘Tyberftroom langs den kant van de rivier , daar de+

hit. ze Wyklegt, uitwerpt. De Govidfmeden- of Pelgrimsftraat , aan de flinker hand,

hoort aan Rione della Parione ; maar de ftraat aan de rechter hand, waar door men

naar ’t Paleis Farnefe gaat , hoort aan deze Wyk.

nerzie Het eerfte dat zich hiet merkwaardig vertoont , is het huis der arme zieke Prie-

huis der fteren van Antoni Veftri, eenen Apotheker, in zyn eigen huis , in ’t jaar 1650, ge-

ameftiche, omdaar in tien bedden te fpreidden; voor diergelyk cen getal zieken , die daat

sea

=

onderhouden; envanalles ter gezontmakinge sentot datze wedet fris zyn, verzorgt

worden. Klemens de X kende , in ’t jaar 1674, dit Ziekhuis onder het getal det

geener ; die op andere Godtvruchtige ‘plaatzen der Stadt ftaan , om het mede deel

te geeven aander zelver vryheden en voorrechten.

Kekje  Éen weinig verder op, voor het fchoone Paleis det Heeren Rocci ; ftaat het kleiz

anee Parochykerkje van den H. Euangelift Joannes #4 Mito genoemt, daar niet merk:

Euan- Waardigs in te zien 1s. 1

gua Dicht daar by ftaat de Ketk van onze L. Vrouwe van Montfefrat , ten kofte van

nze * de Arragonfche natie , int jaar 1495 ,door Antonio Sangallo zeet botiwkundig op-

van —gemaakt; maat’t Portaal is van Francois van Voltere , daar in zyn twaalf Aragon:

Mont- {che Kapellanen , ook ftaat'er cen Gaithuis voor de Attagonfche Pelgtims by.

Inde eerfte Kapel, aan de rechter hand , ziet men een tafeteel van den H. Phi-

lippus Neri , en van den H. Nikolaas de Bari. In de volgende , de Maria Boots

fchap , en meer andere Schilderyen in natte kalk maar wat ftyf , van Frangois

Nappi van Milan gedaan,

Hettafereel van de H.Maagt, den H. Jakobus , en eene menigte Engelen in de

derde Kapel , is van Karolo Sarazyn van Venetien ; het tafereel van onze L.Vioù-

we op ’t Hoog Autaar, daar zeer veel Beelden in zyn ; is van Frangois Rofe.

Aan de andere zyde ftaat de Kapel van 't Kruicefix ; daar aan volgt die van de

H. Maagtmet beelden verciert, men gilt van Napi; maat de H. Eulalia, Maagren

MartelarefTe , in de laatfte Kapel, nevens cene menigte Engelen, alle wel gedaan, zy

wan den hedensdaagfchen trant.

st, rho-  Byna recht daar tegen over ftaat de Ketk, welke aan de H. Dricvuldigheit , en

masvan aan den H. Thomas; Aartsbiffchop van Kantelberg ; geheiligt is; wel cer was dee-

Fageland i ; >

Tage, ze cen van de twintig Abdyen van Rome. Hier naaft by ftaat cen Gafthuis ni
e 
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de Engelfche Pelgrims ; dat tot een Collegie voor de jongelingen vandie Natie van
Gregorius den XII, int jaar 1577 ; bekeert is ; de cerwaardige Vaders Jefuiten È
hebben'er het bewind over, die hun in de Wysbegcerte en Godgelcertheit onderwy.
zen ; als zy dien loop volbragt hebben , en in de geheiligde Orders beveftige zyn,
worden zy ; als Zendelingen, naar hun vaderland gefchikt; om daar de H.Sakra-
mentente bedienen , en Gods woord zuiver, aan hunne Roonifch Catholyke broe-

deren, die in ’© midden der afvallige ketters woonen, te leeren ; waar in hun de
Koning, nulaatt regerende, vcel vryheit vergoft heeft, daar hy voor gedanke zy. Merita
In de zaal van dit Collegie zier men meerdan vyftig afbeeldzels der Mannen van Koning:

dit Collegie; die den Marteldood, onder de vervolgingen van Henrik den VIII, Jakob.

Koninginne Elizabeth , en hunne Navolgeren , gefmaakt hebben.  Boven hetin-
komen vandit Galthuis, begiftigde Gregorius de XIII dit Collegie met drie dui-
zent Dukatons of Schilden jaarlyks, van de dagkamerte trekken , daar benevens

gafhy hun igiederjaar; op den dag der H. Drievuldigheit, noch hondert gelyke party
Schilden, en zoo vecle infgelyks op St. Thomas dag. Gregorius de XIV. begif- ict
tigde noch , behalven al dit voorige , ‘cr zelve Collegie met vyftig Dukatonsk®"%
?s maands , om daar mede te verligten de fchade ; die zy , door de verminderinge
van ‘© inkomen der Dagkamer, hen door Sixtus den V ontrokken, leedden. Zy ge-
nieren boven dien veele vryheden en voorrechten van den H. Stoel. De Bewintheb- voor
ber of Regent van ’t huis , heeft het reche om hun der Leeraaren muts te mogenrechten
Opzetten enverecren. Ten cinde van hunne ftudien gekomen zynde , worden zy
tor het Priefterampt gevordert , zonder affcheidbrieven , zonder tytel , ja zelf
zonder die tuffchenpozingen , (anders gebruikelyk) waar te neen Dit Colle
gie is zedert weinige jaaren vernieuwt , en daar by een fchoon Paleis , daar de En-
gelfche Kardinaal Hawart van Norfolk zyn Hofhield , gebouwt.
De Kerk is boven met cene fchoone zoldering , heel vergult , verciett; de muu-

ren zynin natte kalk van Nikolaas Pomorancie gefchildert ; de Hiftorie der Engel-
fche Marrelaren , van de Ketteren gedood , word daar in afgebecldr. Het taferecl
van de H. Driegenigheir, op het Hoog Autaar, is van Albert Durer of Durante Al-
berti. In de Kapel aan de zyde van’ Euangely ; ziet meneen tafereel van den H.
‘Thomas van Canrelberg ; nu onlangs , en heel wel gedaan.

Opdekleine plaats,dicht hier by, ftaat de Parochykerk van de H. Katharina ,Dé È
Maagt en Martelareffe ,, onlangs wedet opgehaalt , met cen nicuwe koftelyke zol- H.katha:
dering en fchoone Schilderyen verciert. SI

Inde eerfte Kapelis eentafereel , in natte kalk gefchildert; zynde cene nacht,
daar in Jofeph met onzen Heere naar Egypten vlugt , van Mutiani; als ook de H.
Katharina in de volgende Kapel: maar de Hemelftukken; in ’t gewelf, zyn van Cop-
pi, die de derde Kapel ook gefchildert heeft ; daar dat fchooneftuk ; van den H,
Karel Boromeus op ’t Hoog Autaar , van Zuccaro; gezien word ; de twee kleine
Schilderytjes daar ondet., zyn van Pedro Cortone gefchildert.
De eerfte Kapel aan de andere zyde, den H. Antonius van Padua toegewyd , heeft

Coppi gefchildert ; maar de L. Vrouw , met de twee Heiligen verzelt , in de vol-
gende Kapel , is dovr Leerlingen van Vafari gedaan.

Ter zelver plaatze ftaat ook de Kerkvan den H. Hieronimus naar hemgeheeten, De Kerk
&m dat men by overleveringe vafthoud , ‘dar die H. Leeraar daar gewoont heeft ; jjiero -
zoo lang hy teRomeis gewecft, toen de H. Damafus hem daar; in’cjaat 370; deede mus.
komen.

Eenige Eeuwen daar na ftont te diet plaatze ; of-daar omtrent, cen Franciskaner

Kloofter , in ’t jaar 1519 overgebragt naar St. Bartholomeus op ’t Eylant : Julius,
Kardinaal de, Medicis ; naderhand-Paus, en Klemehs de VII genaamt, verworf Aarts-
deeze Kerk van zynen Neef, Paus Leo den X , voor een Aartsbroederfchap derb:
vreemde Hovelingen of Hofjonkeren ; die hy daar in ftelde , onder den naam det;
Liefde : maar overmits die Koninginne der deugden binnen geene paalen kan be- Hov
flooten worden , ftrekt zich de liefde der Gebroederen in' ’t gemeen zoo verre , 5
dat zy zoo wel den levendenals dooden , den gezondenals kranken , den jongen
als ouden, zonder eenige onderfcheit van ftaar, geboorte, of kunne, goetdoen, cri

bezorgen met het geene hen noodig is.

Alle Zaterdag doetze aan alle de arme Geflagten , èn arme Weduwen te Rome ; po
cen zekergetal brooden uitdeelen, opzigt neemende opher getal der kinderen, daar 8" ;
zy mede belaft zyn , verdubbelende de aalmoeffen , naar maate dat het brc dl derlicfdé
duur ofKlein is : alle dag reikt ze een brood aan ieder der gevangenen, in de niey- anale
we gevangeniffen; 2zy laar voor hun de Miffe doen, zend hun Priefters tot vertroo-

ftinge , cn omaan hun de H, Sakramenten te bedienen. Op ftatelyke Feeftd
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loft ze die om kleine fchulden in de gevangeniffen zitten , die voor hun'[betalende:

zy onderhoud cok het Krankehuis der gevangenen , hun zoo wel fpyze als gences-

middelen verfchaffende.

Drsagt Deeze Aartsbroederfchap draagt ook zorge dat de dooden in de ftadten daar

2er5v0" buiten , die van yder verlaten zyn , ter aarde komen ; maar dit godvruchtig werk

dooden. neemt nu de Gebroederfchap der dooden, met toeftant van deeze, waar.

ù Geeft giuria ,0p St. Jeronimus dag, geeft zeaanveertig arme Dochteren eene Houwlyks-

dIgifte, behalven noch twee andere giften aan twee Nieuwbekeerden (want ze draagt

gifen 00k zorg voordie de ketteryen afzweeren) betalende de plaatzen in cen Confervato-

rie of Gemeenhuis , waar voor ze vyftig Ryksdaalders yder maant , aan dat huis,

uitkeert.  Zy houd cenen Arts; om de arme Zieken te gaan bezoeken , nevens

Berorgi wee Stoeldragers , om hen in de Gafthuizen te brengen.  Vermits ook dear-

de zaken MEN , Nevens de gevangens , veele elenden onderworpenzyn ; en dieshalven van

inRech- anderen te meer geplaagt worden ; heeft ze ’t hunnen dienfte cenen, Advokaat en

“

—

cenen Procureur der armen , die hunne zaken moceten handhaaven; en ’t zy ze in

rechte zelf iemant geroepen hebben , of geroepen worden , hunne zaken zoo bur-

gerlykeals lyfftraftelyke , wel waarneemen ; vervolgen , befchryven, en , voor

wat Vierfchaaren het zouden mogen wezen, bepleiten; ’t verfchot , om de za-

ken te cer aan cen kant te krygen , daar byleggen , alles voor niet , en zonder

tydverzuim. Alle morgen moetenze de Gevangenhuizen bezoeken, de nieuw in-

gekomeneonderyraagen, hunne namen optekenen, en hunne bevryding, zoo haaft

als’t mogelyk is, bezorgen. Beide deze bedieningen Zyn van een groote aanzienlykheit,
om dathet een trap is, waar door men zeer bequaamlyk tot de hoogfte geeftelyke

= ampten en Prelaturen gevordert word. De H.Philippus Neri heeft drie en dartig
PhilippusJaaren in Sr. Hieroons gewoont 3 de Priefters van dieip zyn'er van de

Neri. Broederfchap geinftalleert ofbeveltigt : de Predikatien en Gebeden worden'er on-

dee der Maatzang, bynaaleens als in de nieuwe Kerk, gedaan. Men kan'er de kamer

woont. van hunnen Stichter noch zien; maar ze is nu in cen Godvruchtig Bedehuis veran-

dert.
De Kerk De Kerk van den H.Hieronimus , hoewel zeer klein, is echter zeer rein en net,
iz Dominicus Kaftelli is'er de Bouwmeefter van geweeft. De cerfte Kapel aan de rech-

ft, mer ter hand ,hoort het geflachte van Spadatoe; het {ny- en beeldwerk, dat men’er naar
Beelden: de zyde van ’t Epiftel in ziet , is van Cofmo ‘ancelli ; maar dat naar de zyde

van ’c Euangely , van Ferrara ; de Engelen die geknielt zitten , zyn van Antonio
Giorgetto.
De kleine Kapel , naar de zyde van *’t Hoog Autaar ; pronkt met cen tafercel

van onze L. Vrouwe en andere Heiligen meer , van Durant Alberti gefchildert ;
ook d’andere ftukken in de zelve Kapel. Het marmere Pronkgrafis naar ’t ont-

werp, of de fchets van Piedro Cortone gemaakt.

ren zeer Het Hoog Autaar, is naar de bouwkunde van den Ridder Rainaldi gemetft , *c

fehoone word van marmere Zuilen onderfehraagt; en is verciert met cenige metaale beelden;
Hicrony- in *t midden der zelve ziet men het groot tafercel van den H: Hieronimus , in
den Do- zyn uiterfte , en zoo hem’ laatt geheiligt Gerecht gegeeven word : dit is cen van

minicain. ge befte ftukken des zoo vermaarden Dominicains , ‘t word ook voorcen van de

befte van Rome gehouden; ’t is van Charles Cefi in koper gefneden en op twec vel.
len in prent uitgegecven.

In delaatfte Kapel, aan d’andere zyde, ziet men onzen Heer, gevende de fleu-
telen aan St. Pieter, van Mutiano , of immers van iemant zyner Leerlingen afge-
maalt ; het rafercel van ’t Bedehuis, daar onze L. Vrouw , en, aan de zyden, de
H.Hieronimus en de H.Philippus Neri afgebeelde worden, is van Romanelli, z00
zommige mecnen , gedaan ; hoewel’t naar zyne handeling niet gelykt.

Her trotfche Paleis van Farneze ftaat dicht by deeze Kerk; maar eer wy daartoe
treeden , zullen we voor af de voornaamfte gebouwen » die’er meer op de ftraat Ju

pe kexlia ftaan , in ’t voorbygaan , om dat ze onder decze Wyk behooren , opgeeven;
a en met dat aan den Tyber eenen aanvang maken , te weeten met de Kerk, den
vani H, Geeft toegewydt, zy hoort den Napolitaanen toe; ’t was wel eer cen Kloofter
Franfiche van Geeftelyken, die-van St. Sixtus in Zi4 Appia, en daar na, van den welgeluk=

RIS zaligen Sixtus den V naar St. Dominyk,op den berg Magnanopoli, overgebragt zyn.

?t Is niet lang geleden dat deeze Kerk herbouwt is , door den Ridder Cofino Na-

politani.
In de twcede Kapel , aan de rechter hand , ziet men cenen St. Francifcus , van

den Ridder Arpino ; het tafereel , van de nederdaling des H. Geefts, op ’t Hoog

Autaar, is out , maar echter goet ; in de eerfte Kapel, aan de andere zy, is cen ni
e
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fereel van den Gekruiften, nevens de H. Maagt, St. Jan, en de H. Magdalena, van
Karolo Lamparelli; de H.'Thomas,.op ’t volgende Autaar , is van Frangois Lau-
renti, hy heeft ook den vlakken grond van ’t verhemelte der Kerke gefchildere : maar
de Johannes de Dooper , grooter dan ’r leven ; in de laatfte Kapel , is van Bal-
thazar Croce.

Dicht daar by ftaat het Collegic Ghiflieri, van Jofeph Ghiflieri, cenen Romeyn, Colle:
in het jaar 1656 geftiche; hy maakte by uiterften Wil aan ’t zelve huis al zyn goed Efinieri,
en erffenis. Daar worden , vyfjaren lang , 24 arme jongelingen om niet onder- voor 24
houden; en midlerwyl in de goede konften en wetenfchappen s beft met hunnezin-tn
nelykheit overeenkomende ; opgetrokken , zonder dat ze den Geeftelyken flaat ge-
houden zyn aan te neemen.
De Kerk, van de Goutfmeden, St. Loy, ftaat ook ter deezer plaatze; zy is , St.Loy

ten kofte van hunne Broederfchap, in ’t jaar 1509, onder Julius den II, gebouwr ; deren
maarna dien tyd is ze vernieuwr. i

In decerfte Kapel, aan de rechter hand , ziet men eene Schildery van Romanelli; Kapellen
die ook de twce beelden aan den boog gefchildert heeft : de ftukken op ?t Hoog snifunt
Autaar , in natte kalk gefchildert , daar men veele Heiligen by cen ziet, doch on- ca
der die St. Loy Biflchop van Noyon , uitmuntend wel gedaan , zyn van Matthews
de Lecke,

In de Kapel aan de andere zyde , is de gebootte onzes Heeren ; in natte kalk,
van Jan Vecchi gefchildert: de twee bcelden op den boog zyn van Romanelli:
de Plaafterbeelden in de Muurvakken, zyn van Goudfmeden ( zeer konftig in
dat werk ) gebootzeert.

In de Straat della Armata ; welke op den Tyber uitkomt, ftaat dat kleine Kerk: Kerkjé
je van den H. Nikolaas , de gl’Incoronati genaamt ; het is wel cene Parochy s Nicolas:
maar echter is’cr niet in te zien.
Weder flinks om naar de Strada Fulia keerende , komt men aan de Kerk van St-Catha-

de H. Katharina van Sena , in °t jaar 1519 , ren tyde van Leo den X,door de Se-tinavan
noizen gebouwt ; nevens cen Bedehuis of Oratorium jdaar in de Broederfchap ; van heeft cen
deeze Natie , hunnegeeftelyke oeffeningen pleegt : hier word cene vinger deezertechtom
Heilige bewaart, welke in omdragt, op den 2den Zondagin May; vertoont, en dien dood-
dag danheel plechtig geviert word: dan word ook een gevangen van de galg of van febuldi-
degalei verloft, en, met Laurieren gekroont, omgeleidt. Dit voorreche is hun vanfig. te”
eenen Paus hunner Natie vereert ; de zelve Broederfchap geeft dok , op denverlofini
3often April, houwlyks onderftant aan veele arme dochteren hunner Landsluiden,
enoeffent veel meer andere deugden ; de muuren van de Kerk zyn in natte kalk ,
(zoo men meent) van Antiveduto , gefchildert; de opftanding onzes Heeren , op
her Hoog Autaar , is van Jeronimo Genga van Urbyn. ,

Een weinig verder , ftaat dat fchoon Paleis van de Heeren Falconieri ,.*t heefr'tPaleis
zyn uitzige op den Tyber; daar in zyn uitftekende fchilderyen : namelyk , deconieri.
Mildadigheid , welke haare gaven blydelyk uitdeelt met cen paffer, van’ Guido
Reni; St. Pieter fchreyende half lyfs, van den Dominicain ; de vier Elementen in
Landfchappen , gevult metfraaije uitbeeldingen der liefde cuffchen Venus en Ado-
nis, van Francois Albani ; het Bad van Diana, van Karolo Marata : daar legt ook
een terras, of gemaakte hoogte by , daar de fchoonfte bloemen der waereld , naar
den tyd van ’t jaar,, gequeekt worden.
De Kerk van de H. Maria des gebeds ftaat dicht by dat vorige Paleis.  DeD: Itek

Broederfchap des Doodsis daar in ’t jaar 1551, ten tyde van Julius den III, opge- tiMana

recht: zy draagt zorge , dat de Iyken der armen, in de Parochien, wanneer'er nie-d.sDoods
mantde hand aanflaat , begraaven worden : ook befteltze ter aarden de lyken pig
van die op deftraaten der Stad, of op ’t land dood gevonden worden, of van de
hunneverlaten Zyn ; zy doen veele Miffen voor hen , tot rufte van hunne Zielen,
nevens andere dienften meer. De uitvaart en den plechtigen Lykdient, Officina
Moriuorum , zingen de Broeders zeer dikwils in hun Bedehuis.  Deeze Broeder-t; cer
{chap is cene der Oudfte van Rome : de Kardinaal Baronius brengeze heel ver , ja oud.
tot den tyd van den Grooten Konftantyn , onder wiens regeering , zegt hy, gelee- TEA
zen Word, dat wel hondert en vyftig Arbeyd- of Handwerksluiden , de Lyken coni.
der geener die binnen Rome van de hunne verlaten en onbegraaven bleeven, gingenbewezea:

opzocken, en dezelye gevonden hebbende, gaven zy hen eenecerlyke begraafplaats.
De H. Karolus Boromeus was een van deeze Broederfchap ; als ook de zeer eer- Groote

waardige Dienaar van Godr ; Joharines Gorofo ; ftichter van het Weeshuis, davano
Listerati genamt word , die in deeze Kerk begravenlege.  Naar de zyde van "TGAOf
Euangely, aan de rechter hand , ziet men da St. Michael , van Rafaélino ; enbrocser-

aan
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Ychap ge-aan de andere zyde twee andere ftukken , van Felix Ottoni gefchildert. Hetis

wxeît. niet lang geleden dat deeze Kerk weér op gemaaktis.

De kek. Aan de zyde van ’t Paleis Farneze, ooftwaart aan, ftaat een klein Kerkje van den
. van din ET, Johannes , Euangelift der Bolonezen,°t welk aan de inwoonderen deezer Stad, in

gdit Jo. t jaar 1575 , van Gregorius den XIII gegeeven wierd ; het was voor heen cene

hiane. Parochy, onder den naam van St. Jan des ketens bekent. Op het Autaar aan

de recliter hand , ziet men eene Schildery van de dood van den H. Jofeph, met

meer beelden daar in, door Geflî, cen difcipel van Guidi , gefchildert.

Het Hoog Autaarftuk , daar in onze L. Vrouw,; de H. Euangeli®tJohannes , de H.

Petronius, Biffchop van Bolonien, nevensveele Engelen gezien worden , is van dien

beroemden Dominicain , die een Bolonees was; aan de andere zyde ; zietmen cenen

dooden Chriftus, van Savonati gefchildert , die een leerling van Guidi geweeftis.

Het Pa * Het Koninglyk Paleis Farneze ; ’t grootfté è regelmatigfte , en hechtfte

lisFa" van Rome , is door Antonio van San Gal , naar de teikeningen van Bramant,

begonnen te bouwen, voor den Kardinaal Farneze, die kort daar aan Paus, en Pau-

lus de III genaamewierd ; het is in zyn Pausdom dapper voortgezet $ van Michaél

Angelo Bonarota , naar den regel van de fchoone overblyfzelen van der Ouden

Bouwkunft , en wel voornamelyk naar den Schouwburg van Marcellus ; maar de

loots of galerye , naar de Strada Julia , heeft Jacob van der Poort gemaakt; ’t is

voort voltooit onder het yverig opperbewint van den Kardinaal Alexander Farne-

piera 20» en van hard- of gehouwenfteen, meeft van het Colifeum afgebroken , opge-

Feto mett. Daar aan zyn vier Woonhuizen, die eenen vierkanten voorhof maaken,
ye rontom metgaleryen omringt , en met zeer fchoone beelden , tuffchen de binnen.

Quthe vakkender vierkante Zuilen , verciert : boven al, dat hier verwonderens waerdi,

fchreven. gezien word, munt de Herkules, op zyn Grieks gemaakt, uit, die zoo veel kon

vertoont , dat ze niet te begrypen en onnavolgbaar is; de Flora wil ook met een

nauwkeurig oog wel bezigtige zyn, zoo omhaaregecftige geftalte , als zwierige

en mooije Kleeding ; in den Schermmecfteris ook konft getoont; *t geen echter ‘t

meeft bovenaluititeekt , is te zien in dat hutjen van het voorplein ; namelyk dat

hoopwerkje van beelden uit cen ftuk marmer gehouwen, zynde zoo cenetreffelyke

en ftoute fnee , als de fteen hard en groot is; daar in word het Zinnebeeld of de
Fabel van Dirce ( die aan eenen ftier gekoppelt word , om haarin ftukken te ry-
ten, vermits zy overfpel met Jupiter heeft begaan) afgebeeldt. Ter zelver plaatze

De Ne zyn noch veel meerandere diergelyke Outheden te zien. In de Zaal zie men het
denari._beeld van Alexander Farneze , niet van den Kardinaal , maar van den Hertog van

tog van Parma, diengrooten Oorlogsheld , die het behoud der Nederlanden voor den Ko-
arma ning van Spanjen, tegen de woede der Proteftanten, was ; ook ziet men’er noch

geroemt. meer andere beelden en afbeeldzels. In de voorzaal zyn veele ftukken in natte kalk

gefchildert , die t leven van Paulus den III afbeelden. De gehoorkamer en de an-

dere daar nevens, zyn vol van dealleruitgeleezenfte borftbeelden , van Keizeren en
Wysbegeerigen; boven alle fpant dat van den Keizer Karakalla de kroon; het isvan

cenen onwaardeerlyken prys ; en her ftaat op cen tafel van zeerfijnen fteen , die

Commeffo Orientale geheeten word. — ;

De gale- In de galerye ftaan cen groote meenigte Beelden, onder anderen een Apollo, van

7,vn. Egyprifchenftcen , die Bazalte hiet; deeze galery heeft cenen zeer grooten naam
bechi- verkregen , zedert dat ze van dien grooten Hannibal Caracci , en zyne Broederen,

det. mitfgaders zyne Lecrlingen, naar zyne tekeningen, gefchildertis.
andere Bovenis cen kamer heel en al van Hannibal gefchildertj; de kameraan de zy-

kont_ de, die ze de Hermytekamer noemen, is van den Ridder Lanfranco befchildert;
200ven maar de Frife is vanSalviati en Zuccheri. Alle deeze Schilderyen zyn in natte kalk;
Lan echter zyn'er ook veele treffelyke ftukken met olyverf gefchildert ; onder anderen
fran. Danae, Adonis en Venus ; de afbeeldzels van Titiaan ; het Kananeefch Vroutje

&© van Annibal Caracci; fijne ftcenen konftig gefneden , en zeer rare antyken in me-
taal ; ecne verzameling van natuurlyke Rariteiten; tekenboeken van Rafaél, Julio
Romano ; Bonarota , Caracci, Polydoor ; ook cene zeer fchoone Boekzaal. Dit
Paleis hoort den Hertog van Parma , van’ Huis Farneze; gewoonlyk houd de

Hcer Ambaffadeur van Vrankryk daar zyn Hofin.

HetPlein

|

Op deplaats voor°t voornaamite Portal of den ingang, ftaan twee fchoone Fon-
ode teinen, water in overvloed, door twee fteene Lelyen, (welke de Farnezen in hunne

Fameze, Wapenen voeren, ) in twee groote bakken van Granit Oofterfch marmer, uit een en-

1kel ftuk, en uit de oude Romeinfche Badftoéven gehaalt , uitwerpende.

   

Aan
* Wy vertoonen hier dit overheerlyk Paleis, en de by@aandegezigten , door Livinus Cruil,, naar *t leven getekent»

in de bygevoegde Printverbeelding. Zie verder de hiftorie van 't bouwen dezes Paleis , met de byzondere omMtandig-
heden , boven in de Aantekeningen van Oud Rome, fol. 36, 37. 
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Aande zelve Weltzyde, en ookop deplaats Farneze, ziet men de kleine KerkstBri

van de H. Brigitta, ecne Weduwe : zy was aan de Koningen van Zweeden ver. Bit
maagfchapt , en woonde daar eenen langen tyd in, mec haare dochter , de wel

gelukzalige Katharina ; die eene Klaris geworden zynde , van d’Order van St.

Laurens 12 Parifperna, zoo maakte haar Moedervan het huis, daar zy in woonden,
cen Gafthuis voor de arme Zweedfche Pelgrims , ftorf in ’tjaar 1373 » en wierd
van Bonifacius den IX , op den 7 O&ober 1391, tot cene Heilige gemaakt.'Toen
de Zweeden, in de voorgaande Eeuwe , rot de Lutherfche ketterye verviclen, wierd
deeze plaats eenen tyd lang verlaten en niet bewoont.  Olaus Magnus, Aardfch-
biffchop van Upzal; en een vermaard Zweedfch Gefchicht{chryver , uit zyn Land
om °t geloofverjaagr , woonde , ten tyde van Paulus den III, een wyle tyds in dit
huis naderhand heefr de Koningin van Zweeden deeze Kerk in haare befcher-
ming genomen, zy word ook wel bedient; in het Galthuis worden de arme Zweed-
{che Roomfch-Katholyken , te Rome komende , dat wat zeldzaamsis , wel ont-
fangen en onthaale.

Reche tegen over het Paleis Farneze, word in het huis van de Heeren Pichini , Hetbecld
dat wonder fchoone beeld van Meleager bewaart, aan dat huis verbonden en gehecht {aai”
door een Fideicommis , of ecuwig verband ; het is van wit marmer, en op de Griek- Ù
fche wyze overtreffelyk uitgchouwen.

Als men een ftraatje naar het Ooften inflaat, komt men by het klein Rerlgeoneta
van onze L. Vrouwe van den Eyk, Za madonna della Quercia. Het hoort aan devan het
Broederfchap der Slagreren , die het wel laten bedienen, en hun Fceft plechtigae
daar in, Sondags na den O&aafvan onze L. Vrouwe geboorte, vieren. i

Dicht daar by ftaat dat fchoone Paleis van de Heeren Spada, wel cer des Capi di'tPacis
Ferro : ’vis zcer verciert met heel en half rond oflaag verheven beeld- en plaafter- $28-
werk, ook heeft het cene zeer fchoone trap: in de zaal ziet men cen Colofusbeeld
van den Grooten Pompejus , en veele Schilderyen in natte kalk van Mitelli. In de
galerye Dido ; zich zelve op de houtmyt dood fteekende, van Guercin gefchildert;
de ontfchaking van Helena door Paris , van Guido Rheni; eene ganfche verzame-
linge van natuurlykerariteiten , enz. Achter dit Paleis lege een fchoonentuin, ftrek-
kende met zyn eind tot recht over de Strada Julia, welke aan Sixtus brug eindigt,
hebbende heruiterfte gezigt op cene Fontein, eenen kleinen waterftroom uitgulpen-
de, dat een fchoon verfchiet, en ver doorzigt of perfpeCief geeft.

Rakende daar aan ftaat het Gafthuis van den H. Sixtus, en den H. Francifcus , HetGa8-

door Sixtus den V gefticht, en met cen goed inkomenin ’t jaar 1588 voorzien ; met tuisvan
inzigt om de openbaare bedelarye van de ftraat te weeren: maar, niet tegenftaandeenFran-
dat daar in by de vier honderd menfchen onderhouden worden , vande ceneen de s0is.
andere fexe , die door de jaaren , zwakheden , of andere natuurlyke gebreken ,
onbequaam zyn om aande koft te komen , heeft hy echter zyn goed oogwit niet
konnen bereiken , wegens den grooten toeloop van armenuit allerlei flag van vol-
keren, hunnen toevlugt naar Rome , als een algemeen Vaderland , neemende, welker
getal dikwyl meer dan tien duizent bevonden is ; het Kerkje daar by is klein , ’t Eentiein
heeft ook niet merkwaardig, dan het Hoog Autaarftuk , daar in den H. Francifcus SE
de vyf wonden gegeeven worden ; van den Ridder Celio gefchildert ; het gewelf®"”
der zaalen van het Gafthuis is van Francifco Rofa, Romein, daarin word het leven
van den H. Francifcus afgebcelde, De armen, blinden, kreupelen, en andere zwak-
ken, diete Rome zyn; hebben hunne Broederfchap in deeze Kerk opgerecht ; zy
ftaan onder den Kardinaal Vicaris;jof Stedehouder des Paus, als hunnen Befcherm-
heer ; zy erkennen ook geenen anderen Rechter dan hem.

Rechtehier tegen over, in de ftraat die naar de Drievuldigheit der Pelgrims loopt,De Kerk
ftaat de Parochiale Kerk van den H.Salvator 4/’onda genaamt , om dat ze dicht gior,
by den Tyberis.
De Kerkvan de Drievuldigheit der Pelgrims, en der Gezondwordende of gewor- DOO

dene, is haare opkom@t, en grootmakinge aan den H. Philippus Neri verfchuldigt; heicats

  

3 heitdes
hy quamdikwils ; met eenige andere waereldlyke Priefters, zeer Godvrugtig in dePelgrims
Kleine Kerk van S. Salvatore in Campoomden armen in hunnen noodte helpen; zy
huurden daar dicht by.cen huis, daar zy de arme Pelgrims (die te Rome quamen
en nergens verblyf konden krygen ) in herbergden ; zy verzagen hun vanalle gee.
ftelyke en waereldlyke nootdruft , naar vereifch : dit goetwerk wierd zodanig geze-
gent, dat zY s in weinig tyds , door behulp van vroome luiden , zoo veel hadden
vergadert, dat zy cen fchoon Huis, naaft by de Parochiale Kerk van den H. Bene.
di&tus, welke hun van Julius den III in ’t jaar 1550 gefchonken wierd, bouwden :
daar in huisveften Zy eene groote meenigte Pelgrims , die in het H. Juig. of Jubel.

” An jaar
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jaar te Rome quamen. Veele luiden , van allerlei flag , boden hunin dit goede

werk de hand , om daar ook deel aante hebben ; zulks dat het zich in ’t korte tot

cene treffelyke Broeder(chap fchikte : welker ocfening beftaat , in den armen voor

te helpen, ’t zy met hunzelfs gerak en gemak te doen, ’t zy met hunne middelen

Hole Le Aaar in ce voorzien. Alle de Roomfch Catholyke Pelgrims, van d’eene en d’ande-

bugiatg fexe , te Rome komende, worden'er drie nachten in gehuisvelt ,, mits dat ze

goct befcheit toonen van hunne Biffchoppen,of de eerfte Stadhouderenen Vicaritfen;

de Vrouwen hebben haar byzonder vertrek. Des avonds als de Pelgrims eerft aan-

komen , worden hunne voeten gewaffchen , in ’t bywezen van cenen Wondheeler,

die hen verbinden, en plaafters aan de gequetften , zoo ze zich door ongemakken op

den weg bezeert hebben, geeven moer. Men hecft'erop’t laarft voorgaande H. Juig-

jaar, van 1675 ; op cenen avont tot vyf en zes duizenttoe getele ; deeze worden

echteralle , ordentlyk en zonder verwarring , gedient, zulks dat’er van alles niet

alleen overvloed, maar boven dien cene zindelykheit, dic verwonderens waardigis,

befpeurt word ; zynde detafels overal met bloemen beftrooit , met wit en fyn Iyn-

waat gedekt , en den difch gevult metallerlei fpyze» bequaam omde hongerige

maagender geener, die cene zoo lange en moeijelyke reize afgelegt hebben, te verza-

SI digen , en hunne vermoeide lichaamen te verquikken. De Kardinalen, Prelaten,

tiViow Prinffen en Ridders fchaamenzichnietter tafel van de Pelgrims , voornamelyk op

wen die-vrolyke Feeftdagen , te dienen : de Groote Mevrouwen doen infgelyks aan die

nende van haare fexe ; alles met veel deftigheid en ftichtinge van hunnen even-

menfch.
Behalven de Pelgrims ,worden in dit Gafthuis die in gezontheit zyn herftelt, wan-

neer zy uit andere Ziekhuizen komen , geherbergt ; zy worden?er ook, drie dagen

lang, wel van koft en drank gedient , om na hunne krankheit wat meer fterkte. te

krygen , en tebeter daar na d’ongemakken van weér en wind re konnen door-

200.
Dekek War de Kerk belangt, zy is noch in dien ftant als ze was in ‘t jaar 1614; toen

fineren ze voltooit wierd, en geheiligt aan de H. Driegenighcit. De Schilderyen in de cer-

met de fte Kapel, aan de rechter hand , daar het Kruicefix of de Gekruifte afgebeelde word,
Pardo. zyn van de Leerlingen van Joan Vecchi; de St. Francifcus, nevens de Engelen in de

ren tweede Kapel, zyn van Joan de Vecchizelve.
De Boodfchap aan de H. Maagd met olyverf , in de derde Kapel , nevens de

andere ftukken in natte Kalk gefchildert, zyn van Jan Baptilt van Novarra. Het
marmere beeld van den H. Mattheus , in de Kapel van ’t Kruis der Kerke , is
van Cope Flaman uitgehouwen. D’Engel ; die den Schryfkoker aan den H.

Euangelit Johannes aanbied , is van den beitel van Pompejo Ferrucci, van Flo-

renfe.
i Sona Het tafereel van de H. Drieéenigheit , op het Hoog Autaar, is een overtreffelyk

do" ftuk van Guido Rheni; de vier Profeeten aan de hocken der hoogronde kappe ,
Reni. .zyn van Jan Baptift Ricci van Novarra ; die ook het tafereel in de Kapel aan de

andere zydé van ’t kruis der Kerke , en daar in den H. Jofeph , nevens den H.
Benedi&us, gefchildert heeft.

Wederom naar de eerfte Kapel aan de.deur keerende , ziet men het tafercel -van

den H. Gregorius, en de Zielen in het Vagevuur , van Balthafar Croce. In de

tweede, het tafereel van onze L. Vrouwe, met den H. Auguftyn en den H. Fran-

cifcus, van den Ridder Arpino ; het overige der Kapelle is van den zelven Balt-

hazar gefchildert.
In de laatfte Kapel, van welke Dominicus Alimani Bouwmeefter geweeft is ,

ziet men eentafereel en daar in den H. Karolus, den H. Philippus Neri, en meer
andere Heiligen , van Wilhelmus Cortois , cenen Borgonjon. De Heiligen in nat-
te kalk in de zelve Kapel, zyn van Jan Baptilt Ferreti , cen difcipel. van Carolo
Maratta , gefchildert.
Het Oratorium, of Bedehuis der Gebroederen, ftaat achter deeze Kerk. Alle Za-

terdag word'er voor de Jooden in gepredikt, die daar in by beurten ,, zoo wel

mannen als vrouwen , moeten koomen : maar op deeze wyze worden’er weinige

bekeert. Hettafereel op ’t Hoog Autaar , daar in de H. Gregorius de Mifle, in°

bywezen van ‘t ganfche gehciligde Collegie, zinge, is van Jacomo Zucchi van Flo-
rencegefchildert. d }
Aan de zyde van dit Bedehuis komt menin de groote Zaal, daar de voeten der

Pelgrimmen gewafichen worden; daar ziet men verfcheide Hiftorien in natte kalk »

door Avanzini Nuccigefchildert.
Het groot gebouw , dat men voor’t Portal van de Drieéenigheit ziet, noemt

men

Het Ora-
torium.  De Berg
van God-  



 

Van. Nieuw Rome. I. Deel,

inen den Berg van de Drieéenigheit. Vader Joan Calvo; van de order van St. vd
Francifcus, overdenkende den ellendigem ftaar der arme menfchen , die geld van bet
nooden hebbende , hunne rocrende goederen en huiscieraaden genootzaakt worden;

vooreenen flechten prys, te verkoopen  ofgeld van deJoden, op Zwaren woeker, opte

neemen » verworf in ‘© jaar 1539 » van Paulus den ÌI1, de toeftemming, omcene vander

 

Broederfchap van bequameen vruome luiden temogenoprechten, die, zonder winft,
den benoodigden op goet onderpant zouden mogen beleenen cene zoodanige fomme, $;
als zy van doen hadden ; welk onderpant zy wederomkregen, zonder dat het hen
eenen penning kofte, wanncer zy de hoofifomme wederbragren. Deeze godvruch-
tige inftelling brage zoo veel goeds te weege, dat her Concilic van Trenten, uit Var

overweging van ’t goede dat daar in ftak , wilde dat yder Biffchop ; in de Hooft-y
ftad van zyne Kerkelyke gerechtigheit , eene diergelyke Bank van Leening zoudeten
oprechten. De oppermagtige Paufen hebben haare voorrechten en inkomen groo-""
telyks vermeerder. De H. Karolus Boromeus , die’er Befchermheer over was , garelba
fchreef haar wetten voor, naar welke de Bankiers of Bedienden van deeze Bankroneus

zich moften gedraagen; ze zyn ook zedert dientyd verbetert, en, naartyds en noots DOP
gelegenheit, vermeerdert.  Sixtus de V fchonk haar zeven duizent Ryksdaalders , wetter
om cen Huis in Torre Serguina te koopen, ’t welk te klein zynde , bragt Klemens ‘°0*
de VIII haar ter dezer plaatze , daar tegenwoordig de Berg van Godvruchtigheit
ftaat: ’t is cen grooralleen ftaande Paleis , in verfcheide woonhuizen verdeelt , in
elke wooning zyn zeer veele Kamers , om’er de meubilen of roerende goederen,
die'er dagelyks ingebragt worden , opte fluiten.

Watflag van goet dat’er kome,. witgezondert fchrynwerk , tafelen , en boeken, aues
word'er beleent. Men mag’er ook allerhande foort van koopmanfchap ; goud, en ge- word
fteenten inbrengen.  Daar word eene verwonderenswaardige order, omalle verwar- Gu
ring voor te komen, gehouden : by voorbeeld, edele gefteenten worden in .d’eene bebalven

kamer , de waaren of koopmans goederen in eene andere, de huiscieraaden van dat so ; e

flag in cene derde, enz , geplaatft.  Yder kamer heeft een bedreven man , die visti
het goer fchat of waardeert; dan worden'er, volgens zyne fchattinge ,twec derde dee. die.
len daar op afgefchreven. De Kashouder fchiet'er zoo veel geld op uit, als ze van ?* 5°
nooden hebben. De Tegenbockhouder zet den naamdes inbrengers , en de goe-
deren, nevens de fom waar mede het beleent is te boek ; behalven de voornoemde
is'er noch cen Kasbewaarder, die alles in de Kaffen opfluit en verzekert.
Tot dartig Ryksdaalders toe wordengratis; of omniet beleent ; maar die meet omhoe

daar op willen hebben , betaalen aanftonts het beleen- of verftaangeld , tegen twee|
ten hondertin ’t jaar gerekent. Hier toe wierd het huis, dat cerftom niet beleen- gocderen
de, genootzaakt ; vermits de Koopluiden , als zy geld van doen hadden, hunnebelcent
Koopmans waaren aldaar tot merkelyke fommen verpandden; waar door zy de
armen in de weg waren , ter welkers opzicht echter de Berg van Godvruchtigheit
voornamelyk® was opgerecht.

Her beleende goed word daar achtien maandenlang in bewaart, warneer die tyd na 18
om, en het goedniet geloft is, word het by openbarenuitroep verkocht, aan den meanden
mecftbiedenden en laatiten verhooger i de voornoemde Berg daar door van zynesl

 

  
Tren

gead-
ert

    

het
uitgeleende penningen voldaan zynde ; word het overige, dat her hooger gegoldenverkogt:
heeft als het belcent was, aan den Pand(chryver opgegeven, om het wetr re geeven
aan den inbrenger of verpander , als hy’er om kome ; daarom is men ook bedagt
geweeft den geenen, die hunne ingebragte goederen niet konnen loflen voot den ge-
zetten tyd, ecnigen tyd te vooren , of voor den vervaldag, toe te laaten, dat ze
mogen komen aan den Berg der Godvruchtigheit , om hun briefje te doen veran-
deren , mits hun gocd op nieuw verpandende, ’t welk mentot in der eeuwigheid
zou konnen doen.

Indien * by cenige ongelegenheit , van dood , afwezen , of ander tocval , ge- voor.
beurt , dat het goed niet geloft word, dan komthet ten bate des Bergs ; dit is fee
zyne befte Goudmyn en voornaamfte grondbeurze ; waar uit de weddensaan 700door
een groot geral Amprluiden of Bedienden van dat huis, die t' zynenlafte ftaan ; als j001o
ook de Zwitzers, die'er de wagt houden , betaalt worden. le:
Boven dien is’er noch een Comptoit, Bank, of Rekenkamer, daar de gemicene f

luiden hun geld in bewaringe brengen, even censals in de Bank van den H. Geeft ; ;
daar word cok het geld , daar over twift in rechten is, en dar men niet weet aanhei
wientebetaalen, midlerwyl bezegelt ofbewaart, tot dat’er de Rechteruitfpraak over
heeft gedaan. De Gemagrigde rer Broederfchappe dragen goede zorg datalles ge-
fchikt toega ; Zy kiezen mannen van bekende vroomheit en vermogen tor Ampelui
den, voornamelyk bedrevene Waardeerders der goederen; enz.
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Ri Zy hebben eene fchoone Kapel of Gebedchuis » waar aan de Pauzen veel aflaat

*be18* vergoft hebben , cn vieren hunnen Feeftdag des dingsdags na Pinxteren , zeer

plechtig en prachtig. Dit Oratorium of Bedehuis , ftaat aan de rechter handin ’t in-

komen, het is ganfch en gaar met koftelyk marmer bekleed, Gio. Ant. Rolli, is'er

de Bouwmeefter van geweelt 3 de Heer Dominico Guidi heeft'er de

.

Marmere

L. Vrouwe van Barmhertigheit , op het Autaar, in gemaakt , 0ok de aftekenin-

gen of Modellen van den H. Karolus Boromeus , en Vader Calvo , Stichter de-

zes huis , dic nu in marmer uitgehouwen worden , om hen aan weérzyden te plaat-

zen.
St.Mar Recht daartegen over ftaat de Parochykerk van St. Marten, door Honorius den

dn Serg III, int jaar1220,geftige, daarin is niet merkwaardigs te zien, dan, op het Hoog

van God: Autaar, St. Marten te paerd , van Ciampeli gefchildere. Dicht hier by ftaat cen

wrueht. andere kleine Parochykerk , St. Salvator in Campo genaame, die by onze tyden

door den Bouwmeefter Paparelli vernieuwtis.
> Paleis Noch ftaaver ter zelver plaats cen ander fchoon Paleis, van den overledenen Kar-

yandendinaal Antonio Barberini , gebouwt. De Heer Kardinaal d’Eftrees houd’er zyn

nat Hof, hetis van treffelyken huiscieraat zeer wel voorzien; d’eene vlcugel van dit

d'Ettccs. Paleis loopttegendeblinde ftraar van de Kleéryerkopers.  Aan een ander blind cind

vande zelveftraar , recht tegen overhet voorige Paleis , ftaar de Kerk van de H.

Barbara , in het jaar 1306 ingewyd ;

.

weleer was het cene Parochy , die Ju-

lius de III verhecrlykte met cenen Kardinaals Tytel 3 dien Sixtus de V deeze Kerk

weér af nam , om den zelven aan achtbaarder Kerken te verceren. De Broeder-
gtBar: {chap der Boekverkoperen is daar in opgerecht, in het jaar 1600, door Vader Jan

Bockver. Maria Guangelli , eenen Jacobyn, Hofmeefter van gcheiligde Paleis , ter wiens

koope- rechtbankde Boekverkopers ftaan. Zy hebben Thomasvan Aquinen tot hunnen Hei-

ren —ligeenPatroon. Zy houdenofvieren ookhet Fceft van den welgelukzaligen Joan

de Dieu, hunnen geweezenen Gildebroeder. De Heer Zenobio Mazotti, van Flo-

renze , cen zeer vermaard Boekverkoper , heefc de Kerk weér laten ophaalen , en

ze ten zynen kofte vercieren , door Jofepho Paffari.

Het beeld van de H. Barbara ; van ‘Liburtynfchen {teen boven de Deur, heeft

Ambrofio Parizy uitgehouwen. D’ Engel , boven den ingang der Kerke, heeft

Guido Reni gefchildert. È

rcapelien In d' cerfte Kapel in 't inkomen , ziet men een zeer oud Beeld van de H. Maagt;

snSchil- de Schilderyen in natre kalk , in de Kapel ; van ’t kruis der Kerke naar de rechter

7 hand, welke aan ’t Kruicefix geheilige is, zyn van Louis Garzi gefchildert ; ook

de H. Barbara op het Hoog Autaar, nevens de andere Schilderyen in nate kalk te-

gen het gewelf , en aan de zyden der Kerke » daar in men verfcheide beelden van

Heiligen ziet.
Op het Autaar aan de andere zyde vanhetkruis der Kerke, ziet meneentafereel

van onze L. Vrouwe, van den H. Thomas d’Aquinas, en deH.Saba; men meent dat

het van Frangois saga is; maar de welgelukzalige Joan de Dieu; dien men aan

die zelve zyde , in de andere Kapel , ziet, heeft Garzi gefchildert. è

st.Karo- Als men doordezelve ftraat Zuidwaart aan voortgaat, komt men, naardeflin-

IE kerhand om, by de fchoone Kerk van den H. Karolus, de Catizari genoemt yi wel

rochy. cer hiette ze St. Blafius van den Ring. Hetis eene Parochykerk ; van Gregorius

den XIII yin’ jaar 1575 s aan de Regulicre Klerken der vergaderinge van St. Paulus,

die men Barnabiten noeme, om dat ze zich int eert, int jaar 1526 sin S. Barna-

bas van Milan nedergeflagen hadden , gegeeven ; zy hebben een fraai Huis, om

hun Genootfchap te konnen herbergen , dat vlak tegen de Kerk van den H.Karo-

lus aan ftaat. Zy lieten ze in’ jaar 1612 weér van den grond opbouwen , en zeer

veel vergrooten , door Rofato Rofati, ook de zelve Kerk met ecn pragtig Portaal

verfieren. E

Kap:l- In decerfte Kapel; aan de rechter hand ; ziet men een Schildery vertoonende de

lea —Onthoofding van den H. Paulus, van Jakob Rocca begonnen ; maar van den Rid-

der Arpino » noch jong zynde , voltrokken.

De groote Kapelint Kruis der Kerke , is naar de bouwkunde van den Ridder

Rainaldi gemaakt; het Autaarftuk, dat den Marteldood van den H. Blafius vertoont,

is van Hyacynth Brandi gefchildert. ca

Autarn —Dat van’t groot Autaar, daar de H.Karolus , die, in den omdragt ondercenen

enti Hemel, een van de Spykers onzes Heeren draagt, nevens andere beelden meerdat

gewezen.in , is van Pedro di Cortone: maar van den Ridder Lanfranco zyn de Schilderyen

van *e gewelf. In de Lantaern der hoogronde Kappe of Dome,word deheerl kheit

der Engelen , die rontom Godtden Vader gezien worden , verbeelde , van Jan Ja
ko
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kob Semence, eenendifcipel van Guido Reni; de vier deugden der Engelen, zyn
van den Dominicain,

Dicht by de deur van de Gerfkamerftaat het Autaar, en daar op cen ftuk met Antaren
olyverf , van Romanelli gefchildert ; verbceldende de H. Martelaren , Marius aULiCA.
Martus , Abacuk, en Audifacius , wier overfchot in deeze Kerk bewaart word.
Dar fchoone tafereel in ’t kruis der Kerke , daar de dood van St. Anna afgemaale
word , is van AndreasSacchi,

In de laatfte Kapel ziet mencene Schildery, daar in onze Heer zich aan Maria
Magdalena , als eenen Hovenier, vertoont, van Bernardin Cefari, broeder van den
Ridder Arpino ; gedaan. De Schilderyen in natte kalk, aan ’t onderfte van de
Kerk , daar de H. Karolus aalmocffen uitdeelt, Zyn van twee Kalabroizen.

Ophet Autaar van de Gerfkamer ziet men een tafereel,, van de H. MaagtenVerdere
den Hi Karolus, van Thomas Piccioni van Ancona : ook vier andere van den Rude
der Arpino , te wecten , ’t cerfte , daar onze Heer aan den paal gegceflelt word ; melde,
her tweede , St. Francifcus in eene H. verrukkinge , en van twee Éngelen onder-
vangen wordende ; het derde, den H. Francifcus met eenen Engel alleen ; en het
vierde , den H. Bonaventura met cen doodshooft : ook boven dien twee andere
Schilderyen , die weleer op ’t Hoog Autaar ftonden, beide verbeelden ze den H.
Karolus ; d’eene is van den Ridder Celio ; en d’andere, daar een Engel in delucht
eenen degenin de fcheé fteekt, van Andreas Commodus van Florence gedaan.
Dicht by St. Karels (cene ftraat loopt'er tuffchen beiden ) ftaat de Kerk van donna
St. Anna , bygenaamt, der Lyndraaijeren ; om dat in de voorgaande Eeuw dier-
gelyke handwerksluiden hier hunne Lynbaanen, op de puinhoopen van her Ren-
park van Flaminius , dat dus verre fprong ; hadden : nu zyn'er de Monikken
( want het is cen Benedi&yner Kloofter ) van Benedi@us in geplaatft è die uit de
Kerk van St. Jan Colabyt op ’t eiland herwaarts overgebragt zyn. Hertafereel op
°t Autaar aan de rechter hand, daar in de H. Jofeph, en de }H. Benedi&us afge-
beeld zyn , is van Savonari, een difcipel van ‘Guidi , gefchildert : op het Autaar
recht daar tegen over, ziet meneentaferecl van de H. Maagt en St. Anna, van Bar-
tholomeo Cavarozzi, anders Crefcentio genaamt; de Schilderyen in natte kalkzyn
van Perino del Vague.

Ophet Hoog Auraar ziet meneen wonderdadig beeld der H. Maagt, van veele laag- Mirakel
verhevene Engelen onderfchraagt ; dit is een kuntwerk van verfcheide Meefters,

©

beelt.
Voorhet groot Portal van St. Karels , loopt ecne kleine ftraat, waar door men

naar den Tyber gaat ; in ’t midden van de zelve legt cen plein, daar op men, naar
de rechrer hand , het Paleis van de Heeren Santo Croce ziet, maar cen weinig ver-
der ftaat de Parochiale Kerk van de H. Maria» Monticelli, Zy is zeer out, want men DaFa
bevint ze van den Paus Pafcalius den II, int jaar 1120, ingewydt; ze heeft drie H. Maria:
byzondere buiken , door twee ryen gegroefde zuilen onderfcheiden.

In deeerfte Kapel, aan de rechter hand, zyn twee Apoftelen, van Jan Albertine
gefchildert : in de tweede ; ziet men verfcheide Hiftorien s ‘t lyden van Chriftus fukken.
verbeeldende , van Antonio Caracci ; het tafereel in de volgende Kapel, daar in
onze L. Vrouw , St. Antonius, en een ander Heilig gezien word , «is van den zelven
Jan Alberti ; maar het ftuk is , toen men het wilde ophaalen , bedorven. Het ta-
fereel van de H. Nimfa in haare Kapel, is van de Leerlingen van Albano gedaan.
Het Hoog Autaarftuk , daar in onze L. Vrouw , de H. Nimfa en de H. Mami-

liana afgebeeldt zyn , is van Bacci Carpi de Barga ; maar de Mofayke ftukken aan Mofyk
’t gewelf, zyn meer dan 300 jaaren out: aan de andere zyde van de Kerk zietmenSE
veele Schilderyen vaneene goede hand, onder andere onze L. Vrouw en St. Jan den; .
Dooper, van de Leerlingen van Julio Romano, nevens de Engelen, op ’è Autaar
van den Gekruiften, van Joan Ghelli.

Naaft by deeze Kerk*n de Leérbereideren ftraat , ftaat de St. Paulus Kerk, $47 St.Paulus
Paolino della Regola genaamt , welke nu, naar het ontwerp van Vader Jan Bap- SE
tit Borgonzoni, herbouwt word ; de Siciliaanfche geeftelyken van de derde
order van St. Francifcus bedienen de zelve , die daar cen fchoon Gebouw of Col-
legie, voor de Broederfchap van de jonge Proevelingen hunnernatie , hebben geftiche.
In deeze Kerk ziet men twee oude ftukken » ’t eene vertoonende den val van den H.
Paulus; ’t andere de H. Driegenigheit , van veele H. aangebeden; men meent datze
van dedifcipelen van Zuccari gefchildert Zyn ; noch zyn'er twee andere van dezen
tyd , ’t cene Sr. Anna, en ’t andere onze L. Vrouw verbeeldende , van Nikolaas
Tichava van Bohemen.

Aan den Tyberkant ftaat. de Kerk van de H. H. Vincent , en Anallafius 3 ’t isS. Anacene Parochy, daar de Koks hunne Broederfchap , door vergunninge van Paulus den Solasa
I,

aren out
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EE III, ten verzocke van eenen Franfchman Jan de Valles, zynen Kok; opgerecht

" —hebben. Leo de X had voor deezen ; in het jaar 1513 , hun de Kerk van St.

Louis van Vrankryk vergoft > daar ze ook lang van hen gehoudenis.

St Bar. —Wederkeerende naar de Leérbereydersftraar ; zier men dicht by de vorige, de Kerk

| tolo: van St. Bartholomeus der Leèrtouweren, daar in hebben deezeWerkbaazen hunne

iI Kek. Broederfchap , by toeftant van Pius den V, in ’tjaar 1570 opgerecht. Voor dee-

| zen was het cene Parochic of Karfpelkerk , St. Steven in Stlue toegewydt , het

| Karfpel en de Zielzorg is aan de St. Maria in Monticelli, getrokken.

gerkvan Fen weinig lageraf naardeflinker hand, {taat het Paleis des Heeren Cenci , ne-

sl da vens de Karfpelkerk van den H. Thomas , de Cenci genoemt, om dat zy'er Patro-

(HI deCenci. nen van zyn , en dezelve in ’t jaar 1575 hebben doen herbouwen. De Kapel der

i H. Maagt, aan de rechter hand, is van Sermonetagefchilder.

De Se Tufichen deeze en de Kerk van onze L. Vrouw del Pianto , dicht by den ande-

iibl. ren, ftaat de kleine Kerk van den H. Blafius , del Cacabari genaamt , naar de Ko-

fu. perflagers , die weleerhier omftreeks woonden ( want Cacabas in *t Latyn 3 bere-

—_. Kent eenen Kerel) de Broederfchap der Krameren is hier opgereche.

DeKerk De Kerk van de.H. Maria del Pianto ofdes gefchreys, was weleer cene Patochy-

H.Maria kerk , met den naam van St. Salvator , maar nu word ze del Pianto genoemt; om

si Pia»- dat , in de voorgaande Eeuw, aldaar op het Hoog Autaar een Mariebeeld overge-

i brage wierd , dat mendrie dagen lang , ( in de ftraat daar naaft aan ten toon ge-

ftelt zynde ,) heeft zien fchreyen. De Kerkis, in het jaar 1612; naar de bouw-

kunde van Segebrundi vernieuwr. Het Autaar aan de rechter hand , de H. Fran-

cifca Romana toegewyd , is met een tafercel van de H. Maagd vercierd , dat heel

goed is. De H.H. Paulus en Francifcus, met olyverf, aan weérzyden van het H.

beeld der Maagd op het Hoog Autaar , zyn van Michel de Citta di Caftello ge-

fchildert; ’t is jammer dat ze bedorven zyn. De Engelentegen *t verhemelte , zyn

van Cezar Torelli. Op het Autaar ,aan den anderen kant, ziet men een laag verheven

Kruicefix , en aan weérzyden onze L. Vrouw , nevens den H, Johannes, met olya

verf , van den zelven Torelli,

DE WYK DES H. ENGELS. St. ANGELO.

DeJoo- E grootfte Poort ofDeur van de Kerk, del Pianto, komt op det fooden plaats

doi uit, in ’© midden van datplein ftaat eene fchoonefonteiît. De Wyk of hoek

RS det lesa , (il Gettogenoemt) is met muuren omringt en met poorten geflooten;

op dat dat trouwloos volk , by nacht en ontyde , gecne de minfte gemeenfchap

met de Chriftenen houde. En dewyl het hunniet geoorloft is elders te woonen ,

dat zy ook hunne Wyk (aan den eenen kant mer den Tyber bepaalt , en aan den anderen

kant met de Visftraat geflooten ) niet mogen vergrooten ; niet tegenftaande hun

getal zeer groot is , om dat dit ruige wonderlyk vermeenigvuldigt en aangrocit,

tok daar door dicht op een; ja veeleinecne kamer of vertrek by den anderen, heel

morflig , woonen ; des is het ook niet te verwonderen ; dat het daar ontrent ge-

duurig , fchier onlydelyk , vol ftankis : niet merkwaardigs , dan alleen hunne

Kerk of Synagoge, welke zecr netis, ziet men'er in. HexPaleis, van ‘t adelyk geflagt

.

o

der Coftaguti , ftaat op de plaats der Jooden ; dar ziet men Schilderyen, in natte

“Pale Kalk, van de uitmuntenfte Meefters deezer Eeuwe , als van Lanfranco , Guer-

ftaguti.. cin, en Jofeph d’Arpino ; echrer is'er cen ftuk onder, namelyk de Waarheit door

den tydt ontdekt, dar in het vertrek van den Marquis de kroon fpant. In dat

van zynen Oom den Prelaat , Klerk van d’Apoftolifche kamer, zyn'er cene groote

meenigte, uitfteekende fchoon, en met olyverf gefchildert.

De H. Dicht by de Vismarkt, ftaat St. Michaéls Kerk, de H. Engel van de vismarkt ge-

Ener 1 noemt : cerft was deeze Kerk, op het hoogfte van de renplaats van Flaminius
van de
van door Bonifaas den Il; int jaar 522 gebouwt, en den zelven Engel van hemtoege-

mukt. éigent, OP den 29 September, zynde de dag deezes H. Aartsengels , roen hy

verfcheen ter plaatze, daar de Tempel van Juno oudtyds geftaan had. Maar, na

dat de Renplaars om verre raakte , wierd déeze Kerk alhicr , dicht by de vorige;

gebouwt. Het is cene Parochy en Hooft- of Collegiale Kerk. De Viskopers heb-

ben'er hunne Brocderfchap , in ’t jaar 1571 onder de befcherminge van den H.

Apoftel Andreas , die cen Viffcher was , opgerecht. De Kardinaal Peretti, die'er

dentytel van voerde, hecft ze in °t jaar 1610 laten herbouwen.

Ophet rweede Autaar, aan de rechter hand , zier men cen tafereel,, daar St. Lau-

rens op den roofter legt, van Jacomodel Po; op het Autaar dat daar aan volgt, cn

den H. Andreas toegewydis, een tafereel , van Innocentio Taccono van Bolonien,
cenen 
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cenen difcipel van Annibal Caracci gefchildert ; de St. Michaél op het Hoog Au-
taar, is van de lecrlingen van den Ridder Arpino ; en het geen in de Kapel aan de
andere zyde gezien word , van Taccone.
Voor deeze Kerk , ziet men nochcenige overblyfzels van de, ovetdekte galerye

des Tempels van Juno by de Renplaatze; maargeenzins van de overdekte galerye
van O&avia , als wy , in Qud Rome, klaar aangewezen hebben. s

Achter de zelve, Noortwaarts aan; ftaat de Kerk van den H, Ambrofius, alla De CRE
Maffima genaamt ; om datdaar eertyds cene goot dichte by was, die zich in CloacaH.Am-
Maxima , of't groot Rioolontlaftte. Hier omtrent woonde de H. Ambrofius , tocn hy prosa.
zichte Rome onthield; daar ftaatook een Benediktyner Kloofter by. De Kerkisin't
jaar 1606, door de goede voorzorge, en ten kofte van Donna Beatrix Torres, en den
Kardinaal haren brocder, herbouwt. Het tafereel van den H. Stephanus, in de eer-
fte Kapel aan de rechter hand, is van Pedro de Cortone; de aflating van het Kruis,
in de tweede Kapel, is van Romanelli 3 het tafereel van den H. Ambrofius op het
Hoog Autaar, is van Ciro Ferri ; en d’Engelen aan de hoogronde kap ; zyn van
Francois Cozza.
De ftukken op het Autaar van de H. Maagt, zyn , naar gillinge, van den Rid-

der Arpino ; het plaafterbeeld van den H. Ambrofius, in de laatfte Kapel , is van
Orfeo Bufello , naar de fchets of ’t model van Frangois Flaman gemaakt. Ù

Uit deeze Kerk komt men op de plaars Mattéi , daar een fchoone Fonteinftaat, Hetpicin
met Dolfijnen en Beelden van metaal verciert : De Roomfche Raadt heeft ze in ’t piaats.
jaar 1585 , door Tadeo Landini van Florenfe, laten maaken. Mattei »

HetPaleis Marti, is een der alderfchoonfte en ftevigfte gebouwen van Rome;{ittP*
het voorhof, de trap en de galderyen zyn met heele en laagverhevene borft{tukken,dar in
alle op zyn antyks, verciert; de gewelften der kameren in natte kalk van Albani; Tea
Lanfranc , den Dominicain, en andereleerlingen van Caracci gefchildert ; boven 3a
alle munt de Rachel, van den laatften, als wat wonders, onder de olyverwigeftuk- 00k cen
ken, uit: de Hemelvaart van de H. Maagtis op panecl; cn de 12 Apoftelen zyn in f19one
t klein, ( Raphaéls eerfte handeling ) gefchildert. Het gevangen nemenvan Chri- van den
ftus op den Olyfberg , is van Michel Angelo de Caravacci; de geboorte onzes pomini
Heeren van den ouden Baflan , de St. Pieter half Iyfs van Guido Reni , enz. De
Boekery van den Markgraaf Loduwyk Mattéi; beftaat uit vier duizenttreffelyke
gebonde Boeken.

Opzy van dit Paleis ftaat de kleine Kerk van den H. Valentyn en Scbaftiaan, ter De Kerk
ia ; daar mengift , hec vaderlyke huis en erf van den laatiten geweelt te zyn.tfti.

e Koopluiden en groote Kramers hebben daar hunne broederfchap , by tocftantbattizan
van Clemens den VIII, in ’©jaar 1595 , opgerecht. Zy hebben de Handfchoenma-©lValea:
kers , Reukmengers, Bondwerkers, Zyde-werkers , Hoede-Franje-Mutzemakers ‘
en andere meer daar onder getrokken. De Broederfchap heeft , zedert weinige jaas
ren, de Kerk vernieuwt; de Schilderyen boven de deur , en de H. Jofephus ; in
de cerfte Kapel aan de rechter hand , zyn van de difcipelen van Hyacinth Brandi;
de St. Sebaftiaan op het Hoog Autaar; is van den Ridder Arpino; de H. Valentyn,
in de andere Kapel, is van Jan Baptift, zynen leerling , gefchildere.

Eenigefchreeden verder, op cen kleine plaats of plein ; ftaat de Kerk van de H,De Kerk
Maria in Publicolis. Het Recht van Patronaat, ofdebegifting daar van , hoort jindeM.
aan den Edelen ftam van Sante Croce Publicola. De Kardinaal Santa Croce heeft
ze , ten tyde van Urbanus den VIII, weder op laten bouwen ; en met een fchoon

Portaal vercieren, door den Bouwmeefter Joan Antony Rofli; het Autaarftuk aan
de rechter hand , is van den Ridder Vain ; hy heeft ook de geboorte van de H.
Maagd, op het Hoog Autaar, gefchildert. De Pronkgraven of marmere Tomben,Pronk-
zyn naar de teekeningen van Frangois Grimaldi van Bolonje uitgehouwen ; die &'*ven.
ook den H. Francifcus , op het Autaar aan deflinker hand, in het Principal, of
in ’t ftuk van Hannibal Caraccizelf gefchildert heeft.

Aande andere zyde van het Paleis Mattéi, ftaat de Kerk van de H. Katharina der kerk ven
Touwfpinderen , ua de Heilige Rofa van Viterbo tocgewydt) gebouwt op de deH.Ka-
puinhoopen der Renbaane van Flaminius , dieal over lang ten befte gegeeven was,"
en den T'ouwflageren tot Lynbaanen en veld diende , om daar in hun handwerk te
oeffenen.

De H.Ignacius verkreeg deeze velden van Paulus den III,in ’t jaar 1536; hy liet kioottei
het weér wat betimmeren , en’er een Kloofter op bouwen, daar de jonge meisjens van vas
to of 12 jaarenin opgefloten wierden, welker Ouders of Maagen, daar zy byciis Da
Woonden , een wild leeven leidden , op dat zy niet, door der zelver quaad voor.
beeld; ren bederye mogren raaken ; zy TE in dit Kloofter onderhoudenen op-
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getrokken , tot dat ze haaren Man vinden , of den gecftelyken ftaat aanneemen ;
gewoonlyk blyven zy daar zevenjaaren in , wanneer de zelve om zyn, krygen ze

Trouw- ftuk voor ftuk een houwlyks gift van zeftig Roomfche fchilden. Aan twintig gee-

ft" ftelyke Dochteren of Nonne, van deorder des H. Augu@tyns, dic haare proef-
geetelyk jaaren witgeltaan hebben, word het bewind overhaar toebetrouwr. De Kardinalen
e houden daar, op den 25 November, hunne Kardinaals Kapel ; ieder Kardinaal

enzi ” laat’er eenen goudenfchild , en die haar houwlyks goet gekreegen hebben , gaan in

Proceflie, of ommegang ; naar de Kerk van Jezus, het grat van den H. Ignatius ,

haaren Stichter, bezoeken. Indien eenige Mevrouw ofPrinces genegentheit heeft,
en verzoekt dat cene van deeze'meisjens by haar woone , om’er met de naald te la-

* ten werken ; (want in dic huis leeren zy naaijen enal wartot de naald hoord, )

word’et verzock van die Princes toegeftaan , mits dat ze haar zes jaaren in dienft
houde , en aan deeze dochter , ten cinde der zes jaaren , hondert en vyftig Room-
fcheSchilden voor haaren dienft , en tot cene belooning geeveen vereere.

Indien ook eenige van deeze , in dit Kloofter opgebragte dochters , qualyk ge-
trouwt mogten zyn, of weduwen worden, krygen zy cene wooning , in cen der
naaft gelegene hwisjens , ten dien einde opgebouwt.

DeKok De Kardinal Frederik Cefi liet deeze Kerk , in het jaar 1564, naat cene goede
tiawe bouwkunde weér opmaaken. In de eerfte Kapel, aan de rechter hand, ziet men cen

1564 tafereel van de H. Tata , naar dat van Hannibal Caracci , doch van hem zelf
verbetert ; en verandert in de H. Margarita ; hy heeft ook , de krooning van onze
L. Vrouwe , tegen ’t verhemelte van deeze Kapel , gefchildert.

Kapele In de volgende Kapel ziet men eenen dooden Chriftus ; en verfcheide beelden
lens. meery van Mutiani; ook de wonderdaaden van Gods Zoon aan ’t gewelf; maar

de ftukken , tuflchen de vierkante Zuilen in, zyn van Frederik Zuccaro ge-

daan.
Hettafercel van de Hemelvaart der H. Maagt ; in de derde Kapel , is van Sci-

pio Pulzon gefchildert , doch niet voltooit.
Altare Het Hoog Autaarftuk , vertoonende den Marteldood van de H. Katharina , is

van Livio Agrefti van Forli; als ook de beelden van den H. Petrus ,, en den H.
Paulus, op de zyden; maar de L, Vrouwe boodfchap ; aan ’t verhemeltzel , en
deHiftorie van deeze onze Heilige Katharina , aan weétzyden van ’t Koor, zyn
van Zuccaro.

DeH,Joannes de Dooper predikende , op ’t Autaar van de eerfte Kapel aan de
andere zyde , afgebeeldt , en daar rontom het ganfche leven van dien H. Voorlo-
per » is van Marcello Venufti , van Mantua.

en Schil-. Alle de Schilderyen in de laatfte Kapel, als ook het tafereel van de Boodfchap
deryen. aan onze L. Vrouw, zyn van Hieronimo Nanni, Romein; maar de Kapel van den& ; 1 1
des. Abt Buys, zeerfraai met lofwerkenals anders omtrokken, is van Parozzi getee-

kentof gefchetft.

DE WYK VAN CAMPITELLI.

*tPaleis Et klein Paleis, rontom vry » alleen ,en dicht by de voornoemde Kerk

Yap. Don ftaande , word van Don Livio Odefchalki , Hertog van Cerri, en Neef van
Ceitichi den Paus Innocentius den XI, bewoont. De Paus zelf heeft’er, ten tyde dat hy Kar-

dinaal was, meer dan vyfen twintig jaaren zyn Hof gehouden. ’t Groot Portal
ftaat recht over ’t plein van ‘0 Kapitool ; aan de rechter hand de fchoone Kerk

De;ta van Maria 74 Campitelli , op de overgeblevene ruinen en grond van den Tempel
Marian van Apollo gebouwt; zy is zeer oud en aanmerkens waardig ; daar om noemt ze
campi- Petrus DamianusceneBafilica sofKoninglyke Kerk; Honorius de III heeft ze , in ’t
selli. jaar 12 17,weér ingewyd ; Paulus de V gafze aan de geregelde Kanoniken van de

Moedermaagd der Lucoizen. Alexander de VII heeft ze heel vernieuwt, door den
bouwkundigen Ridder Rainaldi, en de zelve met een prachtig Portal, van drie deu-
ren ; naar de beide (Korintifche en gemengde ) bouwordens , op pilaren ver-

Darin cierr. De zelve Paus liet het wonderbeeld der H. Maagd, uit de Kerk van deH.
Senwon Maria in Porticu , in deeze overbrengen ; om zich te quyten van cene bedelofte ,
vande Hi, by hem gedaan,ter tyd dat de befmettelyke Peftziekte Romezeer hard drukte. Het
Maagt word op ’t Hoog Autaar, in een fchoon beeldvak, of Nis ; bewaart, en van laag

Maverhevene Engelen onderfchraagt » alles naar *t ontwerp van Melchior Gafor, Mal-
tezer ; boven dien ziet men’er cene zeer koftelyke Albaftre Zuil ; onder ’t Autaar
ruft het halve lyf van den H. Martelaar Cyriacus. 4

Do Meetft alle de Kapellen zyn noch onvolmaakt ; de middelfte aan de rechter Rasa
ie
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die de Heer Barlotti , Biffchop van Luca , heeft laten maken, is met plaafterwerk, meet
van verfcheydene Meefters vercierr; men ziet op ’t Autaar cen tafereel van deH. An- Karol,
na, van Lucas Jourdain. È iL

Recht over de voorige , ziet men de Kapel van den Kardinal Kapifucchi, naarcenige
de bouwkunde van Matthias de Rofli gebouwt ; ’t verwulfzel is van Ricciolini bctchre.
gefchildert ; het tafereelop’t Autaar , zynde de bekeering van Paulus ; is van Louis Gi. ven.
mignani; de twee marmere Pronkgraven, ’t geflagt van Kapifucchi tockomende, zyn
verciert met pronknaalden, groore ronde afbeeldzels, en beelden van marmer, van
Carcani. In cen Kapelletje aan de rechterhand, dicht by ’t koor, ziet men cen ta-
ferecl van St. Jofeph ; ’t word geoordeelt van de Heer Mignard , eenen Franfch-
man:, gedaan te zyn.

Voor deeze Kerk ftaan twee fchoone Paleizen , ’t een komt de Paluffis , ’t an-
dere de Kapifucchis , beyde zeer Edele Romeinfche Stamhuizen, toe. Weinige
treeden verder ftaat de Parochykerk van den H. Blafius in Campitelli, zedert wei- SCR
nigejaaren herbouwt , naar ’t ontwerp van Karel Fontain; alhier worden de licha- pit.
menvan de H.Synefius en Theopompus , Martelaren , bewaart.

Dicht by t Kloofter van denSpiegeltoren sof de Specchi, ftaat cen ander Paro. $t- Niko-
chiaalkerkje » ter cere van St. Nikolaus, der L ndraaijeren gehecten , geftigt , en te
in ’c jaar 1130 geheilig. Recht over ’t zelve Kloofter ftaat cene andere Parochy-d'ayerenì
kerk, welke men St. Andries in Vincii noemt , op d’overblyfzelen van den Tempel
van Juno Matuta, in de laagte van ’t Kapitool , gebouwt. È

Een weinig hooger , op de Tarpeifche rots ; dicht by ’t Paleis van den Hertog sia
Cafarelli , ftaat een Kerkje , dat men St. Mariaas op den Gcitenberg noemt, af- Geiten-
hangelyk van St. Nikolaus iv carcere ; *c komt het Zeepverkopers gild toe. bara

*t Kloofter der Geeftelyke Jufferen van de H. Francifca Romana , dat Torre deio
Specchi è de Spiegeltoren genaame word , heeft niet meer dan cene byzondere den Spie:
Kapel,rykelyk voorzien van alle Kerk-en anderheilig gewaad,ten dienfte der voor. geltoren.
noemde Geeftelyken, welke alle van Hoogadelyk geflage, en' Princeflen van d’eerfte
rang van Rome zyn : zy doen geenegeloften , nochtans ziet men’er byna gecne
die ’t Geeftelyk leven, om te trouwen, verlaaten.  Zy gaan nu en dan, hoewel zeer
zelden , uit; doch wel verzelt; alzoo zy zecr ryk en liefdadig aan den armenzyn,
doen zy de zelve ook veel gocts , voornamelyk den gevangenen ; zy maaken het
ceten voor hunluiden in grooten overvloed gereed , ’t geen ze hun , op gewoonly-
ke Fecft- en zekere dagen van de week , laten toekomen. o

Aande zy der trappen , daar men naar ’t Kapitool en de Kerk van ’s Hemels De &e
Autaar , Ara Celi, klimt , ftaat cene Kerk van St. Jan Baptift , met den bynaam Jan Bap-
in Mercatello bekent , ’t is cene Parochykerk ; de Groenmerkt die op de plaats fit è
van ’t Kapitool , naar de laagte , plagt te zyn (naderhand op het Plein van Na- telo”
vone verplaatft, ) heeft haar den gemelden naam gegeeven; de Kerk is bouwkundig
en zwierig , zedert weinig tyds , herbouwt.
De voornaamîite aanloop naar ’t Kapitool is naar de Noorderkant, over het voor- Lele

noemde plein. In oude tydenplacht die van de Roomfche Marktzyde, ofvan ’t fetrerta
Zuiden te zyn. Men klimter op met gemakkelyke breede trappen ,, met cene bree-slmen-
de baluftrade aan weérzyden afgeheint : aan de flinker hand zier men die groote (olii
trap vandevorige Aracelis Kerk. Daar de baluftrade, zoo wel van deneenenals den an-
derenkantbegint, ziet men cenen Leeuw uit Egyptifchen fteen gehouwen, die water
uit zynen muil fpouwt ; en dicht by die naar Ara Celi , *s Hemels Autaar , een
Beeld:van Porphyrfteen zonder hooft ; de vouwen der kleederen ftaan zeer net ge-
plooit; men gift dat het Rome verbeeldt heeft. Aan beide d’andere einden der
baluftrade , zier men Koloffen of zeer groote fteene Bcelden van Kaftor en Pollux,
hebbende hunne paerden by den toom ; op die wyze , als de oude Romeinen zei-
den , dat ze verfchenen-waren in den oorlog tegen de Volfcen ; op zy ftaan noch
eenige andere Beelden, en aan de rechter hand een Pronknaalt, op welker fpits cen
cene kloot geftele is, om daar door de duizenden, of den grooten hoop gouds ;

die op het Roomfche Plein of Markt was, te verbeelden.
Het Kapitoolheeft drie van den anderen afgefcheidene gebouwen sfpaleizen; cen Nader

recht voor, van Bonifacius den IX gebouwt, en de twee andereop zyde, nu onlangs oi
voltrokken; deeze drie te zamen maken door hunnetuffchenwytteeen vierkanteplaats, wezen.
daar men op’t hoogfte der trappen inkomt: Paus Paulus de ILL heeft in ’© midden van
dic plein, ©p eenzeer prachtig voetftuk , dat zeer fchoone kopere Ruiterbeeld van den

* Ketzer Marcus Aureliuste paert, ’t welk voor dezenopSt.Janste Lateranen ftont, ge-
Plaatft., * Ia Het
dg De hedendaagfche Nant van *t Kapitool , vertoont zich zeer heerlyk, in onze bygevoegde Printverbeelding ; door

‘n onfterfiyken Kun(tenaarLivi r” e zi iI vinus Kruyl, naar ’t levens met de byitaande gezigten, geteckent , enin alles mer deze
Befchryving overcenkomende, Dot ; i cn nai
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»rPaleis Het middelfte is ’t Palcis van den Raatsheer van Rome; beide d’andere Zyn voot
vide de Hecren Sradsrechtbewaarders ; de twee laatfte hebben overdekte galeryen , alle
heer,en drie eindigen ze metbaluftrades , of reekzen van gelyke Zuiltjes, die tot ‘voettuk-
tueken van een meenigre beelden der Oude Romeinenverftrekken. Op ”t Raatsheers
vateuren Paleis ftaat een zeer hooge Klokken-toren, daar ’t beeld van den Godsdienft uit-
yanRo- Kykt , en niet meer dan cene Klok in hangt , die zelden gehoort word, ’t en

“_._ ware dat de Paus dood was , of dat de Vaften begon, enz.
Devie. De Vierfchaar , daar de Raatsheer van Romerechten gerechtigheit pleegt, ovet
met het zaken die onder hem behooren , is geplaatft in de groote Zaal van zyn Paleis.
gene, Men komr'er op door cene dubbele trap, op de wyze van cene galery, van Michel
merkens- Angelo Bonarota gebouwt , en verciert mer eene fchoone Fontein ; tuffchen twee
waartis. van fteen gehouwe rivieren in : waar van d’eene den Nyl ; d’andere den Donauw

ofden Rhynverbeeldt. Deeze Zaal is met veele Schilderyen van goede Mecfters,
als Julio Romanoen andere opgepronkt; menziet’er de hiftorien van de zevencerfte
Koningen van Rome, ook’t afbeeldzel van Karel van Anjou, Koning van Napels
enSicilien , Hertog van Tofcanen en Anjou , en ook Graaf van Provence; hy was
de Broeder van den Koning St. Louis. Het vertrek daar boven, dient tot cen ver-
blyf der Pechteren en andere Amptbedienden van ‘t Kapitool ; onder dit eer-
fle gebouw , daar de Raadsheer woonen kan wanneer ’ hem belieft , zyn de ge-
vangenhuizen van het Kapitool , of Roomfche Raadhof.

Beide de Paleizen der Romeinfche Stadsrecht-bewaarderen, zyn opgepronkt met
‘ndig hoopwerk van antykeftukken, voornamelyk naar den Weftkant, of by ’t Palcis van
ef-bre Cafarelli ; aan de kleine beurs naar de rechter hand van den ingang ; daar men'de

Gezontheitsbrieven , als men uit Romevertrekt » haal.  Onder de binnenfte over-
dekte galery naar de poortzy, ziet men de oude witmarmere beelden van Julius
Cefar en Auguftus ; op het open Hofde brokken van ’t fteene Koloffusbeeld , dat
Nero voor zyn Gulden huis had laten oprechten; doch, naar de meeninge van an-
deren ,, zoude dit Kolosbeelt uit Griekenland te Rome gebracht zyn van Lucullus,

sg of van den Keizer Domitiaan. Noch ziet men’er een hooft en hand van een Kolos-
e,a beelt van den Keizer Kommodus. Een Paerd dat van een Leeuw verflonden word,
Lecuw uit een enkel ftuk marmergehouwen , en zoo cigentlyk de geftalte naar’t leven vertoo-
uitttee- nende , dat’et verwonderenswaardig is. Dicht daar by ftaan, op cenen marmerfteen

DePalei-

  

fee: inden muurgehouwen , de lengten van de maaten der Romeinen. Een marmer
Pronkgraf van den Keizer Alexander Severus en zyne Vrouwe, die men uit het op-
fchrift kent ; op zy ftaat het Kolosbeelt van den Grooten Konftantyn , en eenige
andere meer.

Columna —* Aan den opgang vande trap ziet men de Scheepskolom of Zuyl,wel cer op de
Roftrata Roomfche merkt of plein geftaan hebbende dicht by dat hooge Toonecl of ge-en meer PRE 3 y A g
andere  ftoelte , daar de redenceringen aan ’t volk gefchiedden ; ook zier men'er twee an-
oe tykfche beelden van Zanggodinnen ; aan d’cerfte rufttrap , aan weérzyden , rwee
aange- andere marmere beelden , beide infgelyks Zanggodeffen ; en tegen den muur
wesn. van cenen kleinen openen Hof , vier half ronde of laag verhevene beelden van

cen uitftekende kunft , de zegepraal van Marcus Aurelius en Lucius Verus over de
Daciers vertoonende , welke ter deezer plaatze van zynen Zeegeboog aan de Loop-
ftraat overgebragt zyn.. In het Voorportaal van de cerfte Zaal ziet men eenen mar-
meren Vifch twee voeten lang, en daar by cen opfchrift, inhoudende een verbod
om geenedie langer zyn te mogen verkoopen, dan onder belaftinge van gehouden
te zyn het hoofd daar van aan den Romeinfchen Raatsheer te brengen ; dien dar ,
door een byzonder recht , tockomt.

water De Zaal is van den Ridder Arpino zwierig en uitftekende gefchildert. Men
FasisoP. ziev’er Romulus en Remus, gelyk zy van den Herder Fauftulus gevonden worden:
befthre. Romulus den ploeg dryvende, om den platten grondder Stad te betrekken; de Sa-
ven. bynfche Maagdenroof; het gevegt der drie Horatien tegen de Curiatien : de zege

van Tullus Hoftilius. De Beelden van Sixtus den V, Leo den V_,, en Urbanus
den VIII, als Weldoenderen van Rome. Het afbeeldzel der Koninginne Chriftina
van Swedenlaag verheven. De houte deuren zeer fchoon , wegens het gefneden werk
en vercierzelen , zyn van Francois Flaman gemaakt : de Wetten der twaalf Tafe-
Jen zyn opecnekopere plaat aan den muur gehecht.

nsge- In detweede kamer, geheel en al in natte kalk gefchildert, ziet men de heldeda-
ste den der oude Romeinen : namelyk, van Mutius Scevola ; die zyne hand, int
Kamer bywezen van den Koning Porfenna ; in ’t vuur fteekt ; van Brutus den gezwooren
Hirgno vyand der Tarquynen, zyne cige Zoonen met den dood ftraffende , om dat zy ;
n te-in is.

*-De Columna Roftrata word hier ook in'Print kunftig vertoont ; gelyk boven in ons Oud Rome op cene andere
wyze.    
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Van Nieuw Rome.

.

I Decl. 243
tegen Het gemene belt, hadden t'zaamgezworen.. Den cenoogigen Horatius , die
alleen her ganfche leger der Tofcanen, op de houte brug des Tybers, zoo lang tegeti
hield, tot dat de zelve achter hem afgebroken was. Menziet’er ook het beeld van
Marcus Antonius Colonna, algemeenen Overfte over de Scheepsmagt van Paus Sixtus
den V; onder DonJan van Ooftenryk, in de Zeeflag van Lepante ; hy word daar
alste Rome(naarde wyze der oude Romeinen) zecgepralende vertoont. Ookziet men
hier” beeld van Karel Barberini, Veldoverfte overde krygsmagt van zynen broeder Paus
Urbaan den VIII;dat van Alexander Farneze,Hertog van Parma, Gouvetneuren opper-
ften Beyelhebber der Nederlanden; dat van den Neef van Clemensden VII, die voot
Kanifcha dood bleef , toen hy met de hulpbenden van den Paus, tegen den Turk
quam, omhet te ontzetten ; ‘e beeld van Thomas Rofpigliofi, Broeder van Klemensden
1X, met eenen granaatappel in zyne hand, als Weldoender des Roomfchen Volks,
die met cen ook*t handwerk van zyde en wolle ftoffen te maken te Rome, tot verry=
king en meerder welvaart der Stad , zogtinte vocren; men ziet’erook eenen Wolfvan
zeer harden fteen, ter gedachtenis van de Wolvin, welke denftichter der Stad gezooge

heeft : ter deezer plaatze word van de Stadsrechtbewaarderen recht gepleegt. In
cene andere kamer , ( welker fries van Daniel van Volterra befchildert is , en daar
in de Zegepraalen van Marius afgebeeldt worden) ziet men den Wolf van metal, van
den blixem getroffen , zoogende Romulus en Remus; nevens cenen jongeling ; die
zich eenen doornuit den voet, zittende op een voetftuk van Oofterfchen Jafpis, trekt,
infgelyks het afbeeldzel van Brutus ; cerften Burgermeefter van. Rome ; noch dat
van eenen afgodifchen Priefters dienaar , enz.

In ecne andere kamer , zier men vecle ftukken van de Burgermeefterlyke jaarge- Ook în
tyden , en verfcheide lofwerkenoffieraaden van Schilderyen en Snywerken ici
De zegepralen van Scipio zyn , op de frize offaas van eene andere kamer, door

Perin del Vaie gefchildert ; ook het afbeeldzel van den blinden Appius Claudius;Der Ro-
cenen Herkules van Metaal, uit zynen Tempel op de Offemerkt overgebragt ; NEvENS Matene
her beeld van Cicero met zynen Burgermecfterlyken tabbert aan; in deeze kamer wor-
den alle de Maten en Gewigten der oude Romeinen bewaart.

In cene andere kamer , (wiens frize van Perufin befchildert is , vertoonende de
Triumphen van Annibal, ) zyn veele fchoone beelden.

In het ander Paleis , naar de zyde vancAra Celi; ?s Hemels Autaar ; ziet men, Ander
cerlt, op de plaatsof?r open hof , het beeld Marforio geheeten , dat den Ribytea
nitbeeld ; langs de trappen verfcheide marmere heele en laag verhevene beelden E atei
van den boog van Portugaal afscnomen: namelyk , die de Vergoding van Fau-denbe-
ftina en Lucius Verus vertoonen. In de vertrekken ftaan 0ok veele oude beelden; sii
als mede cen metaal Borltbeeld van Innocentius den X » van den RidderAlgardi; wezen:
meerandere groote Borftbeelden, cen grooten Toetfteen daar de Wetten der twaalf
tafelen op uitgehouwenofgefchreven ftaan ; cen beeld van cene Vroinwe op zyn ans
tyks gekleedr, zynde de plooijen wonder net en fwierig gefchikt ; een ander beeld
van eene oude Tovereffe ; cene zittende Agrippina ; verfcheide Borftbeelden van
Griekfche Wyzen en Dichteren; eenen Kkleinen Herkules van Bazaltefteen , enz.
Op debrokkenen ruînen van den Tempel van Jupiter , ftaat het Kloofter derdo

Cordelieren of Minrebroederen , die’er in groot getal zyn , naar de zyde van decali.
Groote Kerk van St. Maria, in Ara Celi, of des Hemels Autaar genoemt, om dat waarom
de Keizer Auguftus daar eenen Autaar oprechtte, ter ceren van Gods Zoon, onderSe
den tytelvan Ar4 Primogeniti Dei, des Eerltgeboornen Zoon van Godtinzynentyd dra pri.
geboren, en hem in cen nachtgezichte, door eene Sybille, naar ’t zeggen van zom-mi
migen , geopenbaart;- maarhet is cer te gelooven, dat hy tot kenniffe dezer Godde- Avgalia
lyke geboorte , door de boeken der Sybillen gekomen is, die ze duidelyk genoeg oPee-
voorzegt hadden , en veele Eeuwen voor dezen Keizer overleden waren. Andere:*!"
Zeggen , dat ten tyde van de geboorte onzes Hceren , de blixem menigmaal het
Capitol trof. Dion. Hift. Rom. I. 37. en Suetonius , int leven van Auguftus ,maken’er ook gewag van; dat deeze Vorft, door die voorvallen fchrik aangejaage ere;
zynde, (vermits hy dat voor een quaatvoorteken hield ) de Godfpraak van Apol- over, cs
lo te Delphis, door zyne Gezanten hier over deed hooren, welke hem tot antwoort
gaf (niet tegenftaande de geboorte van den God der Waarheit , den vaderder leù-
genen gedwongen had te zwygen,en met zyne dubbelzinnige antwootden op te hou«
den enftil te tan. )

Maten er
Gewich<
ten.

Me puer Hebreus Divos , Deus ipfe gubernans ,
Cedere fede jubet , triffemgue redire fub orcum :
Aris ergo debine tacitis abftedito noftris.

ita , Dus
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Dus word het van Nicephorus l.1.c.17. in zyne Kerkelyke Gefchiedeniffen , en

van Suidas in zyn Woordenboek , op het woord Auguftus , verbaal. Dit Autaar

isnochinis noch in wezen ; ’t ftaat naar de zyde van ’t Evangely op ’t Koor, rontom vry

wexa. en alleen : De Tegenpaus Anacletus vercierde het , in ’t jaar 1130, met vier Zuilen
van Porfyrfteen, onderfchragende cene kleine hoogronde kap of dome van marmer,
enandere fteenen op zyn Mofayks, naderhand , naar de zinnelykheit van Hieronymo
Centelli, Biffchop van Cavaillon, tzaamgeftelt. di

pe cad. De Kardinaal Baronius is van gevoelen, dat Konftantyn de Groot dit Autaar aan
Iden H. Paus Sylvefter gaf; dewyl het ganfch geene quade zaak was, dat een Chri-

niAu- ften Keizer, de gift van ’t Autaar des waren Gods, fchoon van eenen ongelovigen

tar Keizer gebouwt , bekrachtigde.

pe ek Wel eer was kier cene Abdy der Benediktynen , ecne der twintig bevoorrechte-
nader de of geprivilegieerde van Rome; zy wierd in ’t jaar 1445 aan de Obfervanten van
Dito den H. Francifcus gegeven. Leo de X verheerlykte ze mer den Kardinaals tytel.
fehreven. De Kardinaal Karaffa deedze , in ’t jaar 1464, herbouwen. Zy heeft drie buiken

of panden, van den anderen door twee ryen Marmere Zuilen gefcheiden, welke uit
den Tempel van Jupiter Kapitolyo genomen zyn ; de vergulde zoldering is op de
koften van de Vroedfchap en Regenten des Roomfchenvolks gemaake.

Kapellin ,De cerfte Kapel, aan de rechter hand, is aan den H. Bernardinus van Sena gehei-
lige, wiens leven , in vecle zwierige omtrekken en verdeelingen , aldaar gezien
word , van Frangois du Caftello , en Lucas Signorelli , gefchildert.

In de tweede ziet men cenen dooden Chriftus op de knién van zyne H. Moeder,
Autaren nevens meerandere beelden met olyverf gefchildert , van Marco di Siéna. De an-

dere Schilderyen van ’ lyden onzes Heeren , zyn van den Ridder Roncalli.

schilge- In de derde Kapel, heeft Johan de Vecchi den H. Hieronimus met olyverf
ryen , gefchildert , als ook het leven van dien H. Leeraar , in natte kalk, aan de zyden

co-tgencen tegen ’t gewelf.
ded De volgende Kapel , aan den H. Mattheus geheiligt , en het Edele geflagt Mat.

Caliis» tei roebehoorende; heeft het zelve Stamhuis weér laten opbouwen en vercieren ;

Ses, van Thomas Mattei. Het taferecl daar in, van den H. Euangelift , is van Mu-

tiani, en opgehaalt van Bonaventura Giovenelli.
De vyfde Kapel , aan het huis van Angelis hoorende , is verciert met eenen H.

Petrus van Alcantara, van Michaél Maille, Borgonjon, uit fteen gehouwen; als ook
het ander beeldwerk in de zelve Kapel : het verguld plaafterwerk is van Cavallini ;
de Schilderyen aan ’t gewelf en in de hoeken , zyn van Marc Antoon, Neapoli-
taan.
De H.Jacobus, in de zesde Kapel, is van Giovanni de Vecchi gefchildert. Het

leven of de Hiftory van dien Heilig op de zyden, van Vefpafiaan Strada ; en de

Schilderyen aan het gewelf , zyn van Avancini Nucci.
DeKapelaan geene zyde van de Zydpoort is geheiligt aan den zaligen Pafchaal

Baillon. Het Autaarftuk , is van Pafcalinus Rofli gefchildert , de Schilderyen op
de zyden , zynvan Daniel Soiter ; de Plaafterbeelden zyn van Cavallini en an-

dere.
De Kruiskapel , aan St. Francifcus geheiligt , hoort aan de Prinffen Savelli ,

die daar hunne zeer prachtige Graffteden hebben. È
De volgende Kapel , is de H. Rofavan Viterbe toegewyd, en vernicuwt naarde

bouwkunde van Antonio Stanghenelli; de Schilderyen daar in , zyn van den voor-
noemden Pafqualin.
De Kapel van den welgelukzaligen Francifcus Solanus, voorcen coglyn vaneene

der vleugelen deezer Kerke verftrekkende, is gefchildert , opgeciert en verguld
naar de bouwkunde van Antonio Gerardi ; het beeld van de H. Maagd en de vier
rondeelen buiten, zyn van Jofepho Gezzi.

HetBeelt Het Hoog Autaar bouwkunftig , en Portaalswyze gemaakt, heeft in ‘t midden
vanonzcene Nis of Muurvak , daar in ’t beeld van onze L. Vrouwe , (men gelooft van
vanst. den H. Lucas gefchildert) bewaart word. Hettafercel van Jezus, Maria; en Jofephs
Dai op het koor der Geeftelyken, is van den grooten Rafael Urbyn ; de Engelen , die
de. het gewelf aan den boog onderfteunen , zyn van Joan de Vecchi; maar de andere

Schilderyen , in natte Kalk » zyn van Nikolaus de Pefaro.
Aan de zyden van ’t groot Autaar zier men twee Kleine ftukjes , in *t cene , den

H. Karel ; en in’t andere , de ondertrouw van de H. Maagd. Dicht by de voori-

ge ftaat de Kapel der Heeren Cavalieri, daar cen tafereel van onze L. Vrouwe 11
5 , en watlager de H. Gregorius en St. Francifcus , van Steven Efperance gefchil-

est.
Voor
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Voorby de deur van de-Sakrifty , de Kerk rontom gaande ; ziet men de Kapel

van onze L. Vrouwevan Lorette , in natte kalk gefchildere , van Martio en Cola
Antonio, Vader en Zoon.

Eindelyk komt men by de Kapel van den Heet Boccapaduli , daar zeer oude
Schilderyen in zyn; men mcent van Pedro Cavallini : de H. Bartholomeus , in
her Autaarftuk gefchildert , is van cene goede hand , hoewel wat meer dan mo-
dern of hedendaagfch. *

Dicht daar by ftaat de Kapel van den H.Jacobus , vernieuwt , naar de bouw-
kundige ordinantie van den Ridder Rainaldi; de Kapel komehet geflagt van Man- gen
cini toe. Het Autaarftuk, daar in men den H.Jacobus; den H.Stephanus , en den Pronk-5 È DEE : - raf van
H. Laurentius gefchildert ziet , is van Jan Baptilt de Campli. Het Snywerk , op drucanii
her Pronkgraf-van den Kardinaal Mancini, is van Frangois Boulonnois. Mancini.

Ophet Autaar der volgende Kapelle ziet men een tafereel van de Hemelvaart van
Chriftus , Mutiani hecft het gefchildert ; als ook ’t overige van de Kapel; welke
naar de bouwkundige fchikking van Honore Longivoltooit is; hy heeft'er ook de
Pronkgraven in gemaakt.

Vervolgens ziet men de Kapel van den H: Paulus, en daarin een konft{tuk van ECT
Mutiani , cen der beften die hy ooit gefchildert heeft : de andere in natte kalk aan fukvan |
°t gewelf; en de zyden , zyn van den Ridder Rancalli. Mutiani 3

In de Kapel van de Prinflen Cezarini , is het tafereel det H. Maagd , van Bo-
nozo Gozzoli gefchildert ; hy heeft de andere Schilderyen , in de volgende Kapel,
aan den H. Antonius van Padua geheiligt , ook gefchildert : zedert weinig ryds
is ze vernieuwt ; men ziet , in de hoogronde Kap van deezelaatfte Kapel , de
heerlykheit van het Paradys, van Nikolaas Pezaro; als ook meer andere Hiftorien,
Van deezen Heilig, gefchildert van Mutiani ; of naar zyne afteikeningen voltrok-
en.
Het met olyvetf gefchildert ftuk in de Kapel, de laatfte op een na, dadr de ver. enandete

heerlyking onzes Heeren uitgebeeldt word , is van Sermonette ; cok de Eeuwige fitti):
Vader in het midden aan ’t gewelf : in de derde Kapelis het beeld van onze L.
Vrouw nevens veele Heiligen insgelyks van hem gefchildert ; maar de Adam
en Eva op zy ; ende de andere beelden aan °t gewelf ; zyn van Nikolaus de Pe-
zaro.
Het Kerkbeeld ; uit marmet gehouwen ; ftaande boven den grooten ingank naar

binnen , is van Steven d’Efperance ; het Pronkgraf aan eene der vierkante Zuilen,
met koperefiguuren verciert, is van Hieronimo Laurentini, en het hooft van Chri»
ftus, tegen’t verhemelte, is van den Ridder Arpino gefchildert.
Tegen ’t gewelf van de Sakrifty , zier meneenige Schilderyen in de halve ront=

te, van Jan de Vecchi : maarde hiftorien in het Kloofter van veele Heiligen en
Mancata » der Order van St. Francifcus, zyn van Cezar Rozetti , eenen Romein
gedaan.

Als men meet benedenwaarts van *t Kapitool af , naar de Os of Koeimarkt gaat, Oude
ziet men , achter het Paleis van den Raadsheet , drie Zuilen van den Tempel vanfjevene
den donderenden Jupiter ; en lager aan , zes diergelyke van den Tempel der Een-Pilaren
dragt of des Geluks. In het inkomenopdeplaats ftaat de boog van Septimius Se- {înJP"
re s maaralle deeze ftukken zyn , in ’t eerfte deel dezes boeks , verhan- Tempe.
ele.
Aanden voetvan ’t Kapitoolaan deflinket hand ; daar oudtyds de Matnertyn- kerk van

fche gevangenis was, ftaat de Kerk van Sr. Pieter, ir carcere genoemt ; om datdeSt-Pieter
Prins der Apoftelen , nevens de H. Paulus, daar gevangen gezeten heeft : ment,”

heeft ze deshalven in cene Kerk verandert , daar men veele trappen afklimmende,
inkomt. Hetis cen plaats van groote Godsvrugt en devotie ; zy heeft zeer vecl
aflaat en groote indulgentien. Onder cene Kapel van deeze Kerk ziet men het riool,
Waar in de H.H. Apoftelen geketent lagen; daar de H. Petrus wonderbaarlyk eene
ontein verwekte; om met dat water; de H.H.Proceffus en Martinianus, zyne be-

‘Wwaarders en Cipiers , nevens zeventig andere ; die alle kort daar aan als Martelaars

Bedoodt wierden, re doopen. Dit water genecft veele krankheden der geener, die,
meet een Godvruchtig inzigt , daar van gaandrinken.
Boven op deeze onderaardfche Kerk, ftaat cene andere van den H. Jofeph , St.Jofeph

naar eene Zeer goede bouwkunde; van Jacomo dela Porte, voorhet gild of de broe- schon
derfchap van de Schrynwerkers ; in het jaar 1596, voltrokken. Op eerfte Autaar werke.
aan derechter hand, ziet meneentafereel van Frangois van Pavien; op het balufter®®®
voor de Zang- en Muzykmeefters, boven de deur van de Sakrifty, tegen ’t verhe-
mMelte , veele kleine beeldjes van hunnen Hoofdman , de Liefde, geleid, van VEL
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perance. En op het ander Autaar , de dood van den H. Jofeph , van Bartho-
lomeo Palombo; difcipel van Pedro Cortone., gedaan.

Verfhei- Op den voornaamften boogaan deeze zyde ; is d’ Engel Gabriél , van Jan Bap-
defide Novarra, gefchildert.
ttukken Het Hoog Autaarftuk » daar de trouw van den H. Jofeph met de H. Maagduit-
befhre- gebeeldt word, is van Horace Bianchi, behalven de Engelen aan ’t gehemelte, die

° van Vivien gefchildert zyn. De moderne of hedendaagiche Schilderyen aan ’t ge-
welf , zyn van Jan Baptilt van Sena.
De Heer Carel Maratta heeft het tafercel van de geboorte onzes Heeren , in de

eerfte Kapel aan d’andere zyde , gefchildert ; de kleine Schilderytjes, op ’t ander
balcon of overftek ; dat den Orgel vervangt , zyn van Jofepho Baftarino : de he-
melvaart van onze L. Vrouw , boven ’t laatfte Autaar , is van eenen difcipel van
pinzizo gedaan , die ook de buitenfte voorgevel van de Kerk gefchildert
beeft.

Devier beelden , op de cornis of kroonlyt der Kerke, in natte kalk gefchildert,
zyn modern en naarden hedendaagfchen tran, heel mooigedaan; d’andere Schilde-
ryen , medein natte kalk in ’t Gebedehuis of Oratory der Broederfchap , eenige
Hiftorien van den H. fofeph vertoonende , zyn van Marco Tullio.

De Ketk  Dicht by deeze Kerk , wanneer men cerlt op Campo Vaccino , of ’t Koeyeveldvan St. Te :
Martina Komt , ftaat cene andere van de Heilige Martina, Maagd en Martelares , gebouwt op
der d’overgeblevene ruinen en grondveften van den Tempel van Mars, of, zoo andere
Kenwillen, van de Geheimkamer der Vroedfchap ; Secretarium Senatus ; voor-
ren maals was het cene oude Parochykerk, door Alexanderden IV , in’tjaar 1256, ge-

heiligt; maar Sixtus de V gaf ze aan de Schilders, die daar de Broederfchap , on-
der de befcherming van den H. Lucas, hunnen Patroon en Voorftander, houden :
henlieder kleine Kerk, van St. Lucas op ’t Viminaal, raakre, toen ’t Lulthuis vi/e
Montalta vergtoot wierd , onder den voct.

“Lig. Ten tyde van Paus Urbaan den VIII, wierd het lichaam van de H. Martina in
cn deeze Kerk gevonden : onder den Keizer Alexander Severus, ontrent het jaarMartina 230; leed zy den marteldood; haar lichaam wierd met groote ftaatzy van den Paus,
gevon- die den dienft daar zelf in waarnam , overgebragt. Hy liet de Kerk herbouwen;
“de bouworde, hiergade geflagen, is d’aldergeregellte en cierlykfte, welke ergenste

vinden is; Pedro de Cortona, te gelyk een goedSchilder en uitmuntend Bouwmee-
fter, heefv’er ’t beleit over gehad : zelf gaf hy een gedeelte van zyn huis, dat’er
achter ftont , tot vergrooting van deeze Kerk. ‘t Portaal is naar eene dubbele
bouworde, met Korintifche en gecompozeerde zuilen , opgemaakt : niet meer dan
eene deur is’er aan , waar door men. met vecle trappen opklimt ; de Pilafters of
vierkante ftylen , daar het overdek op ruft , worden met Kolommen , naar de
Korintifche bouwkunft, gefloten.

st. Laz d’Eerfte Kapel is naar de bouwkunde van Lazarus Baldi gemaakt ; daar in is een
Kos tafercel, dat den kruisdood van den H. Lazarus, die een kunftfchilder geweeft is ,
Schiider. verbeeldr.

Hettafereel op °*t Hoog Autaar , waar in St. Lucas de H. Maagd uitfchildert, is
van den Prins der hedendaagfche Schilderen, Raphaél Urbyn , gedaan; her beeld
van de H. Martina , van Nikolaas Menghino uitgehouwen.
Aan dezyde,naar ’t Epiftel, ftaat een Autaar, waar op meneentafereel ziet, daar

in de voornoemde St. Lazarus , Schilder en Martelaar, verbeeldt word, van Ciro
Ferri ; de vier beelden uit eenen fteen ( die men Peperino, of Peperfteen noemt)
ehouwen , zyn van CofmusFancelli,

Fenean- Albier klimt menaf naar cene onderaardfche Kapel, welke recht onder *v Hoog
deraan- Autaar komt , daar cen koper Autaar , vol majefteit uitgewerkt , zich vertoont s
f:heKa- ?r is van Jan Pifcine gegoten : ’t lichaam van de H. Martina is’er in befloten ;
Pl boven op ftaat een Tabernakel of Tempeltje van Alabaft, verciert met zeldzameen

zeer koftelyke gefteenten, door Cofmus Fancelli gemaakt , naar ’t ontwerp en ten
kofte van Pedro Cortone , die bynaaft al zyn goed , tot cieraat of verheerlyking
van deeze Kerk, te koft heeftgelegt. De Kleinder Schilderyen aan de zyden, name-
lyk die naar de flinker , wanneer men'er eerft inkomt , zyn van Lazarus Baldi 5
en die naar de rechter hand, van Willem Cortois , eenen leerling van Cortona $
de drie beelden van plaafter , in de kleine Kapelaandeflinker hand ; zyn van den
Ridder Algardi. o

St. A- Opdezyde van deeze , ftaat de Kerk van den H. Adrianus, weleer de Tempel van
diSaturnusgeweeft, naar ’t gemeen, maar, naar Nardyns gevoelen , van den Keizer

Adrianus.  Paus Honorius deI ftichtte deeze Kerk ter eere van den H. pala
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in’ jaar 630. Adrianus de I verbeterde ze, in ’t jaar 780 met veele giften,' onder
anderen met twee Metaale poorten, doch die niet meerinwezen zyn. Anaftafius de Î
vernieuwde ze in’t jaargr1. Sixtus de V, Anno 1589 ; vereerde deeze Kerk (wel cer

cen Collegiale of Hoofdkerk)den Vaderen de Mercy ofder Barmharttigheid (Verlof:
fers der Chriftene flaven by den Turk gevangen, en welke order in’cJaar 1334, bin-
DeBarcelona , van den H. Petrus Nolafcus, was gefticht) met den Kardinaals tyrel.
nen Kardinaal Muza van Milan heeft ze laten herbouwen, naar de bouwkun-
de van den jongen Martyn Lunghi ; een Kardinaal Diaken voerd’er den Eertytel

van.
Her tafercel van ’t Autaar , dat dicht by de deur van de Gerfkamerftaat, is ver- Sacrifty:

ciert met ecnen Heilig van de order der Barmhartigheid , wordende van Engelen
gedraagen , door Guercin gedaan; of, naar ’t oordeel van anderen; van Carel Vene-
tiaan.
De lichamen der H. Martelaren, Marius , Marthus , en andere , ruften ondet’t Licha-

Hoog Autaar. Hettafercel regen het verhemelte , daar in vele Heiligen afgebeeldt Helligen.
ftaan ; is van Torelli ; de Plaafterbeelden zyn van Raggi.

Op°t Autaar, naar de zyde van’t Euangely , ziet mencentafereel van den H. Karel,
nevens veele Peftzieken , van Borgiani ; op ’t Autaar dicht by de zydeur ; ftaat cen
Heilig , predikende voor cene menigte menfchen ; van Karel Venetiaan; d’andere
Schilderyen zyn van eenen Leerling van Karel Maratta gedaan.

In d’eerfte Kapel, wanneer men door de groote deur.aan deflinker hand intreedt, CRT
ziet men cen wonderbeeld van onze L. Vrouwe, voor ’t zelve worden de bezetenen; beeld.
(t geen meeft altye wel uitvalt ) bezwooren.

Eenige treden verder naar den zelven kant van ’t Koeyevelt, komt men aan de Kerk Di Kei
van den H. Laurens in Miranda. ©Oudtyds was ’r cen Tempel, van den Keyzer Lauri?
Markus Aurelius Antoninus den Philofoof , in ’t jaar 178 ; ter eeren van zyneninMiran-
Schoonvader Markus Antoninus Pius, en zyne Gemalin Fauftina gebouwt, alsmen de
leezen kan op de Architraaf offteene Dorpellyft van die fchoone galery op kolom-

men ruftende , die men noch zie. Op wat tyd dees Tempelin cen Chriftenkerk
verandert zy, heb ik niet konnen uitvinden. Voormaals was het eene Collegiale
kerk. Paus Martinus de V. (van de Colonnaas) vereerde ze , in ’tjaar 1430;
aan’ Apothekars gild of Broederfchap s die dezelve met luifter onderhouden. *t HeeftHoort
er dicht by cen Gafthuis voor de behoeftige zieken van hunne kunft; Op St. Lau- Hate:
rens dag geven zy cen menigtee Houwlyksgiften of Bruitfchatten aan arme dochters kersgild.
van hunne Gildebroederen, yder vyftig Schilden, en zy doen meer andere goede
werken.

Hettafercel op’ Hoog Autaar , waar in de H. Laurentius afgebeeldtftaat , is
van Pedro Kortone; in d’eerfte Kapel, aan de flinker hand, was een uitfteekent
fraai fluk van de H. Maagt , hebbende aan hare zyden de H.H. Apoftelen Jakobus
en Andreas , van den Dominicaan gedaan ; maar de Ridder Vanni heeft'et bedor-
ven met het fchoon te willen maken. Nu is dit tafercel aan den wandt gehecht, en
cen anderin de plaats , van den zelven Ridder Vanni, gefchildert.

Dicht hierjby , aan de voornoemdezyde,ftaat de Kerk van de H.H. Kofmusen De Kerk
Damiaan , van Felix den III, ook den IV genoemt, gebouwr, in ’t jaar 530, opn
de overgeblevene grontbrokken van den Tempel van Remus, în via Sacra 3 maarenDa-

het klein rond portaaltje dat men by den ingang ziet, was’er toen niet aan. In?t Man +
jaar 590 ; is ze van Paus Sergius vernieuwt , en met loode platen bekleedt.
‘Adrianus de I hermaaktezein ’t jaar 780; hy liet’er die twee fchoone kopere deu-
ren , die’er noch zyn ; aan maaken, en gaf ze den Eertitel van cen Kardinaal Dia-
kens kerk. Leo de lII verbeterdezein ’t jaar 800, gelyk veele Pauzen meer deeden,
mer naameGregorius , in ’t jaar 1582, toen’er onder de aarde yin de muuren aan den
cenen kant, delichamen van de H.H. Martelaren Markus, Marcellianus, en Tran-
quillinus gevonden wierden; en aan den anderen , dat van den H. Felix den II, Vede Il
Martelaar, die met den Paus Liberius te gelyk naar de Paufchelyke kroon dong, opLE,
wiens graf dit gefchreven tont : Hic requieftit S. Felix Papa & Martyr, qui dam-gevon-
navit Conftantium bereticum; namaals vont men'erde lichamen van de H. H. Abun-OPEN
dus en Abuntianus , Martelaaren, die de Kardinaal Farneze liet overbrengen in de &hrift

Kerkvan Jezus s d’andere wierden onder ’t Hoog Autaar gelegt. Deze Kerk was nr den:
weleer Collegiaal; MaarJulius de II plaatften’er de Geeftelyken van de derde order Foa
van S. Francifcus in, dié ze noch bezitten.  Urbanus de VIIIis de laatfte geweeft daarby.
die ze weér heeft laten vernieuwen, naar ’t beftek van Arigucci.

In d'eerfte Kapel naar de rechter hand, aan’ H. Kruis fonico zyn verfchei-
de gedachteniffen onzes Heeren ; in natte kalk , van Jan Baptift Efperance. De
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tweede Kapel is van den Ridder Baglioni gefchildert ; het tafereel met olyverf op
*© Autaar, verbeeldt St. Jan den Euangelift , cenen dooden levendig maakende; de
Schilderyen in natte Kalk aan weérkanten,,, en aan ’t gewelf , vertoonen verfcheide
gefchiedeniffen ofhiftorien van onzen Heere en de H. Maagt.
De volgende Kapel is met een tafereel van den H. Antonius van Padua verciert3

zynde cen copy van Karel Venetiaan , naar °t oorfpronkelyke van Karacci; alle
d’andere Schilderyen , in natte kalk, aan de zyden ent gewelf , zyn van Fran-

, gois Aldegrini de Gubbio ; die ook in °t Kloofter gefchildert heeft.
Friie Beide de naafte Kapellen aan ’t Koor, naar de bouwkunde van Caftelli gemaakt,
van atte: pronken met goede ftukken. In de tweede Kapel aan d’overzy ; den H. Martelaar
grini. Alexander toegewydr ; is ’t alles door den zelven Allegrini ; (zynde een van zyne

laartfte en befte konftwerken ) gefchildert. De laatfte Kapel is van Bernardyn; broe-
der van den Ridder Arpino. 5

Op’t HoogAutaar, dat rontom alleen en vry ftaat is in cen beeldvak, bouwkun-
ftig geordineert ; zynde cen zeer out en devoot afbeeldzel der H. Maagt; ’t gewelf
van ‘t koorder Geeftelyken, dat daar achter en op zyn Mozaiks gefchildert is, ver-
toont onzen Heer ; onder de gedaante van eenen Herder, en d’Apoftelen , onder
die van Schapen.

DeSchilderyen tegen ’t verhemeltzel , en de fries van den buik der Kerke, de
hiftorien en de marteldoot van de H. H. Broederen Cofmus en Damiaan'vertoonen-
de ;, zyn'van Marco Tullio ; ’t Samaritaanfche Vrouwtje, in natte kalk, en int
Kloofter gefchildert , is van Efperance.

De Uitgaande door de Kloofterpoort , komt men in de frrada Alexandrina s of de
Sa Alexandersftraat., weleer was ’t een diep dal, maar nu is het verhoogten Iynrecht
firaat. gemaakt door den Kardinaal Alexandrino , die cen Neef van den welgelukzaligemt

Pius den V was, Deezeftraat legt Zuid en Noord , eindigendeaan de plaats:van
Trajanus , opt achterfte van het Capitolium; daar een oude Parochykerk ; aan St.

Deb Laurens geheiligt, ontrentftaat; hier in is niet te zien, dan alleen *t Hoog Autaar-
kerkvan ftuk met olyverf gefchildert, verbeeldende St. Laurens, met St. Karel, en St: Fran=
State eilcus ; tegen het verhemelte ziet men, in natre kalk , cene L. Vrouwe van Barm-
sE hertigheit ,. cn andere konft{tukken meer , van Jan Alberti.

DE WyK DER BERGEN.

De yEze Wyk is in haren omtrek de grootfte vanalle ,. hocwel eene der minft be-
SRO volkte.. De Bergen Quirinaal, Viminaal , Efquilyn en Coelius , met hunne
ftevan  daalen , leggen'erin.
al Wyzullen cenen aanvang maaken met de Kolom, of Praalzuil van Trajaan.

De plaats, daar deeze Praalzuil op ftaat, hier Macello di Corvi , of het Ravens
Vleeshuis , Zoo veel dezelve Kolom belangt ; zal ik my in geene twecde befchry-
vinge inlaaten:, dewyl.ik’er in’r cerfte Deel , (of in Out Rome) van gefproken
hebbe; (daar’er ook dé Printverbeelding van gezien word.),

Onze Li. Op de plaats; naar de zyde van den Nard, ftaat de Kerk van onze L. Vrouwe
Vrouw. van Lorette , het Bakkers gild tockomende, dat’er in ?t jaar 1500; onder Alexander
tales den. Via opgereche, is. De Kerk is achthockig naar de bouwkunde van Bramante
Bakke- Lafari gemaakt , van ‘Tiburtynfe en Peperfteenen , boven met cene hoogronde kap.
{e—Detocloopendelanteern daar op ,in ’t jaar 1580 voltoyt, is cen volmaakt konftwerk

van Jacomo del Ducavan Sicilien. Her Bedehuis van de broederfchap en ’t Ziek-
huis voor arme kranken van hun gild , ftaat achter de Kerk.

Kapellen De eerfte Kapel aan derechter hand is op zyn Mozayks gefchildert, van Pedro
en Orna- Rofetti, In de tweede Kapel ziet men d’aanbidding der drie Koningen in natte
penso. Kalk, van Frederik Succaro, of van Nicolas Poniarance.
ven. Aan de zyden van ’t Hoog Autaar, naar de bouwkunde van Honoreus Lunghi

gemaakt , zyn twee tafereelen met olyverf gefchildert , van den Ridder Cefari ; ‘€
eene de geboorte van de L. Vrouwe, ’t andere haare dood verbeeldende. De twee
marmere Engelen zyn van Steven Maderne. De vier beelden der Heiligen, in de
muurvakken, zyn van de befte meefters in hunnen tyd gedaan. e

st.Bes., Verder op aan de zelye zy ; tegen ’t fchoone Paleys van den Hertog Ponelli
nardus ftaat de devote, of hooggeachte en gevierde Kerk van den H. Bernardus : dar Î$

alle dagen veel aflaat te winnen ; zy hoort aan de Broederfchap ‘van cenige waerelt=
lyke Priefteren, welke in ’t jaar 1440, door den Vicaris of Stadhouder van Paus Eu-
genius den.IV ,en:daar na van Nicolaus den V, wettig en goetgekeurt wierd. Fran-
gois Fufchi, Stichter der zelve , is in ’t jaar 1468 daar begraven; by maakte DI do
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ftichting , aan 50 fchaamhartige armen alle Zondag zoo veel brood, als zy in twee
dagen van de week, tor nootdruft,van doen hadden. Diris naderhand ren behoeve
van d’arme Geeftelyken van de H. Sufanna in Termini bekeert.

Hertafereel van den H. Bernardus op zyn Autaar naar de rechte hand , is met poni
olyverf gefchildere, van Marcello Venuft. De hemelftukken aldaar zyn van Avan- onze Li
zino , zoo men meent. Op het Hoog Autaar, zier men cen wonderbeeld van de Vrouw,

H. Maagt. "1, Bedei
Een weinig verder, aan’t hangen van Monte Cavallo of den Hengftenberg, dicht vinden

by dedrie Fonteinen, de drie Beekjens genoemt, ftaat het Oratorium der waerelt- Berg
lyke broederen van onze L. Vrouwe van den berg Karmel ; ’t is een zeer net ge- Karmel,
bouw. Het Autaarftuk , zynde cene L. Vrouw, is van den Riddet Cello.

Naarde plaats der Kolomne, ofPraalzuil, zuitwaarts keerende, komt men by’ Sluit-t Kloo-
huis of Kloofter van de H. Euphenia , daar men de armeverlure meisjens, van al de fear
wacrelt verlaten, huisveft. Vanhare zevenjaarenaf, tot dat zy houbaar zyn , wordenzephenia.
daar op getrokken, handwerken leerende mer de fwakheit van hare natuur overeen-
komende ; en fchoon ’t getal der zelve zcer groot is , hebben zy echter geen an=
der onderhout dan van de liefdadigheit der goede luiden , behalven een klein inko-
men; dat’er aan gemaakeis van den Kardinaal Baronius, die *t gefticht heefr: haare
Kerk, hoewel ze klein is, is echter zcer zindelyk en naar cene fchoone bouwkunde
gemaakt ; zy komt met haar portaalin de ftraat achter deeze Plaars uit. È
Vlak tegen dit voorfchreven Huis of KIooftet , ftaar noch een ander den H. Gest {Vrot

toegewydr, als ook ’r Kloofter van de geregelde Kanoneffen naar d’order van denfer van
H. Auguftyn; ’t is door cene groote Vrouwevan ’t geflachte van Kapronica , int Sar
Jaar 1432, gefticht , zy hebbenzich onder de befcherminge van den Alderchrifte- voorre-
lykften Koning geftele, om dat hy Grootmeefter is van d’order des H. Geeft: haareguliere
Kerkis in’ jaar 1582 herbouwt , en op die wyze als men ze nu ziet met Schilde- ©229
ryen verfiert ; die aan de rechter hand, rontom *t Autaar, in natre kalk zyn gefchil-
Voi , waar onder cen oud Beeld van de H. Maagris te zien , zyn van Balthazar
Croce van Bolonien. De nederdaling van den H. Geeft op ’tHoog Autaar, is van
cene Geeftelyke Kloofterdochter gefchildert , naar de fchets of tekening van Pedro
Cortone. Aan de zyden ziet men den H. Augultinus met de H. Monica , en cenen
Engel daar boven , nevens meer andere Schilderyen in natte kalk tegen ’t gewelf.
. Op ’t Autaar van den Gekruiften , aan d’andere zyde, ziet men ook Schilderyen
in natte kalk, van Jan de Vecchi. De vier hooge Leeraars der Kerke,tegen het ver.
wulfzel, zyn van Arconio

Niet verre van die twee Kloolters af, een weinig naar deflinker hand zuidwaarts De kerk
op, ftaat het kleine Parochykerkje van de H. Maria in Campo Carolo, dochdaaris Toca
niet aan. Recht tegen over ftaar de Kerk van den H. Urbanus, nevens een Kapu. È
Ccyne Kloofter, daar de dochters van de H.Euphenia ingenomen worden, wanneer
Zy dooreeneheilige rocpinge de waerelt verlatende, of verlaten willende, een Gee.
ftelyk leven zogken aan te vangen ; ’t is van Jaquelina Bianchi, in ’t jar 1264, on- De Kerk
der Paus Urbanus den IV , geftiche. De Kardinaal Baronius en Vrouwe Fulvia jingi,
Eforfa hebben’t laten vernieuwen , en’er de Kapucynen in gezet.

, De Voorgevelvan de Kerk is naar de bouwkunde van Marcia Arcenio , als ook
die van de H. Euphenia gemaake. Hettafereel van de H. Bootfchap,aan de rechter
hand , van Mutiani, zoo men gift ; dat van onze L. Vrouw op ’t hoog Autaat,
mer den H. Urbaan ; en de H. Clara, is van cenen leerling van Jofeph Arpino, deSraf
H.H. Karolus Francifcus , en Nicolaus, zyn van Padouan. Dicht daar by zietn
men het Pronkgraf van den Kardinaal Baronius. roniuse —

Niet verre van het Kerkje van St. Maria in Campo Carleo , ftaat het Palcis van *Paleis
den Markgraaf del Grillo; weleer hoorde dit aan ’t Stamhuis van Conti » tisin ds Si
twee Gebouwen, met eenen boòg aan malkarider gefloten, verdeelt, daar men doot
moet gaan, als men van’t Kapitool naar Monte Cavallo , of den Hengftenberg gaar:
maar als men daar niet door gaat , ziet men een weinig hooger op ’t Collegie van DE se
d Yren s in het jaar 1628 , op’t aanraden van den welbekenden Vader Wadding 3 Collegio,

innebroeder, door den Kardinaal Louis Ludovifio gefticht; hy maakte henluiden
cen inkomen van duizent Schilden jaarlyks, nevens cen Luft- of Landhuis te Kaftel

Gandolfo , behalven ’r huis daar Zy in woonen, dat onder debefticring der zeer
eerwaarde Jezuirze Vaderen ftaat ; zeven leerlingen worden'er in opgetrokken, die
mennaar hun land, als Apoftolifche zendelingen,ftuurt ; na dat zy den loop hunner
leerocffeningen in de Wysbegeerte en Godtgeleertheit zoo verte volvoert hebben,
dat zy tot het H. beroep geordent zyn geworden.
Wat meernaar benedenftaat de Kerk van den H,Blafius , of van de BootfchaP De Kerk
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vado aan de H. Maagt Maria, nevens een Kloofter voor Geeftelyke Vrouwsperfoonen

tr van Dominikus order , welker werk is de Nicuwelingen van hare fexe in de Chri.

ftelyke lcere zoo verre re onderwyzen, tot dat zy bequaam zynom gedoopt te mo-

gen worden, Dit Kloofter ftaat gebouwt op ’t geen’er nochvan ’t Paleis van Ner-
i,va, in forotranfitorio, overig was gebleven; welker fteenen van cene buiten manierly=
van Ner. ke groorte en valtigheit zyn , als menin”t cerfte deelzien kanfol, 43. Hettafereel van

Toe de Bootfchap op ’t Hoog Autaar, is van Guido Reni gedaan ; de Schilderyen in

“i natte kalk rontom de Kerk » zyn van Marco Tullio 5 de H, Bafilius , tuffchen de

beide H.H. Jan den Dooper en den Euangelif, op’t Autaar aan de rechter hand;

zyn van Chriftophore Confolano.
Kerkvan Byna recht hier regen over ziet men de Parochykerk., den H. Quirico van Tar-

fen, Martelaar, maardrie jaren out, en zyne moeder de H. Julich toegewydt. Het

st.Cyr, tafereel op ’t Hoog Autaar, van Efperance gedaan, verbeeldt Maria Jacobi of Sebe-

Mare- dei, nevens beide hare zoonen, de H. H. Apoftelen Jacobus en Joannes.  Uit de
#4" Kerk treedende,en de flinkerhand omflaande , komt menin de (trat de la fuburra

Moderna , weleer Vicus Ciprius en Vicus Sceleratus genaamt, zy cindigt aan de

H.Maria de Grooter. Maar eer menin die ftraat kome, moet men alles wat in deze

Wyk merkwaardigis , zuidwaarts aan gaande, en vooral ’t Colifeum, opneemen.

pantini  Deze ganfcheftreek noemen ze Pantani, dat 200 veel als Moerasis gezegr, om

cenge- dat zelaaglag sen, by gevolg,’t weleerhier zeer moeraflig was; d’Ouden noemden ze

deelle.. de Carine, van de Scheepsbekken, * als in ’t cerfte Deel gezien kan worden; mar de
ttadezoo Kardinaal Alexandrynliet ze verhoogen, voornamelyk de fchoone ftraat, welke met
genoemt 2ynen naam pronkt. Men noemtdeeze plaats ook Torre di Conti , wegens cenen

ouden Toren die’er op ftaat , van Innocentius den III, wiens Stamhuis Conti was,
gebouwr : de helfe daar van is'er,om dat ze bouvallig was, door laft van Urbanus
den VIII , afgebroken.

Over Aan de zy van dezen Toren is noch een overblyfzel of fchoon ftuk van den

biyfzel "Tempel der Aarde, Templi Telluris  valt. Recht daartegen over zier men de
Tempe Kerk van de H. Maria der Engelen , al Pantano , in ’t moeras: de Broederfchap
derAar- der Weveren is hier, in ’t jaar 1517 » onder Leo den X opgerecht , men noemt

dei ze 00k 44 Macellum Martyrum , als de Slachtplaats der Martelaren , die men hicr
doot moordde ; te dezer plaatze is cen put vol van hunne lichamen , die de
Chriftenen, om zete bergen , fteelswyze daar in wierpen ; in de Kerkis niet merk-
waardigs te zien.

werk. Als men daar van daannaar ’t Zuiden gaat, ziet-men cen Kloofter, of Werkhuis
huisvin van arme weesmeisjes, of bedelareflen van t H.Sacrament; weleer was het cen Paleis

dedoch: en Tuin van den KardinalPio, die ditbeide gaerneafitont om deeze arme fchepzelen
*H. Sa- dienft te doen; ten getale van 130 worden ze daar, van haar vyfde of zefde jaar af

crament. ot datze houbaar of voorzien zyn, onderhouden. Pater Paulus Caravita , cen Je-

zuit, was d’eerfte die dit bedacht; hy trok ze by cen, en maakte *t werkftellig in
?t jaar 1651. Zy leeven van de aalmoeflen en ’t werk haarer handen , ’ geenbeftaat in
Linten, Handfchoenen, wolle ftoffen, als Serges, Stramynen, Camelotten,enz,te

maken; doch wel voornamelyk om de rokken en ’t gewaat van de Kardinalen en

anderen zuiver Schaarlaken root te verven ; ’t geheim dezer kunfte wierd haar uit

liefde en goethartiglyk van cen Franfch Verwer geleert. De Prelaat Afcanio Ro>
valdi maakte by witerften wil aan dit Werkhuis vyfrig duizent Schilden, dat deeze
meenigte arme fchapen niet qualyk quam, en haarmerkelyk uit harefchulden , daar
ze al diep inftaken , redde.

revan Niet verre van daar ftaat de kleine Kerk van St. Andriesin porto Gallo genoemt,
st. An- mer cen bedorve taal, in plaats van de Ba/fz Gallica , de Franfche Graffteden:
dries om dat de Franfchen of Gauloizen,die de eerfte plondering te Rome pleegden, daar

overvallen en begraven waren. De oude Kleérkoopers houden daar hunne broeder=

fchap.
TRI Wier men, deze Kerk in ’t ront bezien hebbende., zich omkeert en weér by

icon de Suburra Moderna komt, ziet men aan deflinker hand de Parochiale kerk van

Ka. den H,Pantaleon, maardaaris niet waardigsin, dan eene Schildery van den H. Bla-

fius, die men meent van Padouante zyn.
ses De H, Salvator in Seburr4 hoort aan de Broederfchap of *t Collegie der Cathe-
guorin cumenen , dat is , der gener, die in de gronden en verborgentheden van den

‘ Chriftelyken Godsdienft onderwezen worden,als aan Turken en Heidenen die gedoopt

willen zyn, Hier worden ze met opene armen ontfangen, van goede fpys en dei
o da-

* Van deeze Scheepsbekken , en de Pronkzuilen waar aan de Scheepsfauiten » van de veroverde Schepen der gone

den, gehecht wierden, gewnagt.ons Oud Romefol. 69, en 60; gelyk wy'er ook op de laatfte plaats twee verfcheide

Printverbeeldingen , tot opheldering, hebben bygevoegt.
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40 dagen lang wel verzorgt, om hun midlerwyl in de gronden van den Catholyken
Godrsdienft te onderwyzen : het zelfde gefchier ook aan de vrouwen in ’t Kloofter
van Bafilius , hier voor van ons befchreven. Paulus dell heett het, in ’t jaar 1540, prutusde
te St.Jans in Mercatello , onder het Kapitool, gefticht : maar dat herbergzaam huis III Biche
is van daar hier over gebracht , in ’t jaar 1634 door de goede voorzorge van den bla
Kardinaal van St. Onufre, broeder van Urbanus den VIII, ’ ftaat onderdebeftie-
ring.van onze L. Vrouwe der Bergen. Deze zoodanig Onderwezenen, worden dik-
maals met eene groote plechtelykheit Gedoopt , door eenen Biffchop , die de H.
plichten waarneemt. .Voor hen word ook zeer gezorgt, om luiden van aanzien of
vermogen tot hunne Gevaders te bekomen, om hen in den nootbyteftaan ,cn voor Zorg
overlalt te befchutten. Boven dat krygenze ontrent bondert RoomfcheSchilden van too:hun
de Apoftolifche Kamer , om zich daar mede te behelpen en vante dienen , in ’t houdt.
geene zy ter hand willen flaan.

Een weinig verder ftaat cene fchoone Kerk van de H. Maria der Bergen ,alzoo Doro
grrocme (hoewelze in cene laagte legt) om dat ze ruffchen de Bergen Quirinaal, 11055,

iminaal, en Efquilyn geplaatft is; eertyds was het een'Stadrs Hoothuis, daar een derBer-
beeld van deH. Maagt by ftont, doch daar wiert weinig cerbiedigheit aan bewezen; See
derhalven deedonze L. Vrouw zoo veele Wonderwerken,dat'er cen Kerk voor wierd 200 ge.
aangelege , uit de mildadige gifcen der geener , die weldaden van haar genoten nam
hadden.  Maarint jaar 1579, is de Kerk, onder Gregorius den XIII , veel heer.
lyker herbouwt , van Jacomo de la Porta, en prachtig verfiert met een hoogronde
Kap en fchoon portaal; zy word van wereltlyke Priefteren bedient, die de beftiering
over ’t Collegie der Ncophiten , of Nieubekeerden , daar dicht by, en naar de
bouwkunde van Cafparo Vecchi, gemaakt hebben. ’t Zelve Collegie is door de goe- Cl
le voorzorge van den voornoemden Kardinaal van St. Onufre hier geplaatft, en van HI
St. Catharina van Sena af op den Quirinaal overgebragt; zy haddendaar zedert denten.
tyd hunner ftichtinge , door Gregorius den XIII, in ’t jaar 1579, gefchiedr, altyd
bun verblyf gehad ; het was ook volgens den wil van den H.Ignatius , die dit Ge-
bouw, onder Paulus den III, had ontworpen ; maar by gebrek van eene goede

beurs , bleef dat gocd werk fteeken. De Kardinaal van St. Onufre ftichtte het dics- Dear.
halven voor de Neophiten of Nieugedoopten, die in hun zin haddencen geeftelyk Cara
leven te betrachten ; zy worden daar, na den Doop ; van deletterkundeaftot de onufre
Godsgeleertheit toe onderwezen ; en na dat zy den Muts der Leeraren hebben ver-gepre-
kregen, in de gcheiligde Ordensbeveftigt, dan worden ze met eene Geeftelyke be-""
diening, of ander Ampr,daar ze cerlyk van konnen leeven, voorzien.

De Kerk van de H. Maria der Bergen is met fchoone Schilderyen en H. noot- De Kerk
wendigheden der Kerke deftig verfiert. De cerfte Kapel aande rechter hand, aan ee
den H. Karolus toegewydt , is van Joan van St. Jan , die ook het buitenfte aan de Pepoli
hemelftukken befchildert heeft , daar Chriftus den H. Andreas en den H. Petrus by
nr noodigt 3 de Bruiloft in Cana bovende zyd-deur , is van den Ridder Gui-
otti,
In de tweede Kapel, ziet.men cen L. Vrouwe der Barmhartigheit; van Antonio

Vivien ; de geeffeling van Chriftus aan d’eene zyde; is van La&tanrio, Bolonees:
onzen Heiland dragende het Kruis, van Nogari: maar de Opftanding des Hceren,
nevens de andere buitenftukken , in natte kalk gefchildert , zyn van Jan Baptift
Lombardelli. De drie hiftorien van de H. Maage, op ’t Hoog Autaar , de vier
Euangeliften in den drichoek van de hoogronde Kap , en, aan cen van de zyden,
de Ontfangenis , aan de andere de Bootfchap, zyn alle van Chriftoforo Confola-
no : de Schilderyen aan de hoogronde kap , zyn van verfcheide Meefters , onder
anderen de krooning van onze L. Vrouw, en haar bezoek, van den kleinen Baltha-
zar, Bolonees; hare Hemelvaart is van den Ridder Guidotti; de twee Engelen van
Plaafter , op den boog van de Kapel der Heeren Blanchetti ; van Malvicini, Mila-
nees; en de verdere zyn van andere Kunftenaaren.

Devolgende Kapel, voorby den Orgel; is met een tafereel van de geboorte onzes
Heeren , van Mutiani, verfiert. Dehiftorien aan ’t gewelf , zyn van Paris Nogari,
nevens de twce met olyverf aan weérzyden gefchildert.. De Protesi tuffchen de
vierkante Zuilen , en de krooning van de H. Maagt , in natte kalk op den boog,
zyn van Cefar Nebbia.

Debootfchap aan de Maagtindelaatfte Kapel, en de Apoftelen aan de zyden;
de hiftorien in natte kalk regen het gewelf; en, buitenop ; onzen Heer zyn Kruis dra.
gende , zyn alle van Durant Alberti du Bourg Sr. Sepulere.

e Hemelvaart van Chriftus, met de Apoftelen en Engelen aan’© gewelfvan den buik
der Kerke , nevens de vier Lecraars van de H. Kerk opde vier hocken ; en andere

Kk 93 becl.
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262 BESCHRYVING
beelden meer ; zyn van Confolano , die zich in dit werk als een waardig difcipel
van Pomorancio getoont heeft.

a Voor ’t Portaalvan deeze Kerkftaat het Kloofter vande Ontfangeniffe , ge-
fanke- bouwt naar de ordinantie van Caftelli. De Kerk heeft. niet bezienswaardig dan
nile ene Schildery van Romanelli. Op de Plaats of ’t Plein naar de zyde der Heilige

Bergen, fpringt cen fchoone Fontein ; dicht daar by ziet men de Kerk, den heiligen
pe Keik Martelaren Sergius en Bacchus roegewyde 185 t is eene Parochy daar eene kleine
van st. Kerk, een weinig verder mede verecnigt of aangetrokken is, welke men den H.
Sat Salvator der drie beelden noemt, om dat’er welcer drie beelden van onzen Heerin
chis waren , malkanderen zoo gelyk , dater geen onderfcheit tuffchen was s dic

wiert gelooft door cen verborgen ingeven van de H.Drieéenigheit gefchiedt te
zyn.

SE Ta Eenigetreden van daar , ftaat op eene hoogte , aan de rechter hand van de Sus
faule,  burra, cene Kerk aan den H.Francifcus de Paule geheiligt, met cen Kloofter daar
deKerk by , van Geeftelyken van die order, ’t zyn Minnebroeders van Calabrien. De Kerk
metde is door de mildadigheit van de Princefle Roffana Pamfilia gebouwt ; zy diende
befehre- zich van den bouwmeefter Giovanni Pedro Morandi, maar detreffelyke ordinantie
ve -van’t Hoog Autaar, daar cene menigte Engelen het verhemeltzel onderfchraagen, is

van Jan Antoon de Rofli; hy heeft ook her Plaafterwerk , dat het zeerverfiert, ge
maake. Op het eerite Autaar , aan de rechter hand, ziet meneen tafereel van de
H. Katharina; op het tweede een van St. Francifceus de Paule midden onder de En-
gelen:; en op het derde de H. Francifcus de Sales , van Steven Peragini, Romein,
gefchildert.
Aan de andere zyde der Kerke, in de eerfte Kapel, ziet men eene Schildery van

St. Michaél , van Peragini; in de tweede, de Ontfangenis van de H. Maagt, en
in delaatite , de H. Jofeph dic het kindje Jezus op zynen arm draagt.

De Kerk Ult de zyd-deur treedende, komt men op cene Plaats, welke op ceneder heuve-
pinelen van den berg Efquilyn lege, daar de zeer groote Kerk van St. Pieters banden op
banden. ftaat , zynde door drie byzondere Buiken of Panden, ruftende op drie ryen oude

en witte marmere Pilareri, van den anderen gefcheiden: Zy is gebouwein ’t jaar
440 » ten tyde van den H. Paus Leo den Grooten, ter zake dat Eudoxia, Gema-
linne van den jongen Theodofius , Keizer in ’t Ooften, in Pelgrimagie gegaan
zyndenaar Jeruzalc my van Juvenalis, den Patriarch dier Stadt, om haare Godvruch-

Rete righeit , en de Aalmiffen die ze daar uitgedeelt had , te vergelden , mer twee kete=
trus, zya nen befchonken wiert , daar de H. Petrus , door bevel van den Koning Herodes,
ASS medegefloten was geweelt, en daar en boven met het zwaerd , daar de H. Petrus "t
Malchus, 00r van Malchus mede had afgehouwen ; daar noch de windzelen by gevoest wier-
gorb- den , waar mede Chriftus , toen hy geboren wiert , gezwagtelt was geweeft.
kai “" Zy zond eene van de twee ketenen naar Rome, aan hare dochter Eudoxia , Echt-
zelen  genoot van Valentiniaan den jongen , Keizer in’t Weften, die ze, aan den H.
yan Chri- Paus Leo den Grooten vereerde; toen hy de zelve wilde bezien of mceten, met of
Paus Leo tegen de andere keten , daar Petrus te Rome, in de gevangeniffe van Mamertinus 3
vereert. gefloren was geweeft , gebeurde het, dat die twee ketens zich wonderbaarlyk aan

E cen voegden, en cene keten wierden , als ons getuigt Sigibert inzyne Tydbefchryvin-
ME en op ’t jaar 969. Ter gedachte van dit groor Wonder, wiere van den Paus, op
ketens. fe verzoek derKeizerinne, ent’haren kofte, deeze Kerk gebouwt, ter plaatze daar

her Wonderteken voorgevallen was; hy ftelde met een den Feeftdag van St. Pieters
é banden in, om de geheele waerelt door plechtig geviert te worden, op den zelven

dag toen het gefchiede was, namentlyk den eerften van Oogtmaant.
Deeze Kerk wiert vernicuwt van den Kardinaal van Kufa; en van Sixtus den IV

in °c jaar 1471 5 maar zyn Neef Julius de II , die den tytel daar van had gevoert ,
verbererde ze in’tjaar 1503; door Baccio Pintelli; hy lie:’er ook cen fchoon Pronk-

tendit graf voor zich zelven, van Michel Angelo Bonarota, maaken: hetis een dertraaifte
ftekene konft{tukken van Rome. De Kerk hoort de Reguliere Canoniken » van de verga«
Pronk- dering des H. Verloflers; toe. .
Si In deecrfte Kapel, aan derechter hand, ziet men eentafereel van den H. Augu-
met hare ftinus , en andere beelden meer,, van Guercin. De Tombe op zy van den Kar-
Kepellen ginaal Lanfranc Margotri, nevens zyn afbeeltzel , zyn van den Dominikain. Het

ftuk van St. Pieter in de gevangenis, daar hy door den Engelverloft en *t geen in de
tweede Kapel gezien wort, nevens het Praalgraf van den Kardinaal Augucchi, met
zyn afbeeldzel, dicht by *t vorige ; zyn infgelyks van den Dominikain.

In de Kruiskapel zier men dat prachtig Fronkgraf't geen Paus Julius de II deed
maaken » van Michel Angelo Bonarota, hoewel zyn lichaam in St. Pieters is geble-

ven,

Autaren
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ven. Hy was van gedachten om het noch veel heerlyker en grootzer te maaken, en Orma |
indien hy in ’t leven ware gebleven. Dit Pronkgraf gelykt naarcen overtreflyk meteo iù
Poortaal, het is van zeer wit marmer opgebouwt , naar de Cariatidife order, met ven, IN
twee ryen , yder met vier vierkante Zuilen ;.in haare breedte zes muurvakken open |
laatende, daar diergelyk getal Beelden in geplaatft zyn. In de middelfte, naar order
der benedenfte te rekenen , ftaat een Mozes van wit marmer, meer dan levens groot-
te, met eenen langen baart tot op zyn borft, de mufculen en fpieren der armen en
becnen zyn’er zoo natuurlyk in uitgedrukt , dat volkomen blykt dat Michiel Angelo
zich op FOnddiag niet minder, dan de Schilderkunft verftaan heeft ; boven dit
Beelt komt cen tombe, daar het Beelt van Julius den II in legt; daar boven op
ftaat de Liefde. De vier Beelden in de muurvakken aan de zyden , vertoonendevier
hoofddeugden van dezen Paus , zy zyn van Raphaél de Montelapo ; difcipel van
Michel Angelo; uitgehouwen.

In de Kapel aan de zyde van ’© Koor, den Heeren Silveftri toekomende , ziet |
meneentafereel van de H. Margarita, van Guercin gefchildert, nevens andere ftuk- |
ken meerregen ’t gewelf. |

Het Hoog Autaarftaat alleen en van alle kanten vry , het isop d’oude wyze ge-Delicha. il
keert; zoo dat de Priefter , als hy den dienft doet, het voornaamfte pand ofde buik ee |
der Kerke recht tegen zich over heeft. Onder dit Autaar leggen de lichamen der been en
H. H. Machabeenbegraven: In de Sakrifty zyn verfcheide kaffen meer van zilver oO
met heilige Overblyfzelen , namelyk het hooft van den H. Saturninus , Martelaar, ruten
van de H. Maagt Conftantia , en van de H. Emerentiana, Maagt en MartelarefTe , d90"
cen arm van de H. Agneta ; en cen van de H.Conftantia, enz.

De Schilderyen der tribune , in verfcheide omtrekken befloten , vertoonen de hi.
ftorie van den H. Petrus in natte kalk , zy zyn van Jacomo Copi Florentyn ; den
dooden Chriftus op de knién van zyne H. Moeder; ziet men in de Kapel aan de
overzyde van ’t Koor; de Beelden aan ’t verwelfzel zyn van een goede hand.

Eindelyk komt menaan dat oort daar de ketenen van den H. Petrus bewaart wor=

den , daar zict men tegen ’t verhemelt cene Schildery , naar de handeling van Paris
Nogari gelykende , van wien de andere ftukken aan de zyden zyn ; het Pronkgraf
van den Kardinaal Vecchiarelli , is van Pedro Vecchiarelli.
Op ‘t Autaar van de H. Maagt, ziet men eenen Heilig op zyn Mofaiksuitge-

beeldt , zeer oudt ,, maaris met plaafterwerk op zyn hedensdaags verfiere. Op het
Autaar dicht aan de deur ziet men eentafereel van onzen Heer aan ’t Graf, met de

drie Mariaas ; recht tegen over ftaat het Pronkgraf van Antonio Pullario , eenen
Florentynfchen Schilder , nevens eenige Schilderyen naar zynen trant.

Achter St, Pierers in Vincoli , ftaat de Kerk van de Maria der Rciniginge, voor Faina
dezen cene der twintig Abdyen van Rome : maar dewyl’er geen hand aan wiert ge- rizas rel,
houden, of dat ze verlaten was, heeft ze Maria Ferro Urfini , in't jar 1589 ,niginge.
weér laten opbouwen , na dat hy den gront gekocht had van de Kartuizer Paters,
die ze in bezit hadden. Hy ftichtte ter zelver tyd cen Kloofter van Geeftelyken der
H. Klara ; en hy maakte haar al zyn goet. In dat Kloofter worden zonder geld in
*t inkomentevereeren , of uit te keeren, arme Roomfche dochteren ingenomen ,
mids dat ze van een cerlyk geflacht zyn ; men ziet daar cen fraai tafereel op het
00g Autaar van cenen onbekenden meefter.
Dicht daar by, door de kleine deur , welke over de Suburra komt, buiten ge ca en

treden zynde, komt men by het Kloofter van de H. Lucia ix Selce , anders van dere
Keyen , ix Orfeo, genoemt. Veele maaken van dezeheilige Maagteen en dezelf. Luciain
de met die vermaarde H. Lucia van Syracufa, daar nochtans deze , die hier geéert sale È; È 103 E BECCIT;; cene
wort, eene Romeinfche dochter,en Zufter van den H. Geminianus was, die beide andere
de Marteldoot te Rome, opden 16 September, fmaakten, mogelyk is ’t hun Vader danLu-
lyk huis geweeft , of wel de plaats daar zy als Martelaars ftierven. Ditis althanssyracufa, subi
zeker , dat deze Kerk zoo out is, dat ze ten tyde van den Paus Symmachus , on- Î
trent het jaar 500 , al met cen Kardinaal Diakens tytel verheerlykt is gewceft. Inse
de voorgaande Eeuw , hoorde deze Kerk ; nevensde laatftgenoemdeaan de Kar-"":
thuyfers ; die, om datdit oortal te dicht by de Stadt was , de zelve verlieten ,
om aan ’t H. Kruis te Jeruzalem zich nederte flaan, daar zy ook naderhant van
daan , en 4 Termini geplaatt zyn.  Tegenwoordig ftaaver vlak aandit Kloofter
van de H. Lucia een ander van Geeftelyke Auguftiner Monniken, die de Kerk in
*t jaar 1604 weér op hebben laten bouwen, naar de bouwkunde van Maderne,

In deze Kerk zyn veel fchoone Schilderyen; de H. Lucia in de cerfte Kapel aanSchilde.
de rechcer hant, is van den Ridder Lanfranco 5 de H. Auguftyn, op den tweeden tieni
Autaar, is van l’Efperance ; die ook den H.Joannes gefchildert heeft , her H. Sa-mentea
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in deezecrament aan de H. Maagt uitdeelende; op ’t Autaar recht daar tegen over zietmen

Co de Bootfchap ; ’t Hoog Autaar pronke ook met een zeer goetftuk : het tafereel

weren. van onze L. Vrouw, mec den H. Auguftyn en de H. Monica aan hare voeten , dat

men op het laatfte Autaar ziet , is van den Ridder Arpinio ; die ook den Eeuwi-
gen Vader binnen boven de deur gefchildert heeft : de Schilderyen tegen het gewelf

zyn van Joan AntoonLelli.
St. Mar. Een weinig hooger op; in de zelve ftraat en de zelve zyde, ftaat de fchoone Kerk

tyn der van den H. Marctinus en den H.Sylvefter ; door den laatften, Paus zynde , dicht by

bergede Badftoven van Trajanus , ten tyde der vervolginge gebouwt , en naderhant ver-

nieuwt van Konftantinus den Grooten. Men ziet ook onder deeze Kerk, naar de

Onder- flinkerbant ; het hol of de onderaartfche Kerk, daar de geloovigen by een quamen;

sartfche als ook den Pauffelykenfteenen ftoel welke bemuurt is.Symmachus herbouwdeze in

DI jaar 500, hy heiligde ze aan St. Marten van Tours; het lichaam van den H Paus

en Martelaar Martinus ruft hier, ook dat van den H,Sylvetter, en veele andere

Martelaren, die Sergius de Il, int jaar 844toen ze vermeuwt wierd, uit de ruftplaatze
ofgraven vanPrifcilla liet overbrengen.  Zy was in voortyden eene van de twintig
Abdyen van Rome onderdenregel van den H. Blafius : muar toen zy ze verlicten,
wiett ze , in ‘t jaar 1559 , aan de Karmelitifche Order gegeven , dic’er cen fchoon
Kloofter opgerecht hebben. De H. Karel Boromeus heeft ze met het plaafterwerks
tegen ’t verhemelte, enz, verfiere. De Kardinaal Paleotti heeft het Hoog Autaarla-
ten bouwen , daar men door eene dubbele trap met koftelyke leviningen opklimt.

Tasto Vader Philippinus , Overfte van die order, liet ze voor ’t laatft. noch fchoon=
oa der oppronken , naar de bouwkunde van Philips Gaillard ; die in natte kalk de
wezen. fraaije doorzigren boven de Zuilen van 't groote pand , of den buik der Kerke,

(want drie zyn'er) gefchildert heeft. De Bcelden zyn van de uitmuntentfte konft

van Paul Nardini; behalven de H.H. Antonius en Joannes Baptifta , welke van ee-
nen Nederlander uitgehouwen zyn.

Hertafereel van den H. Stephanus, met vecle Beelden aan deflinker hand, wan-

ncer men van de zyde der Suburreftraat inkomt, is van Jan Angelo Canini; deSt.

Marten in de volgende Kapel , van Fabricius Chiari ; het ftuk op ’t Autaar van de

H.Therefia van Greppi, en dat van de H. Maria Magdalena de Pazzi , van Bartho-

lomeo Palombo gedaan.
certe Aan de andere zyde van de Kerk, in de eerfte Kapel, zietmen de Geboorte onzes
KaPl Heeren, van Fabricio Chiavi ; in de tweede den Doop van den H. Cyrillus , van

Di Miéle eenen Nederlander ; op ’t volgende Autaar den H. Angelus cen Carme-
ye, en andere Beelden zeer ftout uitgehaalt, en niet qualyk gefchildert ,, van Pe-
dro Tefta; de H. Albertus in het andere tafereel, is van den vermaarden Ti-
tiaan.

pale In de laatfte Kapel , die aan de Broederfchap van den Berg Karmelhoort, ziet
Esp: men cene Schildery , van Maffei van Luca ; den H. Bartholomeus op het Hoog

Autaar van Canini; de H.H. Sylvefter en Martinus aan de zyden van den Ridder
Balioni ; de Schilderyen in de tribune , en de hiftorie van ’t Concilie van Niceen ,
in natte kalk, dicht by de deur van de Sakrifty , zyn van Galeazzo gefchil-

dert.
De Landfchappenin natte kalk » de geheele Kerk door tuffchen de Kapellen in

gefchildert , zyn van deuitftekentfte kunft van Gafpar Pouflin ; uirgezondert rwee
aan de zyden , van de H. Maria Magdalena de Pazzi , die heelen al van Frangois
Bolonois zeer net voltooit zyn.

De H. Een weinig hooger op dan. St. Martyns , en bynaaft aan ’t eind van de Suburra;
Praxéda ziet men aan de flinkerhant de Kerk van de H. Praxeda, welke eenen Kardinaals

tyrel voert en Parochiaal is; zy wort bedient van de Monikken der Valombreufe ,
cenezcer Van den H.Benedigtus , door St. Galpert ingeftelt. Het is een zeer oude Kerk,

oude daar de Chriftenenal ten tyde der vervolginge by cen quamen. Menziehier in ’t

Kerk. midden van denbuik der Kerke, de Put daar dezeheilige Jongvrouw het bloet der

Martelaren, dat zy de heele ftadt door ging verzamelen » In goot: 2300 Martela-

ren leggen boven dien in deze Kerk. Pafcalis de I , die den tytel dezer Kerke ge-

voert had; liet ze in ’t jaar 817 herbouwen : maar hy veranderde de ftantplaats cen

weinig. Hy bouwdehier ook de Kapel aan derechter hant , welke men den Pa-
radyshof, ook de H. Maria libera nos a penis inferni noemt : om dat deeze Paus;

DesZielmifle d.ende voor zynen Neef,kortsre voren overleden , zag dat zyns Nec
dysbof, ziel van de H. Maagtin ’t Paradys gedragen wiert ; op ftraffe van den banis het
en waar. den vrouwelyken geflachte verboden hier in te komen, de zes Zondagen in de

sirio Vaften daar buiten begrepen , dan mogen zy’er, met nitfluitinge van ’t Patto se
acht;
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flagt in treeden. Men noemt ze ook wel ’t Bedehuis of Oratorittm vari den H. Ze.
no , om dat het lichaam van dien H. en van den H. Valentyn , Martelaren, ondet
dien Altar ruften.  Qok leggen’er , onder den ronden fteen in het midden van de
zelve Kapel , 230 lichamen van H. Martelaren. Joan Colonna, Kardinaal van St,
Praxeda,voor Gezant van den H. Stoel naar ’t Heilige land; in ’t jaar 1223 ; door
Honorius den III gezonden , bragt van Jeruzalem de Pilar , daar Chriftus ten De get
huize van Pilatus aan gegeeflele was; zy is van Jafpis, en maar drie voeten hoog , SC
omte gelyk den rug en den buik te berer te konnen treffen. Men ziet ze in detus.
Kapelaan de rechter hand, fchuins af, door cene dubbele yzeretraly. ’t Allen tyde
heefr men nauw acht gegeven op het vernieuwen dezer Kerke : de H. Karel Boro»
meus ; die’er den tytel van voerde , hecft het Portaal, de overdekte galery, en'de
tredenlager of vlakker laten maken. Hy vernieuwde de drie panden der Kerke ,
welke door twee ryen fraaije Zuilen van den anderen gefcheyden zyn. Hy liet de
trappen daar men naar ’t koot gaat vermaken, en, met cene gezuilde baluftrade van
geel koper in wit marmergeflooten , vercieren; ookeenen kleinen Tempel ofTaber-
nakel op ’t Hoog Autaar zetten ; om daar in ’t Heilig Sakrament; onder een fteen
verhemelte, zeer net geflooten, (’t welk onderfchraagt word van vier Porfyre Zuy-
len, ) te bewaren. Hy vernieuwde het marmere geftoelte der Gecftelyken op het
koor ; maarde Schilderyen op zyn Mozaiks in de Tribune zyn ouder. Hy beval
de twee beelden der H. Zufteren Praxeda en Pudentiana aan de zyden van ’t AutaarDelicha.
te plaatzen, daar haare lichamen onder leggen.  Hy liet aan beide zyden van’tkoot pionela.
twee uitftekende leeningen of balkons maken, om uit de zelve aan ’t volk , open Pu-
Paasdag na den Vefper, cene meenigte heilige Overblyfzelen , die in koftelyke goude dentiana,
en zilvere kaffen beflooten zyn ; te vertoonen; nevens het beeld van Chriftus, Mo- Rel o
zaik werk ; men meent dat het zelve van den H. Apoftel Petrus aan zynen Huis- quien
waard , den H. Pudens; vader der twee voornoemde H. Zufteren, vercert is. Ale-
xander, Kardinaal de Medices, Aartsbiffchop van Florencen, heeft naderhand de
Frizen, aan bcide zyden van ’t groote pand , laten befchilderen, de verborgenthe-
den van Chriftus lyden zyn daarin afgebeeldt van Joan Cafcia, Hicronimus Maf.
zei; Campielli , Paris Nogari , en andere treffelyke Meefters,

Deeerfte Kapel , aan de rechter hand, is aan Sc. Jan Galpert geheiligt; de fchil. Ò
dery van den Hcilig daar in, van Alberti , zoo men meent, gedaan.

In de volgende Kapel ziet men cenen dooden Chriftus , van Joan Vecchi ; de
Eeuwige Vadet tegen het gewelf, is van Willem Cortois van Borgonje. De ande-
re fchilderyen , zyn eerfte itukken van Ciro Ferri.

Het Mozaik werk in de H. Kapel, daar de vooraangewezene Pilaar van Chri. ES
ftus in ftaat, is zeer out. Maar, het tafereel van de geeffeling onzes Heilands , isfiuk van
cen uitmuntendfchoonftuk van Julio Romano. JulioRos

Aande andere zyde van de Kerk , ziet men in de Sakrifty cen tafereel van Ci-""°
ampelli ; uitbeeldende , rwee Heilige mannen op hunne knién, voor een Kruice-
fix : de tafercelen van de naaft ftaande Kapel, met veele doorzigren opgepronkt ;
zyn van Willem Cortois.

Hertaferecl , in de laatfte Kapel der Heeren Ogliati , is van Federico Zuccaro;
daar in word Chriftus yertoont met zyn kruis beladen ; tegen het gewelf ziet meri
de Hemelvaart van Chriftus; nevens de H. Maage, de Apoftelen, Profeten, en Sy-infeebks
billen gefchildert ; dit is een der befte ftukken van den Ridder Arpino. rari

Aan dezyde van de deur , ziet men in den muur eenen grooten fteen van Jafpis ’
weleer tot cen hoofdkuffen of ruftbed van de H.Praxeda verftrekkende, om daar op

te flaapen ; in die geftalte als zy , in het fchilderytje dat daar boven komt, af.
gebeeldris.

Door de Kleine deur uit deeze Kerk gaande , kan men naar St. Maria Majore
(de grocer) gaan, ze ftaat recht daar tegen over : maar de zelve word hier na be»
fchreven. Deshalven zullen wy nu keeren naardeflinker hand , en de plaats ach-.xtoo.
ter St. Praxedaas : van daar gaat men naar het kloofter , dat de Princeffe Moederter der
Borgeze voor eenigejaren heeft laten bouwen , en daar haren laatften levens tyd in sai
verfleten hceft. Ù

Afgaandelangs de valey, welke de Bergen Efquilyn en Viminaal van malkande-
ren fcheydt , naar de ftraat, weleer Vicus Patricius, genoeme, ziet men aan het
eene eind de Kerk van de H. Pudentiana , daar wy hier na van zullen fpreken,; en
aan het ander eind , dicht by de Suburre, de Kerk van Sr. Laurens #2 Fonte. Hierst.Law
lag de H. Laurentius gevangen in het huis van zekeren Colonel Hypolitus , infge.rens in
lyks was'er een Heiden Lucillus , ( die zyn gezigt doorhet befchreyen van zyn on- °°”
geval verlooren had ) opgeflooten : voor5opgemerkt » dat alle die valt za.

ten
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ten niet dadelyk in een riool der gevangenifie wierden gefmeten : want veeltyds
wierden ze in bewaring van cenen Colonel of Overften gelaten , tot dar hunne zaak

st.La- overzien en gevonnit was. De H. Laurens vertroofte dieshalven dezen Lucillus
Tee:cetz00 wel , dat hy hem meteen de waarheit van onzen Godsdient decd fmaaken ;
vangen£ hy gaf hem ook zyn gezigt weder; dit veroorzaakte cene zoodaanige verwondering
five. in Hypolitus , dat hy zelf bekeert wierd. Als nu de H. Diaken Laurentius hen op
mirake heeter daad , op dat hunnen H.yver niet quamete verkoelen , wilde doopen , cn
ln —geen water by de hand had , ftak hy zynen vingerin de aarde , daar cene Fontein

uit fprong , en zy wierden gedoopr met dat water : dat nu noch zodanigeen kracht
heeft , dat her vecle kranken geneett.

Deeze Kerk is, in’t jaar 1543, herbouwt van den Kardinaal Alvares Jacobyner.
Urbanus de VIII heeft ze naderhand doen vernieuwen.

In de tweede Kapel, aan de rechter hand, zietr men cene L. Vrouw en andere
beelden , van den Ridder Arpino ; de andere Schilderyen zyn van l’Efperance ;
hy heeft ookhet tafereel op ’t Hoog Autaar gefchildert , daar St. Laurens , de H.

enandere Hypolitus en Lucillus doopende , uitgebeeldt word.: De zelve gefchiedenis vint
goede men op hettaferecl van ’t cerfte Autaar , aan de andere zyde ; op ’t volgende ziet
werken men de twee H. brocders , Jan, Paulus, en andere beelden meer, in natte Kalk »

van den zelven l’Efperance.
Opden berg Viminaal zyn veele gedenkftukken meer, tot de hiftorie van St.

Laurentius hoorende; namelyk, de Badftooven van Mouat, broeder van de H.Pu-'
dentiana , dicht by de Kerk van zyne Zufter, daar in zich vecle Chriftenen ver-
fchoolen , ten tyde der vervolginge ; die van den H. Laurentius met levensmidde-
len , die hy hun heimelyk brage , onderhouden wierden.

st.Lau.  Fen weinig hooger op, ziet men de plaats daar hy op denroofter gebraden is ;
rensin. dar ftaat nu de Kerk van den H. Laurentius i2 Paris perna , nevens cen Kloofter
Perna, is van Geeftelyken van de order van de H. Klara. In hetcerfte deel hebben wy gezegt,
cen zeer dat Panis perna een bedorven woord , van Domus Perpenna , is.  Deeze Kerkis
sa) zeer oud, ze was ook weleer eene der twintig bevoorrechte Abdyen van Rome.
bevoor- Bonifacius herbouwdeze in ’t jaar 1300. Leo de X verheerlykte ze met den tytel
An van ecnen Kardinaal; en onder Gregorius den XIII is ze heel vernicuwt , en ook

* in denjare 1575 op nieuw geheiligt.  Onderdereliquien , of H. overblyfzelen die
men daar ziet , telt men cenen arm van den H. Laurentius ; de overblyfzelen van
de H. Crefpinus en Crifpinianus, enz.

Indeeerfte Kapel naar de rechter hand , is een oud olyverwig ftuk, daar in on-
ze L. Vrouw met den Heiligen Francifcus en Antonius van Padua verzelt , uitge-
beeldt word; verfcheide andere ftukken ziet men'er in natte kalk. De volgende
Kapel aan Crefpin en Crifpinianus geheiligt , is infgelyks in natte kalk gefchildert;
van Jan Frangois Romain; in de derde ziet men eenen gekruiften Chriftus , nevens
de H. Maagt, St. Jan, en verfcheide Engelen. Het tafereel van den H. Lauren-
cai op den Roofter , dat men op ’t.Hoog Autaarziet , is van Pafcaal Catti d’Ieti
cedaan.

- De H.Francifcus in de eerfte Kapel aan de andere zyde, midfgaders de andere
Schilderyen in natte kalk, zyn van Cherubyn Alberti. In de rweede ziet men de
H. Brigitta op de knién voor een kruicefix; en aan de zyde , de Hiftorie van de
H. Maagt alles in natte kalk. Op ’tlaatfte Autaar , ziet men de trouw van de
H. Maage , en meer andere Schilderyen, in natte kalk, men gelooft van Cefar
d’Arpino ; het gewelf van de Kerk is over al befchildert , men ziet'er hoopwerk
van Engelen , die den H. Laurens in den Hemelvoeren.

st, Age Aan den voetder Bergen Viminaal en Quirinaal , ftaat de Kerk van de H. Aga-
tha» tha der Gotten , ofixfuburra , hoewelze een weinig hoogeris als de hedenfdaag-
Sr" fche Suburre , her is een oude Cardinaals Diacony; ja men vertrout datze van den

grooten Konftantyn gefticht is. Na dat Theodoricus , Koning der Oftrogotten,
Romen ingenomenhad , quamen, in ’t laatfte van de vyfde Eeuw, de Ariaanfche

Aria Gotten, en namen zein hunbezit; zy oeffenden daar langen tyd den Godsdienft,
terytonnaar hunne wyze. Maarde H. Gregorius de Groote, na dat hy hunneketteryt'on-
gere dergebragr had , heiligde de Kerk op nieuw.. Nadien tyd is ze cen van de voor-"8" naamfteder twintig bevoorrechte Abdyen van Rome gewceft ; by verloop van ty-

den raakte ze aan de vernederde Broederen ; maar, na dat die Ordre, door Grego-
rius den XIII, in’tjaar 1579, vernietigt was, gaf hy ze aan de Benediktynen van
de Broederfchap van Monte Virgine, dic'er een fchoon Kloofter hebben.
De iardinaal Barberini heeft deeze Kerk zeer opgefchikt , de Tribunen en de

Frifen aan beide zyden, van den middelften buik der Kerke, zyn van Paulo rasa
È
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befchildert; het Vrouwebeeld van Monte-Virgine op het Hoog Autaar, ‘en de rwee
Heiligen aan de zyden, yi van Alexander Napolitaan.

Recht daar tegen over ftaat de Kerk van den H. Bernardinus, met het Kloofterst.per-
der Geeftelyken van de derde Order van den H. Francifcus, die onder Clemens pardinus
den VIII hier van St. Eufenie , daar zy veel te eng. woonden, overgebragt ZyD 3 Kloofter,
de hoogrondekap is van Bernardyn Gaillard befchildert. Op ’t cerfte Autaar , naar
de rechterhand, zier men een tafercel van den H. Francifcus , de H. Clara , St, An-
tony, en de H. Agatha, van den Ridder Baglioni. Op het tweede eenen Chriftus,
die zyn Kruis draagt : rontom het Hooge Autaar en aan ’t gewelf , ziet men veele
Schilderyen, van Clemens Majoli. Aan het cerfte Autaar aan de andere zyde, ee-
nen St, Jacob, en de H. Helena , van Jan de Vecchi ; en aan ’t laatfte Autaar cen
Kruicefix , en de H.Brigitten daar by.

In dekleine ftraat aan de zyde der voorige Kerke , ftaat het Collegie van Fuc-'tColle-
cioli , gefticht van cenen Geeftelyken Heer van dien naam , geboortig van de ftadfietin.
Cita del Caftello, en Geheimfchryver van verfcheide Paufen. Hy ftierf in ’t jaar
1623. Hier worden twaalf Scholieren onderhouden , acht moetén uit zyne ftadt
geboortig zyn. Zy ftaan onderdebeltieringe van de Vaders Jezuiten ; worden in
de Wysbegcerte, de God- en Rechtsgelcertheid onderweezen. Het tafereel van den
H. Joannes en den H. Carolus., in de Kapel vandit Collegie , is van Loca-
telli.

Een weinig hooger, op den Berg van Monte Magnanopoli , welke cen gedeelte st.po.
van den Quirinaal maakt, en in bedorvetaal de Barzea Pauli genoemt word, zietDO
men de trotfche Kerk van den H. Dominicus , nevens een Kloofter van Romein- Berg
fche Jonkvrouwen, hier overgebrage van St. Sixte ix viz Appia , ten tyde van den Mana
Welgelukzaligen Pius den V, om dat de lucht daar niet goet was. Zy herbouwdena
deze Kerk:, onder Urbanus den VIII, Op cenepragtige en geeftige manier , Vin-renkloo;
cent de la Greca was'er de Bouwmeefter van : men klimt’er op galerys wyze door!
eene dubbele trap met balufters. In de eerfte Kapel aan de rechter hand, naar de
bouwkunde van den Ridder Bernini gemaakt , ftaan twee marmere Beelden » (onze
Heer en Maria Magdalena ) van Antonio Raggi : In de tweede ziet men cen tafe-
xcel van den H, Martelaar Petrus, zynde cene copy naar Titiaan , waar van ’t cer-
fte te Venetien is, cn het afbeeldzel van den H. Dominicus, van Soriano ; de
derde Kapel is van Malo befchildert. Op ’t Hoog Autaar ziet men een afbeeldzelFenfluk N
van onze L. Vrouw , men meent van den H. Lukas gefchildert ; aan d’eene zyde, Vrouw
cenenftryt van Baldini , en aan d’andere; eene Hiftorie in natte kalk » van Loujsvan St:
Gentilis ; tegen ’r verhemelte eene verheerlyking; daar ziet men de Heiligen van coral.
d’Order van St. Dominicus verzelt , met cene groote meenigte Engelen , van Ca-dert.
nuti afgebeeldt.

Indeeerfte Kapel aan de andere zyde, eenen Chriftus aan ’t kruis, en aan zyne
voetendrie Heiligen , ’t is cen namaakzel naar den Ridder Lanfranc ; het tafereel
in de tweede Kapel., is van Alegrini. In de derde Kapel, eene L. Vrouw vane
roozen hoedjen, en, aan haare voeten, de H.Dominicus , en de H. Catharina
van Sena, door Romanelli : het gewelf van de Kerk , daar men den H. Domini
cus , van Engelen gedraagen, verbeeldr ziet , met eenige doorzichten:, en andere
vercierzelen , is van Canuti.

Aan de andere zyde van deftraat naar den Toren, of Torre del Grillo op den si Cai
Hengftenberg s ftaat cene Kerk en Kloofter van de H. Catharina van Sena » van cod
de derde order van den H. Dominicus,in ’t jaar 1563 door Vrouwe Portia de Maf- nas
fini gebouwt. De Kerkis zedert weinige jaaren , met cene fchoone overdekte ga- goa
lery daar by, aan den ingang metyzeretralien geflooten , herbouwt ; daar twee 5
beelden van Plaafter onderftaan , van Frangois Rolli gebootzeert.

In deeerfte Kapel, aan de rechter hand , ziet men een tafereel van de H. Maria n
Magdalena , It is eene fraaije copy. Hettafercel van alle de Heyligen in de twee-
de Kapel, is cene copy naar die in de Jefuite Kerk van Baffan ; in de derde Kapel
ziet men eenen H. Dominicustreffelyk gedaan en wel gecoloryt. De fchilderyen in
Natte kalk , zyn van Vafconio.
Her hoog Autaar is niet lang geleden zeer pragtig , naar de bouwkunde van

Melchiol Maltezer, opgebouwt ;. die ook boven ’t Autaar de Katharina van Sena
uitMarmer, gehouwen heeft ; aan d’eene zyde , ziet men'het beeld van de zelve
MHeilige , eene roos. aan’t kindeken Jezus aanbiedende; en aan de andere zyde,
de hemelvaart van onze L. Vrouw,alle van Frangois Rofe, Romeyn; die ook God
den Vaderen andere beelden in de hoogronde kap gefchildert heeft.

Het gewelf van de Kapel, dicht by dippi » is, innatte kalk, keurlyk ge-
2 fchil.
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{childert, van Jan Baptit l’Efperance. Het Autaarftuk , daar :de H. Maria Mag-
dalena , en andere Heiligen in uitgebeelde worden , is van Jan Baptit Ruggieri,
Bolonois ; de drie Engelen , die mede niet quaad zyn, in de volgende Kapel,
zyn van Fabiodi Corgne. Defchilderyen , in natte kalk, op’tgewelf, zyndoorJan
Paul den Duitfcher gefchildert. In de laatfte Kapel, ziet men een tafereel van den
H. Auguftyn ; en van den H. Nikolaus.

*:Lut-  Bynahierrecht tegen over, naar de zyde van den H. Dominicus, ftaat het Luft-
lunnn huis, of le Villa Aldobrandina , den geflagte van Pamphilio toebehoorende. Het

ni Paleis is met heele en laag verhevene beelden verciert. In de vertrekken zyn vee-

Je uitmuntende Schilderyen, namelyk, de afbeeldzels van Bartolus en Baldus , tref-
felyke Rechtsgeleerden , van Rafaél Urbyn : een Bacchusfeeft van Titiaan; Ju-

dich, half lyfs , van den zelven.  Hy heeft ook de H. Maagd met den H. Jeroni-

eninderemus en den H. Laurentius gefchildert : de krooning der H. Maagd , is van Anni-

fisyighe- bal Caracci. Pfiche , den flapenden «Gupido met cene lamp in haare hand be-
° fchouwende('tcerfte ftuk op zulkeene wyze:en trant) is'van den zelven; een ander

Bacchusfee®, van Jan Belin ; ‘het afbeelezel van de Koningin Joanna, van Leo-

nard de Vinci, enanderemeer van den zelven als ook van Coreggio,Julio Romano,

Georgion , en andere goede Meefters ; ecne Schildery in natte kalk, van den tyd
der oude Romeinen , ‘en andere aanmerkenswaardige ‘ftukken en fraajigheden
meer.

st. Sy Een weinig hooger naar ’t Noorden, op den Hengftenberg, ftaat de Kerk van
VE °P den H.Sylvefter è welke van Reguliere Geeftelyken , Theatins genaamt, bedient
Heng- word , wier Orde gefticht is in ’t jaar 1555 » van den H. Gaétan Thiene , en be-
Aenbere veftigt door Paus Paulus denIV, van den huize Karaffi : hy was onder Gregorius den

ne doch XIII Biffchop geweeft van Chietiin Abruffen ; weleer ‘Thente gendemt , hunne

se Kerk is vernieuwt ; en, hoewel klein, eene der fchoonfte van Rome geworden.

dn © In de Kapel van den H. Sylvefter , de eerfte aan de rechter hand, wanneer men

vanko- in de Kerk komt , ziet men centafereel met olyverw gefchildert , van den Doop

me van Konftantyn , door St. Sylvefter , met meer andere Schilderyen in natte kalk,

Kapel- alle: van Avarcino Nucci ; in de volgende Kapel,, cen ftuk op doek , van Jacomo

ien, Palme Venetiaan; en veele andere in natte kalk, als ook de groote afbeeldzels bui=

Schilde- cen de Kapel  mede van den zelven Avancino.
Eemet= Hertaferecl van de derde Kapel , dat vooreen lylt of omtrek aancen beeld van
wezen.. de.H. Maagdverftrekt , is van Hiacynthe Geminiano ; die daar in afgemaalt heeft,

den welgelukzaligen Pius den V,den Kardinaal Alexander zynen neef, en cenmee-
nigte Engelen. De Hiftorie van onze L. Vrouw , in natte kalk , in de zelve Ka-
pel gefchildert , is van Nebbia.

Het taferecl van den H. Gaétanus , op ’t Autaar in ’t kruys der Kerke, is van
Antonio Mefline, eenen difcipel van den Dominicain: de invallen op den muur ge-
{childert, zyn van den Vader Soccolino.

Het Hoog Autaar; (’t ftaatalleen en overal los) is met cenen Tabernakeljver-
ciert ; in het koor van de Geeftelyken, zyn twee tafereelen, van den H. Petrus;

en van den H. Paulus , van broeder Bartholomeus de Savignan, Jakobyner ; maar

de Sr. Peter word veel hooger gefchat, om dat hy verbetert en van Rafaél opge-

haalc is.
Hercerfte gewelf van ’e koor, is van Jan Albert befchildert. Het tweede, daar

fchoone doorzichten of perfpe&iven in Zyn, is van Pater Soccolino, Theatyn van

Gefena.
Schoone Aan de andere zyde van ’t kruis der Kerke, ftaat cene fchoone Kapel der Hecren

 fiakken' Bandini, naar de bouwkunde van Honorius Lonchi. Het tafereel van de hemel-
Domini- vaart van Maria, nevens de twaalf Apoftelen, is van Scipio Gaétani. De vier ron-

cain. de, onder de hoogronde kap deezer Kapelle , zyn uitmuntende ftukken van den
Dominicain , zy zyn metfterkwater geétft van Colignon. De marmere beelden

van'de H. Maria Magdalena , en St. Jan, zyn van Algardi ; en de andere , van

verfcheide andere meefters gedaan.

De geboorte onzes Heeren , en eene verheerlyking der Engelen , in de volgende

Kapel, zyn van Marcel Venufti ; de fchilderyen , in natte kalk,, aan ’© gewelf»

daar ook Éngelen in komen, en, aan de zyden , de moord der onnoozele kindere

de verfchyning der Engelen aan den H. Jofeph, de boodfchap aan Maria, 2y?
van Raphaelin de Reggio. i
De H. Dominicus en de H. Katharina van Senen , in de middelfte Kapel , 2Y

van broeder Matiani Feti begonnen , en van Mariotto Albertinelli voltoo!*
Dehiftorie van de H. Maria Magdalena , aan de zyden ; nevens de fchoone ion
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fchappen , zynvan Polidoor en Martyn de Caravaggio. Het gewelf, en de Schilde-
ryen buiten aan, in natte kalk , zyn van den Ridder Arpino.
De laatfte Kapel is van Jan Baptif de Novarra befchildert : de ftukken bo.

ven de deur ; zyn van Pater Cafelli , en andere Theatyns. De vermenigvuldiging
van de vyf brooden in de eetzaal , is van Blafius Botti , die ook Chriftus , in ’t
midden der Do&toren, in de boekzaal s gefchildert heeft. Aan weérzyden van de DIE
Kerkdeur binnen, zietmen twee zeer heerlyke Pronkgraven van Marmerfteen , imet Conai
de Doodbuffen , Borftbeelden , en vereifchte Op- en Graffchriften , ’t eene van den Gara
Kardinaal Bentivoglio , en ’t andere van Profper Farinacius , cenen vermaarden minnen:
Regtsgeleerden.

_ Bynarecht hier tegen over , aan’tachterfte van een grooten Hof met muuren om-Paleis_
ringt, ftaar een fchoon Paleis , dat de Kardinal Mazaryn heeft laaten bouwen; de Mancini»
Hertog van Nevers, zyn Neef , heeft het verkocht aan ’t geflacht van Rofpiglio
fi : heris begonnen naar de bouwkunde van Flamini Opontio , vervolgt van Joan
Flaman, en voltooit van Karel Maderne. Daarin ziet men eene menigte fchooneSchil- Fayighoi
deryen , in natte kalk, op bekleede muuren , en frifen der kameren en galeryen den daar
van Bernardo Kaftelli , Pedro Paulo Gobbio, en Philippo Angeli, Napolitain. Î

In de galeryeri op den Hof , zyn de negen Muzen , in natte kalk , gefchildert
van Horatio Gentilefchi ; de doorzichten aan de zelve zyde, zyn van Auguftyn
(Taflo , Romein.
De gang der galeryen , welke naar St. Agatha haar uitzicht heeft , is met veele

zeer natuurlyk afgebeelde beeften en fchoone landfchappen van Paulus Bril verfiert;
€ voorgevel met de hiftorie van Pfiche en meer andere afbeeldzels en fraaiheden

©pgepronkt, zyn alle , in natte kalk , van Louis Civoli gefchildert.
Maar’ byzonderfte ftuk , en by uytnementheit fchoon, ziet men tegen ’t ge-Fenuit-

welf van de galery , of ’t klein Paleis, dat zyn uitzicht op de plaats van Montefickent
Cavallo heeft ; namelyk , Aurora of den Dageraad ; zegepralende op zynen dag- fiukvan
wagen of karre, van vier paarden voort getrokken , verzelt met de Uuren, in zoo Aurora
eigentlyke verbeeldingen naar ’r leven; dat het een der befte ftukken van Romege-bette van
acht word , en ook vooreen der befte werken en kunft van Guido Rheni : beide Su 3
de Ridderlyke paardepralen , op de frize, zyn van Antony Tempecft , maar deS 85
Landfchappen van Paulus Bril.

De Hiftorie van Armide , toen zy Reinout flapende vond , op het gewelf van
de kamer , naaft de galery , is van den Ridder Balioni : in de andere kamer , ziet
meneenediergelyke fchildery in natte kalk, van Armidezittende op haare kar,
an den Ridder Paflignano gedaan.

Uit dit Paleis treedende , dient men voor al de plaats van Monte Cavallo nietDe plaatî
voorby te gaan ; daar ftaan die twee fchoone Paerden van Marmer, welke Con-tîtoni
ftantyn uit Egypren liet brengen, om zyne Badftoven (ontrent daar nu ’t Paleislomet de
vau Marciniftaat, ) mede te verfieren. Sixtus de V ftelde ze ter deezer plaatzeMe
om met eenen voor een ooglyn en doel aan de 774 Pia, of deftraat van Pius (daarPaerden:
beginnende) te verftrekken. *

* Wyverbeelden deeze Paardcn in ons Qud Rome, fol..53 » en'hebben'er.eene wydluftige verhandeling over , daar

wy den opmerkenden Lezer heene verzenden. Hier plaatzen wy onze Printverbeelding van *t Paullelyk Palcis » door
Livinus Cruyl konftig , naar*t leven, getekent.

Befcbryving van het Paleis van den Paus, a Monte Cavallo, of
den Hengffenberg genoemt , op den Quirinaat.

Regorius de XIV begon dit Paleis te bouwen, ten cinde de Pauzen, nu en danmzicht
Gée komende , van lucht konden veranderen : hy kocht het erf van den Kar- Ri Pa
dinaal d’Efte dien het toequam. Hy diende zichten dien inzichte van den Bouw-Tn
meefter Flaminio Pontio , Lombardyer. Het wierd vervolgt vanO%&aviaan Mafcheri- opa
no , naar wiens ordinantie , de wentel- of draaitrap, het.adelyk vertrek , de over-jp,*"”
dekte galery., en de loots of andere.galery » daar ’t uurwerk in is, gebouwe wierd.
Sixtus de V vervorderde het al mede : Clemens de VIII liet’er veele verfierzelen
by maken , en den Hoffchoon opfchikken : maar Paulus de V volbragt het ; hy
Lict'erde groote Zaal by maken , ook de Kapel en de vertrekken daar maaft aan,
het Binnenhofbeftraaten, en de dubbele trap; naar de bouwkundige fchikkirig van
Carel Maderne , maken. Urbanus de VILIliev’er ook aan arbeiden : en Alexan-
der de VII, bouwde dat lang vertrek daar aan , dat recht over de Via Pia komt:
om daar in des Paus huisgezin te plaatzen. De Ridder Bernini waszyn Bouwmeelter.

Opde Hoofd- of voornaamfte Poort.,, daar twee marmere zuilen, naar de Joni.
fche Bouworde , byftaan, welketot ftut pae eenefteene overfteekende leeningeo!
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balkon dienen, ziet men twee leggende Beelden, van den H.H.Petrus en Paulus i
het cerfte is van Steven Maderne ; het tweede van Willem Berrelot uitgehouwen ,
de L. Vrouw boven de deur van het Balkon , van Pompeo Ferrucci. i

HetHof Her Hofis 150 voeren lang , en rontom metgaleryen omringt ; door de dub.
belebrebele zeerbreede trap, komtmenaan deneenen kant, naar het vertrekofHof van den

o Paus ; en aan den anderen , naar de groote Zaal, daar eene Koftelykeo
ganich vergult is ; in °t midden van de zelve zyn de wapens van Paulus den
geplaatt : de Frizen rontom ; zyn alle befchildert van de braaffte mannen , dié
in zynen tyd geleefr, en daar op veele gefchiedeniffen , uit het oude en nieuwe
Teftament , afgebeeldt hebben.

en’tgeem De muurnaar de zyde van de Kapel, gelyk ook die'er tegen over komt, is van
teusden Ridder Lanfranco. Op dic , aan de zyde der venfteren , en naar de deur,
waardig heeft Carel Venetian veele ftukken gefchildert: maar zy zyn van dat flag, noch
FeeZOO goetnietals de eerfte.

De marmere laag verhevene beelden , boven de deur der Kapelle, daar onze Heet
de voeten der Apoftelen wafcht , is van Tadeo Landini, Florentyn ; de Engelen ,
die de wapenen van den Paus onderfchragen, zyn aan deflinke hand , van Pedro
Bernini, en aan derechte, van Bertelot , eenen Fransman. De Kapelis cen groot
gevaart , doch zeer prachtig en groots , het gewelf is met vergule plaafter , zeer
net omtrokken en verdeelt , verfiert.

Uit de zaal komende, treed men in het vertrek dat dicht by de Kapelftaat, door
eene lengte van kameren raakt men’er binnen.: De Frizen van de zelve zyn, meeft
alle , gefchildert van Pafcaal Catti d’Jefi, uitgezondert de kleine kamer naaft by de
Kapel, dieop een volmaakte wyze en met zonderlinge konfte en kennis uitgevoert
is van Annibal Caracci ; over al ziet men de wapenen van Paulus den V,
Men komevervolgens in eene groote en fchoone galery, welker Zoldering. ver-

guld is. Alexander de VII heeft ze laten befchilderen van de befte Meefters, die’er
toen waren. Men ziet’er veele ftukken uit de H. Schrift, namelyk, van de rechte
hand afbeginnendeen de galery rond gaande, in het ovaalof langwerpig rond bo-
ven ‘t.eerfte venfter , het brandend bosjen, uitgebeeldt van Jan Frangois Bolonois;
tuffchen de venfters , cene groote Schildery der kinderen Ifraéls door de roode Zee
gaande , van Jan Miele.

Her land van beloften , op ’t ovaal van het tweede venfter, is van den zelven
Jan Frangois ; maar de groote Hiftorie infgelyks van de doortogt der zee , is van
Willem Cortois den Bourgonjon.

Gideon , den dauw uyt het geiten vlies wringende, op het langwerpig rond van
het derde venfter, is van Salvator Rofa gefchildert ; het groottafereel dla naaft
komt , van Lafarus Baldi, daar de kleine David den Reus Goliath verflaat.

In het volgende ovaal , ziet men Salomons oordeel; van Caroli Cefi ; de Hi-
ftorie van Cyrus, in hetlaatfte groote ftuk aan deeze zyde , is van Ciro Ferri;hi heeft ook de bootfchap van Maria, in ’t laatfte langwerpig rondeel gefchil-
ert.

Aande gevel, die deze galery befluit, ziet men de Geboorte onzes Heeren,
nevens vecle Beelden van Carolo Maratta ; en in ’t ovaal van ’t cerfte venfter aan
de andere zyde, de fchepping des Menfchen, van Gilles Scor, Duitfcher.

In decerfte cuffchenwytte van beide de venfters ( hier is de zelve proportie en
evengelykheit met de overkant waargenomen ) heeft Jan Ange Carini den Eeu-
wigen Vader, dryvende Adam en Evauit het aartfche Paradys , gefchildere ; de
offerhande van Abel , op *t ovaalvan het tweedevenfter , is van den vorigen Gil-
les Scor.
De Arke Noè, daar alle de dieren die men in’t groote ftuk ziet , ingaan , is

van Jean Paulus Scor zynen broeder. Maar Gilles Scor heeft de Sondvloet ,.in he
ovaal dat daar naaft volgt, gefchildert.

Abrahams Offerhande , is van Jan Ange Canini ; Izaak met den Engel, boven
het volgendevenfter , van Jan Francois , Bolonois. È
Jakob en Ezau, op het laatfte groote ftuk aan deeze zyde, is van Fabricio Chia-

ri; maarin t laatfte langwerpig rond , heeft de zelve Jan Frangois Jofeph, daar
hy van zynebroederen verkoft word , gefchildert.
Aan de zelve zyde daar men ingekomenis, ziet men Jofeph gezert en gebeden van

zyne broederen, van Frangois Mola, cenen Switzer. De Beelden en andere verfier=
zelen, met wit enbruin, welke alle de Schilderyen aan malkanderen Knoopen , zyn
van Chiari, Canini, Cefi , Scor, en andere : de Landfchappen, doorzichten,
zuilen , en groente , zyn van Jan Frangois , en Jan Paul Scor, Om te komena

le
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de vertrekken onder het uurwerk, moet men , door eene kleine galery , ten tyde
van Urbaan den VIII gefchildert , gaan. Men ziedaar alle de gebouwenen ver.
Nieuwingen van hem , Paus zynde, gemaake en doen maaken , in doorzichten met
land{chappen daar by, van Jan Francois Bolonois, afgebeeldt en uitgetrokken.

Voorrgaande , komt men in cene noch veel kleiner galery dan de vorige , op deAugutyn
zelve wyze ; van den zelven Jan Frangois gefchildert. Men zege dat Auguftyn galcen
Tafli , cen Schilder , in doorzigren byzonderuitftekent, hier aan gewerkt heeft. geprefen.

Devertrekken van Gregorius den XIII zyn zeer veele, de muuren der zelve, met
plaafter overtrokken 3 zyn vergult , en meeft alle in natte kalk van den Ridder
Arpino gefchildere ; hy heeft ook in cene Kapel verfcheide Hiftorien van den
rooten Gregorius, op eene fraaye manier, zecr konftig afremaalr.
Behalven verfcheide Schilderyen, welke men(deze vertrekken ront panda) op de

frifen , en tuffchen de venfters in natte kalk , en op doek met olyverw gefchildert
vint , ziet men eenen ecce hozzo , van Albaan, op dock aan ’t hoofdeinde van des
Paus Ledekant vaft.

In het vertrek dat op den Hof, naar ’t Ooften, zyn uitzicht heeft , ziet men Ricine
cene kleine Kapel, kruiswyze op zyn Griekfch, naar cené goede bouwkunde gemaakt,°°
mer cene hoogronde kap boven uitfpringende , en met fchoone Schilderyen van
Guido Reniverciert ; hy heeft ook de L. Vrouwe bootfchap, op het Autaarftuk,
pade vier hoeken onder de voornoemde Dome ofhoogronde kap ;en
hec ovaal boven *t Autaar , daar de prefentatie van de H. Maagtuitgebeeldtis, zyn
van Albano. In dit vertrek vind men de zaalen daar gehoor verleent word ; i00k Shore
de Kamervan de,groote kerkelyke vergaderinge; alle zynze befchoten, geplaattert, °° *
€n rykelyk mec huiscieraat en behangzelen van fchoon gekleurt damaft karmozyn,
met koftelyke kanten en goudefranje , voorzien.

Aan het gewelfvan de groote Zaal, daar de Kerkelyke Vergadering in ’t.open- a
baar gehouden word , en daar de omloopder galerye ftuit , om dat ze dicht by:de pomaka.
trap komt ; ziet men cen doorziche + Zeer Konftryk van Auguftyn Tafli befchildert, ken aan

met de wapenen van Paulus den V int midden , wordende van twee Engelen on-8we
derftut : rontom het perfpe&if zyn verfcheide beelden der deugden , cier- en keur-
lyk van Horatio Gentilefchi afgebeeldr.

Aftredende naar de beneden-vertrekken , daar de Kardinaal Patroon , of een an- enbe-
der Hoogbediende zich onthoudt, vindmen veele merkwaardigefraayigheden ; on-fhreren:
der andere, eene klcine Kapel, heel en al befchildert van Balthafar Croce. Ront-
om de UZII Cour , of ’t beneden Hof, ftaan vecle vertrekken , daar een deel van’t
des Paus Huisgezin zyn verblyf heef. Doch boven de groote poort , daar men
naar de plaars van Spanjen gaat, ziet men cenen St. Pieter van Lanfranco; en eenen
St. Paulus van Guide , byna door de quaataardigheit der lucht ganfch wech en on-
Zichtbaar.
De tuin is zeer vermakelyk , een myl in zynen omtrek groot. Urbaan de VIIIzei

hecft hem met zoo hooge muuren laaten omfluiten , dat’et bolwerken van cen ftadt fihoone
fchynen te wezen. Hy word wel bebouwt en net gehouden ;, men ziet’er fraaije fya.
perken , met de fchoonfte bloemen der wacrelt , midfgaders cene meenigie Ci- ”
troen- Orangie- en Granaatboomen. Ook cene vlucht , daar de raarfte vogels, dieGE
€rgens te vinden zyn, vliegen; maakende cen oorftreelend en fteelend geluid » door È
Un gezang : vermitsz’er van allerley flag in zyn. Een menigte Fonteinen en Wa-

terfprongen wortmen'er gewaar. Men ziev’er ook een Binnekamer of Kabinet, op
zyn Mofaiks gebouwt ; ’t word de Berg Parnaflus genoemt ; Clemens de IX gafae Berg
daar veelmaal gehoor. Een klein Bergje rotswyze gemaakt is’er by ; daar zietParnafius
men Apollo met de negen Mufen laag verheven afgebeelde , yder met een Muficaal, o
Inftrument by zich , ’t welk door de kracht van ’© water een fpeelent geluyt ntrde

laat. Mufens

Deftraat van Pius , welke aan de Torre del Grillo begint , tot aan de plaats van
Monte Cavallo , daar de marmere Paarden ftaan, van daar tot de porta Pia, of de
poort van Pius , en verder tot St. Agnes buiten de muuren toeloopt ; is naar Pius
den IV genoemt, om dathydieliet ophaalen, en, zoo verre het 00g reiken kan,
lynrecht maaken. Langs deeze gcheele ftraat ftaan byma anders niet dan Ketken,
Muuren, en Tu nen. *

De certe Kerk , recht tegen het Paufchelyke Paleis over, op den hoek van de Kerkran
5 . ta Ma.

{trat , wanneer men naar onze L. Vrouw der Ber‘sen gaat , is de Kerk van Maria ria Mag.

Magdalena ; een Jacobyne Kloofter ftaar'er by , daar nier te zien valt. dalena
n Mon=

Aan de zelve zyde, wat verder, ziet men het Kloofter der Kapucynen van St
Klara des H. Sacraments. Dit Kloofter is van de aalmiffen , welke de Broederfchapilo.

van
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sta Claravan ‘c HI. Sacrament verzamelt had, gebouwt : Men ziet aan de zy vani de Kerke

deKa deur, de Heiligen Sint Francifcus en S'® Clara overeind ftaande , van den Ridder

Fioiter. Roncaldi , hy heeft ook de krooning van de H. Maagt op’t Hoog Autaar ge@

fchildert.
OphetAutaar aan de rechter hand , ziet men cenen dooden Chriftus, en andere

Beelden, van Jacomo Conti, Ook op ’t Autaar daar recht tegen over den H. Fran»

cifcus , die de vyf wonden krygt : maarhet Kruiccfix op ’© Floog Autaar, is van

Marcello Venufti.
5a

se ani Vervolgens oygaande , komt men by het gebouw dat voor een Noviciaat of Nieu»

dries van lingshuis der Jefuiten dient , nevens cene Kerke eyront , en aan den H. Apoftel

DR Andreas geheiligt , Zy is ten koften van den Prinfe Pamphilio , naar de bouwkun-

Jeuiten. de van den Ridder Pernini, gemaakt, en ganfch mer marmer en andere koftelyke

fteenen befchoten , en met zware zuilen , van diergelyke ftof , onderfchraagt , met

verguld plaafterwerk verfiert , en met cene hoogronde kap boven befloten. De H.

Andries met veele Engelen, boven in de Kerk van plaafter gebootzeert ; is van

Antonio Raggi. Maar de twee Engelen boven de poort; die een opfchrift vaft hou-

den , van Jan Champagne eenen Franfchman. *
In hettafereel van de eerfte Kapel , aan de rechterhand, ziet mencenen fterven-

den St. Francifcus Xavier , nevens andere Beelden van Bachice. De Schilderyen

van de volgende Kapel, daar, aan d’eene zyde , cen dooden Chriftus op ’t Autaar,

en aan d’andere zyde , zyne geefTeling gezien word, ook daar hy zyn Kruis draagts

en aan ‘tr gewelf de ceuwige Vader witgebeeldt , zyn alle van Hiacyotho Brandi a

ftout,, naar zyne gewoonelyke wyze, gehandelt.
De Martel. of Kruisdoot van den H. Andries op ’t Hoog Autaar ; is van Wil-

Jem Cortois ; en in de volgende Kapel cene L. Vrouwvan Ciro Ferri; het lig-

chaam van den welgelukzaligen Jefuit Staniflaus Koftka, cenen Pool, ruft in deeze

Kerk.
xerkvan In het dal , achter St. Andries naar de Zuidzyde , ftaat de Kerk van St. Vital

stVital.regen het Noviciaal aan , eene zeer oude Kerk : want zy is van Innocentius den I,
in’t jaar 416, met de penningen van cene Godvrezende vrouw , Veftina genaamt 3

un gebouwt. Zy is toen aan de H. Martelaren, Servaas en Protais , geheiligr ge-

vasi, weeft. Men weetniet hoe ze naderhand , aan den naam van den H. Vital is ge-

semi komen : hoewel”t zekeris , dat hy de Vader van die twee Martelaren, en Echtge-
Boris, noot van de H. Valeria was ; dat hy ook levendig , om de belydeniffe van den

naam van Chriftus , in de aarde gedolyen wierd. Weleer was ze cene Collegiale

Kerk, en hoewel van Sixtus den IV in ’t jaar 1475 herbouwt, is ze echter te niec

gegaan en verlaten ; daarom fchonk ze Clemens de VIII, in ’t jaar 1595, aan de

nu tmarers Jeluiten. De Vader Aquaviva, algemeen Overfte of Generaal der Jeluiten ,
Ao. 'heeft ze treffelyk met fchilderyen opgefchikt. Alle vrydagen in ’t jaar, word'er cen

Jefuiten. brood den. armen, die’er in groot geral komen , gegeeven ; maar vooraf mocetie-

der cenige gebeden , en den Catechifmus opzeggen. Veele der nicuwlingen of
Novicen laten hen by troppen t’zamen komen,en, om zich te ceffenen, preéken zy
hun wat goeds voor , Of fpreeken met hen gemeenzaam.

De gevel van de Kerk onder de galery , is van Jan Baptifta Flaminio gefchile

dert; infgelyks noch tweetafereelen aan de zyde van ’ groot Autaar, met olyverf:
de Schilderyen der Tribune , onder anderen daar onze Heerzyn kruis torfcht, zyn
van AndriesCommode; hy heeft ook, in natte kalk, den Marteldood van die twee

H. Broederen watlager gefchildert : maar de Hiftorien van den H. Vital, in natte
kalk , aan weérzyden van de Tribune , zyn van Ciampeli.

se, Anna Tuffchen her Jefuitifche Noviciaat en den Kruisweg der vier Fonteynen ; op de
byde  7ja Pia , ftaat de Kerk van de H. Anna, met het Kloofter van de ongefchoeyde

Spaanfche Karmeliten, De Kerkis klein , maar van cene zeer aardige bouwkune

de, daarin is cen tafereel van ’t Samaritaanfch vrouwtje , dat men gelooft een ori-

gineel van Baroccite zyn. Het taferecl van het Heilig huisgezin, op ’t Hoog Au-
taar , is van eenen goeden Meefter.

st rase. Raakens aan deeze, ftaat de Kerk van den H. Kapel , welke modern of naar de

byde_hedendaagfche zwier; en eene zeer bevallige bouwkunde gemaaktis, van Boromi«

se ni. De Kerk hoort aan Spaanfche geeftelyken, van de order der H. Dricvuldigheit

ter verloffinge der gevangenen. Het tafereel van °t kruicefix met de andere afbceld-

zels , in de eerfte Kapel aan de rechter hand , is van Jofeph Milanois. Op" ane
dere Autaar ziet meneentafercel van Joan Dominicus Perufin De H. Driegenige

heyd , op’t Hoog Autaar ; de H. Karel , en andere Heiligen , met olyverf tege

den muyr ; nevens de boodfchap boven de Kerkdeur, zyn van den Feer Mignardy
eenen Franfchman. Aap
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Aan de andere zyde , de L. Vrouw ophet eerfte Autaar , van Romanelli ; op |

?t laatfte , cen taferecl , van denca Dominicus ; op de Boekzaal ziet men
een fraai ftuk daar de H. Karel, de Godlyke Driegenigheit aanbiddende , afge-
beelde word , van Horatio Borgiani : dit ftuk ‘heeft weleer op ’t Hoog Autaar ge-
ftaan.

Hier komt men op den allerfchoonften Kruisweg van ganfch Rome , om dat de Dekruis-
Strada Felice daar cene doorfnyding maakt ; welkeftraat , van Trinité de Monte, jefton
de Drieéenigheit der bergen, af Begint, en aan de H.Maria de Grotereeindigt; tcinen.
ze loopt ook hier door de iz Piz : men noemt deeze plaats den vierfprong der
vier Fonteinen; om dat opalle de vier hocken, in gelyk getal van gemaakte muur-
vakken , cen rivier , of Nymphvanfteen uitgehouwen ftaat , die overvloedig wa-
ter ftort in cene , daar onder geplaatfte , kom.

Achter den H. Karel, aan de rechter hand , wanneer men naar de H. Maria deS. Denys
Grooter wil gaan , ftaat de Kerk van St. Denis, met cen Kloofter van Franfcheni
gereformeerde Geeftelyken, naar de order van de H. Driegenigheit, ter verloflinge der
gevangenen ; zy hebben zichhier int jaar 1619 ter neder gezer. De Kerk is by
onzentyd verciert en verheerlyke met cen Portaal , welkers bouwkundinge fchik-
king zeer geeftig is , en uitgevonden van den Heer Jan Antonio Macci , Auditeur
van den overledenen Kardinaal de Maximi; wiens fchoone Paleis , recht hier regen
over, naar ’t model van den zelven Macci , gebouwtis.

Hettafereel van onze L. Vrouw, en andere Heiligen, op ’t Autaàr aan de rech-
ter hand , is van de Heer Dafi, Franfchman. Op ’t Autaar daar tegen over, ziet
men centafereel van St. Denis, daar hyzyn eygen hoofd draagt , heel wel gedaan;
de ontfangenis van de Heilige Maagt , op ’t Hoog Autaarftuk , is van Carolo Ce-
fi ; die ook de andere fchilderyen diche by de deur, in natte kalk , gefchildert
heeft : daar hangt ook noch een mooiftuk , van den H. Karel Boromeus, tegen
den muur.
Het Paleis van den Kardinaal Maximi aan de vier Fonteinen , nu laatft bewoontHetPaleis

van den Heer Kardinaal Nelli , is verciert met oudeheele , borft- en laag verheveneTE
beelden , tuffchen de fchilderyen in : onderdefchilderyen zyn'er tweehiftorifche, *
d’eene van Mozes ; d’andere daar Apollo Daphnevervolgt, van Nikolaas Pouf-
fin : cen Herkules , in ’t klein die een ferpent dood flaat, van Hannibal Ca-
racci : verfcheide Landfchappen van Klaude Lorrain : de verwelfzels zyn, in nat-
te kalk , gefchildere, van Nikolaas Degli Abecci : noch ziet men’er cenen Gany-
medes door cenen Arent weggevoert , uit marmer gehouwen ; cenen Bacchus zon-
der hoofd , naar de Griekfche fnee of wyze.  Daar plagt ook een fchoon Kabinet
vol medalien te zyn , maar’t is zedert de dood van den Kardinaal, die cen der be-
fte kenners van Outheden was , ganfch verftrooit.
Weder op de Zia Pia, den weg of ftraat van Pius komende, ziet men, aan gee- 2 Kloo:

ne zyde van de 4 Fonteinen naar de flinker hand , de muuren van den Hofder deH.°
Barberynen, en aan de rechter hand twee Karmelite kloofters; het eerfte is aan de Therefia
H. Therefa geheiligt , en naar de bouwkunde van Bartholomeus Breccioli ge- Too
maake. OpAutaar aan derechter hand, is de H. Urfula, met de 11000 Maag.nen.
den , afgebeeldt; op ’t geen’er recht tegen overftaat, ziet men cen tafereel der ont-
fangenile van-de H. Maagt , en op *t Hoog Autaar de H. Therefa. Het anderDìH
van Mariaas boodfchap, door ’t geflagt van de Barberini gefticht , is nevens de Kerk bio
cn de overdekte galery , welke met yzeretralien afgeflooten word, gebouwt naar ’tfhap;
beftek van den bouwkundigen Paulo Picchieti ; op ’t Autaar naar de rechter hand ne
ziet mencentafercel van de H, Maria Magdalena de Pazzi ; de boodfchap aan de
H. Maagd ; op ’t Hoog Autaar , is van Hiacintho Brandi ; die de andere fchilde-
ryen aan de zyden , als ook tegen het gewelf gefchildert heeft : aan ’t Autaar aan
de andere zyde , ziet mencen tafereel van onze L. Vrouwe ; en wat lager, twee
Heilige mannen van der Carmeliten order. 7

Hierrecht over ftaat de Kerk van Cajus, Pausen Martelaar, van Urbaan den VIII, FS)
op het erf daar weleer zyns vaders huis ftont, herbouwt : van oude tyden her voer- i
de ze cenen Kardinaals tytel ; toen het lichaam van den H. Paus, in de onderaart-
fche ruftplaatzen , ten tyde van den zelven Urbaan , ontdekt wiert , bragt hy het
in deeze Kerk over. Hettafereel van onze L. Vrouw, en St. Bernardus, in de
Kapelnaar de rechter hand ; is van Camaflci ; de H. Cajus, daar hy de H. Suzan.
na doopt, is van l'Efperance; en ’c Autaarftuk op zyde » daar Chriftus, aan Maria
Magdalena , in de gedaante van cenen Hovenier, verfchynt , is van Balafli, Flo-
rentyn.
Een weinig hooger op aan de zelve zyde» ftaat de ronde Kerk van den H, Ber.st.peî
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   274 BESCHRYVING
zan de nardus, aan de Badftooven : zy is, in ’t jaar:1598 , op koften van Catharina
Badto- Forza, Gravin van St. Florain T'ofcanen, tor eene Kerk gemaakt: ’t was oud-

tyds een der zeven toornen die aan de Badftooven van Diocletiaan ftonden; de Re»
Frayig- ligieuzen, Feullianten genaamt, hebben'er een fchoon kloofter. È
heten Het olyverwigtafereel van °t kruicefix, op het Autaar aan de rechter hand , is
Sang van ThomasLaureti gefchildere. Het beeld van den H. Francifeus , en het ander
wezen. fnywerk, in de kleine Kapel van het koor , is van Fancelli uitgehouwen ; het

Hoog Autaar ftaat vry en alleen , maar daar is niet merkwaardigs op; het koor der
Geeftelyken ftaat achter ; enaan de andere zyde ziet men de Sakrifty , en de Kapel
van den H. Bernardus , en daar in een tafereel van den zelven Laureti ; de acht
grooreplaafterbeelden , nevens eenige Engelen, zyn van Camillo Mariani geboorzeert.

Beide de Kerken , van de H. Suzanna , en onze L. Vrouw der overwinninge,
aan d’andere zyde der ftraate, recht daar tegen over op de plaats of ’t pleyn der
Badftooven ftaande , hooren aan de Wyk van Trevi , hier voor befchreven.

De Fon. Opde zelve plaats; ftaar de fchoone Fontein der Badftooven, daar ontlaft zich
cude wacerleiding , de/ agua Felice , van Felix water, door drie wyde openingen»
venzeee met een groot gewelt , in drie groote kommen van Egyprifchen fteen. Voor af
{resihebben wy gezege , dat Paus Sixtus de V , weleer broeder Felix genaamt , haar
ven, naar Romenliet leiden ; de Ridder Fontano had’er ’t bewind enbettier over , die

cok Bouwmecfter van deeze Fonteyn geweeft is : zy is op de wyze van een zeer
prachtig Portaal gemaakt , door vier Zuilen , naar de Corintifche bouworde , on-
derfchraagt. Op de middelfte waterlozing ftaat een Mozes van fteen , meer dan

do levens grootte , die, met zyne roede, het wateruit den rots fchynt re doen voort-
heden  komen ; aan twee andere zyden ziet men tweefteene laag verhevene beeldwerken ,
sang daar de Ifradliten met hunne kudden zich pynigen by het water te komen , om te

* drinken : op den kantftaan twee fteene leeuwen , nevens twee kopere beeren , uit
De ko. hunne muylen water, in drie andere kommen van meer dan gemeene groote , en
Tpcuren Van diergelyken fteen gemaakt;, fpouwende : achter dit gevaarr, ziet men de plaats

opTer. van Termini , nevens de ruyme korenfchuuren der gemeente , welke altyd vol

mini. koren zyn. N ì ù
St-agnes Van daar, tot aan de poort van Pius, ziet men niet dan hoven , vermakelyke

Kiecto, Lufthuizen en wynbergen met muuren omringt; even eens van die poort af (wel-

ke naar de bouwkunde van Michel Angelo Bonarota gemaakt is) tot aan de Kerk
van de H. Agnes, welke cen myl weegs van daarftaat , leggen diergelyke tuynen
en tot omtrent de ruftplaats of ’t graf , daar deeze H. Maagd , mer hare Zuig-zu-

. fter begraven lag.
eu. De H.Conftantia, dochter van den grooten Conftantyn, wiert , toen zy noch
den ge. Heydinne was , van cene ongeneeflyke ziekte , door voorbede van de H. Agnes,
bouwt. geneezen; dit veroorzaakte haare bekeering, daarom liet ze deeze Kerk, nevens

het Kloofter bouwen , daar zy met haare mede gezellinnen in bleef , en heiliglyk ;
tor haaren fterfdag toe , leefde; Alexander de IV, in 't jar 1256, herbouwde de
Kerk : de Regulire Kanoniken van de Broederfchap van St. Salvator bedienen ze
tegenwoordig. In dit Kloofter worden de Schapen en lammertjes gevoede welker

Waar__wol gebruikt word om daar van het Aarts Biflchoplyke Pa/ium te bereiden, dat de
via*t.c Paus hunlieden toezendt : Paulus de V vernieuwde her Hoog Autaar, nevens den
fehoply- Tabernakel en de grafzuilen , daar ideeze Heilige maagt onder legt : haar becld
ei van marmer , en metal op ’t Hoog Autaar, is van Nikolaas Cordier gemaakr. De
maake  Kerk heeft drie buyken of panden , met {childeryen, in natte kalk, verciert; maar
word. om dat ze laag legt , heeft de vochtigheid byna alles witgevaagt : ‘het leven van

de H. Agneta, in natte kalk , in’r Kloofter gefchildert , is van Ciampeli. *
so Kon- De Kerk van de H.Konftantia , rakens aan dievan deH. Agneta, ftaat in den zel-
ant venomkring; ze is rond van maakzel, met cene kleine hoogronde kapruftende op

fchoone marmere granite zuylen. Men ziet, aan’t gewelf, fehilderyen der oude

Romeinen, in natte kalk , welke wel duydelyk doen zien, dat zy goede kennis

van fchilderen hebben gehad ; want deeze Kerk was weleer cen vanhunne Tempelen;
doch , *t geen hier boven anderen uitmunt , is een Porfier pronkgraf, van een ftuk

en cene vervaarlyke groote , verheerlykt , of aardig verciert , met eenen kleinen

Bacchus en druivetroflen van cene wonderbare kunft ; te meer , om dat deporfier-
fteen z00 hard van ftof is, dat de beitels daar niet , immers zeer qualyk , in kon-

nen. DeTombeofde zerk, welke "t lyk bedekt, maar wat geborften, is ook uyt
cen ftuk van den zelven fteen : aan de zyde van deeze Kerk lac cen out Amphi-
teater dathalf verwoelt en vernieltis. Wee-
# Hoedanig de ftant en gelegenheit van de H. Agneskerk, ‘te Romeiss vertoont.onze bygevoegde Printverbeelding,

wonderlyk door Livinus Kruyî, naar *t leven , getekent.
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Weder binnén de Stad Rome , langs den zelven weg, keerende , moet men; de

poort ingetreeden zynde , naar de flinker hand , d’eerfteftraat inflaan, en zich dan
rechts wenden om de Badftooven van Diocletiaan , van eene ongemcene hoogte,
te zien: Michel Angelo Bonarota heeft ze de form van cen Gricks Kruys gegee-
ven; op de hoeken ha acht zwaare zuylen, van ecnefchrikbaare grootte;zy zyn
van Granit marmeruit cen ftuk gehouwen.

Weleer ftont hier ontrent cen Klein Kerkje , den Heiligen Martelaar Cyriacus st. Maria
toegewyd, dat met cenen Kardinaals tytel pronkte. Maar na dat her cenen Jangen derEn
tyd verlaten, en geene hand daaraan gehouden was , vernieude het Pius de IV , in'termini,
*t jaar 1561 ; hy heiligde het aan de H. Maria der Engelen, en verhcerlykte het, ne
als voorheen , met den Kardinaals tytel ; bragt’er de Carthuizer Vaders van ’t io
Kxruis te Jeruzalem in, die het hebben herbouwt in dien braven ftant daar het nuin den tytel
is : Gregorius de XIII heeft het doen bevloeren; in deezelaatfte jaren, hebben de"
Kardinaal Bichi, die’er den tytel van voerde , en de Vader Monte Carini , toen
Procureur Generaalof algemeen Verzorger der Karthuyzeren ; tegenwoordig Bif=
fchop van Avignon ; het vernieuwt , en met wit bekleedr , boven dat, hebben ze
de Kruiskapellen met glazen verfiert , en veele koften daar aan gelegt.

In deeerfte Kapel aan de rechter hand, ( der Heeren Cevoli ) ziet men een tafeReni
reel , en daar in cen Kruicefix , nevens den H. Hieronymus , en ’t afbeeldzel van deryei —
Hierorimo Cevoli , met olyverf gefchildert : aan her gewelf , de verborgenthéeden San
van het Lyden, in natte kalk, met ecnige ftyfheid , naar de ordinantie van Jacosverene
mo Rocca, Romein.
De H. Francifcus, daar hy de vyf wonden ontfangt ; en andere beelden meer ,

in het tafereel van de volgende Kapel; zyn van cene goede hand. In de derde Ka-
pel zie men cene Schildery van onze L. Vrouw, met veele Heiligen aan haare ZyY-
de , en aan ’r gewelf den Eeuwigen Vader, met cen meenigte Engelen , alle van
den Ridder Balioni.
De tribune aan ’t Hoog Autaar, is nu laatft of onlangs ; van den Heere Daniel

gefchildert.
Het gewelf van de eerfte Kapel aan de andere zyde , van Hentik Flaman ver-

toont aan deneenen kant, den Engel Michaél, daar hy den Duivelof Draak wegdryft;
die menaan den anderen kant ziet , zyn van Julio T'ustaiera Het tafereel op ’t
Autaar , daar het kindeke Jezus van de Engelen aangebeden word, is van Domini- pronk-
co van Modene. In de Kapel, de laatfte op ecne na, ziet men een taferccl van graven,

Mutiani , en daar in onzen Heer, gevende de fleutels aan den H. Petrus. Herdar
tafercel van de H. Magdalena, en andere Schilderyen in de laatfte Kapel , zyn cen van
ook van dien Henrik Flaman, of den Nederlander, gedaan. -Dicht by de derro
ftaan twee fchoone marmere Tomben; boven dien wort het Pronkgraf van Salvatot en schil-
Rofa » cenen uitmuntenden Schilder en zeer goeden Dichter , in deeze Kerk geder.
zien.

Deruinen ofvlakte van Termini , wordaan de zuidzyde van den zect vermake- De Lut
lyken Lufthof van Montalto, of Petretti i befloten.  Sixtus de V begon dien , toen FASI
hy Kardinaal was , te bebouwen ; maar, Paus geworden zynde ; verfierde en ver- te,op,of
grootte hy de zelve zoodanig , dat hy byna drie mylen in Zynen omtrek ver ANGLE 3 pfcio en
zynde met hechte muuren befloten, daar'in cen Paleis met zyn voorgevelftaat, op de de vlakte
gezegde plaats uitkomende , naar de bouwkunde van den Ridder Fantana gemaakt,van Ter-
Daar in ziet men cene meenigte fchoone Schilderyen , van Annibal en Augu- inni
ftino Caracci , van Guide , den Dominicain , Lanfranco en anderen, doch degroot.
meefte zyn verkocht : men ziet’er cok veele heele en laag verhevene oude beclden ;
onderanderen, dat van Auguftus en van den Oppergezaghebber Cincinna.  Boven Schome
dien eene fchoone boekzaal van den zelven Paus opgerecht , daar veele zeldzameryen diar
en merkwaardige bocken , met de hand gefchreven , in zyn. In den Tuin zyn!",
veele parken vol bloemen en fchoone wandeldreven } zoo verre ’t 00greiken kan,fraaije en
alle verciert met beelden , daar onder cen Neprunus:van den Ridder Bernini, Meno.
Ziet’er boflchen, Oranjeryen en vecle andere Bygewaffen, cok-ftaan'er veel in potten. poekzagl

‘oven dien is’er eene wildbaan , cen groot getal Fonteinen, waterfprongen, vallen,ez.
en kommen of vyvers è de meefte zyn vol vifch. ‘In ’t midden van den Hofftaat
cen ander Klein Paleis , dar in veele fehoone Schilderyen der befte meefteren ge-
zien worden : namelyk een Ariane ; van Guide; de Doop onzes Heeren, zynde
cen wonder fchoon ftuk van Albano: verfcheide Landfchappen van Paulus Bril, en
ook andere Schilderyen van Guercin : een ftukvin'natte kalk, en een. met olyverf,
van Viola ; veele beelden op koper ; van den’ oviden Brugel gefneden ; noch een
beeld der oude Huylers, daar ze, ten ce der heidenen, zich van dienden op'de be-
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graafeniflen. Dit zoo vermaakelyk huis , komtden Hertog Pauli Savello toe , die
erfgenaam was van den Kardinaal Montalte.

Het huis ‘Tuffchen dit Lufthuis en dat van den Hertog Stroffi , legt cene ftraat welke aan
dal Termini begine, en mer de Gelukftraat eindige : aan de rechter hand ftaat het
za. gebouw der Premontroizen, Reguliere Kanoniken. De Procureur generaal van ’t

Roomfche Hof, nevenscenige Studenten ; hebben hier hunne woonfteede ; en in
ganfchItalje geen ander huys dan dit 5 echter is het zeer klein.

BoE, Eenige treden verder naar de vier Fonteinen » ziet men , aan de zelve zyde,
Chigibe. eenen anderen Wynberg of Lufthof, den Kardinaal Chigi tochoorende , welke
fchreven. den vorigen niet hoeft te wyken, dan in de grootheid van begrip : de Abr Salvetti

begon dicn te bebouwen : maar, na zyn dood , is die van den Kardinaal Chigi
opgepronkt en zodanig vergroot, als nu befchouwt word, zulks dat hy vooreen der

froste merkwaardigfte van Rome verftrekken mag. De Tuyn is 200 cannes; (roeden)
has lang , en hondert breed : in her inkomen vind meneenezeer fchoone galery, on-
sange- derfchraagt van vier ryen zuylen, zeer wel bewerkt, nevens eene fontein: detuyn
wet is omringe mer gevlochte Fruytboomen; Orangien , en Citroenen in d’'aarde ge-

plant, en ook in potten ftaande, met eene fchoone fontein in *r midden, welke meer
dan dertig waterfprongen heeft. : de parken ftaan vol allerley  zeer fchoone

EenHe- bloemen; en , daar ’t wat hooger legt, zier men een Laurierbos , met fonteinen
ue wel voorzien ; ook eene Hermyts kluis , welker muuren , in natte kalk gefchil-

° der, de matigheit, in’ midden van ’s waerelds welluften , aanwyzen.
Speel- Aan d’andere zydeftaat cen mooy fpeclhuisje , van groente gemaakt ; daar cen
huys fchoon vrouwebeeld , moedernaake , van vier andere beelden verzelt , in te zien

is. Maar zoode gretige nieuwsgierigheit , om ’t van heel naby te zien , iemant
te dicht doet naderen , die word aanftonds , metcenen vloet van water , hem van
onder tot boven natmakende ; geftraft.

ve zelve In het Portaal van ’t Paleis, zier men tegen of aan de zoldering , ecne groote
vanbin- flang , zeer wel bewaart , nevens verfcheide hoofden: van meer andere dieren ;
ssi hooger op tredende jeene volkome kleding , welkerftoffe geheel en al uit veelerley
enveele vogelsvederen beftaat ; en recht daar tegen over een kamertje, vol met alderhande
cirio kleine kunft en huysraat van Yvoor. Het cerfte vertrek È daar men inkomt, be-
Sezen, ftaat uit zes Kamers , alle verfiert met wirmuntende teikeningen , platte gronden ,

{childeryen en waterverwen : op het bovenvertrek , ziet men Turkfche bedden 3
kleedingen en wapentuig , verryke met edele gefteenten , in Scheepsftryden door
de Hertogen van Urbyn, op de Middelandfche Zee, van den Turk verovert. De-

sicuWyl ’t geflacht van die Vorften, ten tyde van Alexander den VIII, uitgeftorven is,
Herto. zyn hunne Staaten aan de Kerk vervallen en gchecht : cen decl daar van kreeg de
Saro Kardinal Chigi , en noch in *: byzonder cenige fraayigheden. Boven dien ziet
uiegetto- Men'er cen Kabinet van de beft by een gefchikterariteiten der wacrelt , want men
ven vint’er alles , dat de aarde of de zee voor ’t zeldzaamfte oplevert ; ’t zy van

Hoorntjens ; Paerlen, Koralen , Viffchen, en Menfchen in fteen verandert , Reu-
zenbeenderen, Bergwerken , Zeyliteenen , Amber , Gefteenten en Menfchenvel-
len,;.00k alles dat of in ’t Ooften , of onder de wilde volkeren ’t raarfte te ‘vinden
is; cen ganfch lichaam van eene Egyptifche Koningin wel bewaart ; de windelen

Een8°.om haar lyf zyn verwonderenswaardig ; men ziet’er, by Kara&ers en Schilderkonft,
Konin-, haare afkomft, hoedanigheden ; deugden;; den tyd wanneer zy geleeft en geftor-
£% venis, afgemaalt; veele Afgoden van allerhande fteen en metaal, verfcheide'zeer

koftelyke Kleedingen, en ruftingftanders met wapentuig omhangenen verciert ; na-
melyk met Schilden, Lanffen; Helbaarden, Bogen, en Schietgeweer van allerley
flag ; en rykelyK ingelege , koftelyke oude Ringen, en afbeeldzels op edele Ge-
fteenten en Metaal ; meenigte tuygen en aardigheden, zeer konftig en rar van ge-
beenten der beeften gemaakt ; oude en rare Penningen ; Karbonkels en andere

dierbare Gefteenten, fraaye ftukjes van Rafaél gefchildert ; en meer andere byzon=
der fchoone en merkwaardige dingen.

Vist In de zelve ftraat,, recht.oyer dic naar Termini loopt ; ftaat een klein Kerkje
der Ge. van onze L, Vrouwe derGeena s ’t komt den Geeftelyken van meéwarigheit,
sonthcit. des. welgelukzaligen Jan de-Dieu toe, nevens.een huis daar zy de gezont gewor=

. .dene, om een beter luchtte fcheppen , in'brengen.
pali Diche daar by, ftaat het Kloofter der dochteren van’ kindeken fezus, doot
Klootter, Anna Moroni van Luca s in’t jaar 1661 gefticht, en van Paus Klemens den X, in
derdoch:"£ jar 1673,, goetgekeurtst .Îtaat:‘onder»de befticring van P. Cofmus Berlintani,
*ckinde- Regulier klerk van. de H; Mariain Campitelli. Dric-en-dertig 7yn zevin getal, ter
kenJeasceren van de drie-en-dertig jareni, die het Woord; dat vlcefch geworden'was, op nà

; en
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den geleeft heeft. Zy gaan waereldlyk gekleedt , echter dragen ze niet dan gride- pom
lyne kleur : zy doen ook maar cene gelofte van volharding , om tot haar doot toe, Den
naar dezeinftelling te leceven; zich genoeg verbonden achtende met dit vaft voor=te, 5°"
nemen , om de deugden van armocde , kuisheit , en gehoorzaamheit , te zullen
onderbouden : zy mogen wel eens uitgaan , maarnier dan wel verzelt, en om de
Kerken te bezoeken : zy betrachten veele geeftelyke oeffeningen , en hebben der- CoA
tig kleine dochtertjes by haar in de koft : voor acht oftien dagen neemen zy bykegocde
zich de jonge vryfters, die d’eerfte maal ter Communieoften Avontmaal des Hee.ocficnin-
ren willen gaan; zy geevenze den vryen koft en drank, en onderwyzenhaar”t geen ÉtZinien
in zoo een gewigtige zaak dient waargenomen te worden. Des mag mentot befluitvoor
zeggen , datditis als een huis der zendinge voor’t vrouvolk vanallerley flag , distni
daar achtoftien dagen lang ,. voor niet, wel onthaalt worden, om midlerwyl in 3
het geettelyke bezig te zyn , en cene algemeene belydenifle te doen : Hetis boven
dien cen queekfchool voor die haar tot het geeftelyke leven zoekente begeeven: die
met dat inzicht by haar komen; zullen zy maandenlang,ter liefde van Godt innee-
men , al waren het volwaffen dochters , ziende haar goet voornemen om Geeftelyke
buiten Rome te worden ; en op dat haar decerfte fmaak der proefjaaren , of van ’t
Noviciaat, niet te hard offtreng voorkome. Zy houden ook opentlyk klein kinder- Haar
fchool,, daar ze zelf kinderen van buiten haar wyk onderwyzen ; hebben maar een re:
byzonder Bedehuis tot haar gebruik , daar ze den H, dienft , even als Geeftelyke ,
bedienen en zingen.

Aan het eind van de Gelukftraat, naar de rechter hand , in het dal tuffchen De
de Viminaalfche en Efquilynfche Bergen , ftaar de oude Kerk van de H, Pudentia-tisnzas_
na : in vorige tyden ftont daar het huis van den Kaatsheer Pudens , die den H.Kerk.
Apoftel Petrus , d’eerfte reis dat hy re Rome quam, daar in herbergde , zulks
gefchieddein ’t 44.jaar van de Chriften eeuw , en het tweedejaar van den Keizer
Klaudius. Dies mag men vryelyk zeggen, datze de oudfte Kerk van Rome is;
omdatze de eerfte is daar de H. Petrus Mis gezongen heeft , na dat hy Pudens
en zyne twee zoonen, Novatus en Thimotheus , nevens zyne beyde dachteren , Pu-
dentianaen Praxida, bekeert had: Godt bewaarde hen alle, hun leven lang, vangeis|
de woede der vervolginge zyner gemeinte , tot eenentrooft. der Chriftenen ; die , mende ©
of verborgen , of om ’t geloof in hechteniffe zaten . Deeze dochters verzamelden banddes
de lykenen ‘t bloet der Martelaren zeer zorgvuldig , en begroeven ze in haar huis.vroome
In deeze Kerk ftaat een put ; daar’er drie duizentin ter aarde beftelt zyn. De H,dochters:
Paus Pius de I heiligde , ter beede van de H. Praxida, na de dood van haare zu.
fter ,, het huis van Pudensin het jaar 160 tot eene Kerk ; en hy ftelde zynen broe.
der, den H. Paftor, tot den cerften zielbezorger over de zelve. Innocentius deII,
van °t geflagt van Mattei, vereerde ze in’t jaar 1130 aan de Reguliere Kanoniken
van Bolonje. De Kardinaal Caetanus , dig’er den tytel af voerde, heeft ze, int
Jaar 1598 vernieuwt , Pius de V fchonk ze aan de Jacobynen, Biechtvaders van de
H. Maria de Grotter. Sixtus de V heeft’er naderhand de Cifterner Monikenin ge-
plaattt ; nu bezitten de geeftelyke gereformeerde Feullianten, van de zelve order,
deeze Kerk : zy hebben'er een fchoon Kloofter by, dat hooger als deeze Kerk oo
op het hangen van den Viminaal , ftaat; 00k een uitgeleze bockery, byna *t cene. ‘"%.
maal, zeèr naukeurig en zorgvuldig ,.van den Vader, den Abt Don Julio Bartoloc-
ci; voor eenige jaaren overleden, vergadert.  Hy was fchryver van de Vatikaner
Boekzaal , zoo veel ‘t Hebreeus aanging , dat hy zeer grondig verftont; zulks be-
wyft zyne Rabinifche Bockery of Bibliotheek, van hem in vier deelen in Folio uit-
gegeeven, veel berer dan ons zeggen.

Devoorgevel van de Kerk , buiten op, is van Nikolaas Pomarancie befchildert , pe kerk
maar , door langheit van tyd, geheel uytgegaan. De hoogronde kap, binnen , isca Ata
pok van hem gedaan ; nevens de Kapellen aan de rechter hand ; de cerfte , is ge trevea
heiligt aan den Schutsengel ; de tweede:, aan onze L. Vrouw; de derde infgelyks
aan haar ; de vierde aan den H. Pudens, die, boven’t Autaar , uitgefchildertftaat,
daar de H. Petrus hem doopt.. Aan de zyde zyn eenige fchilderyen ; van Avanci
no Nucci.
Op het Hoog Autaar , ziet men niet dan ecnen kleinen Tempel of Tabernakel” Autazi

van Meraal. De Kapel van den H.Petrus, naar de zyde van ’t Euangely , ispSt
prachtig , in ’t jaar 1596, ten kofte van Didier Colyn, Franfchman, herbouwt. Hetyn cer:
Autaar van fteen vervange een ander van hoùt gemaake 5 men houd’et voor zeker 3 fieMiicog

“dat de H, Petrus daar zyne eerfte Mis binnen Rome gedaan heeft.. Het gewelfisf
van den Ridder Balioni befchildert ; de marmere beelden ,. van onzen Heer,
en van den H. Petrus, daar hem Mi fleurels gegeeven worden , ftaande op ’
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Autaar , zyn van den Ridder Jan Baptit de la Porte uytgehouwer.

schoone! Naaft aan der Martelaren put , Îtaat een Autaar, daar op ziet men cen tafereeì

Ret der van de H. Praxide en de H. Pudentiane , van Ciampelli gefchildert. Aan de zel»adta- i =
nen ve zyde, ftaar de fchoone Kerk van der Gaétaanen , zy hebben ze ook overtreffe=

lyk; maar de bouwkunde van Francois van Volterra , opgefchik. Men ziet’er

laag verheevene beelden, van d’aanbiddinge der drie Koningen , van Pedro Paulo

Olîvier ; en veele marmere beelden meer : het Mozaik werk aan ’t gewelf , is
van Paulo Rozetti , naar d’afteikeningen van Federik Zuccaro , gedaan.

Befebryving van de Hoofdkerk van de H. Maria de Groter.

Waarde- Eeze Kerk ftaat op den Berg Efquilyn, men gaat van St. Pudentianus daat
si Kerk naar toe, door ecnen gebaanden weg , aan weérzyden met cene dubbele ry boo-
dat: men beplant. In her midden van deeze plaats , ziet men cenen Egyptifchen Obe-

ovdituslifcus , die Sixtus de V daar heeft laten oprechten, en van’ graf van Auguftus
daar de afhalen , door den Ridder Fontana. Hier worden de Iyken der armen begraaven
Teri in eenen put, die men Paricali, a puteftendo , noemt.  Daar nu Maria de Groo-
cinaheer tere Kerk ftaat , ftont in oude tyden cen Tempel van Juno Lucina ; die, by ’t le-
Ei ven van decerfte Chriften Keyzeren, om verre viel, zulks dat, ten tyde van den
Ma" Paus Liberius , deeze plaats leedig lag. Zeker Romeyn , JoannesPatricius en zy-
Majore. ne vrouw, waren zeer ryk en kinderloos ; doch dewylzy zcer graag hunne goede-

ren, ter cere van de H. Maagt, zogtente befteeden, verfcheen ze hun ineenen droom,
gebiedende , dat ze voor haar eene Kerk zouden bouwen ; ter plaatze , welke zy
’smorgens vroeg, met fnecuw bedekt , zouden vinden. De Paus Liberius droomde
het zelfde : des daags daar aan (de vyftiende dag van Augultus) omtrent ’t jaar
350, komt d’een en d’andere op den berg Efquilyn , zy vinden dien met fneeuw
Dedekt, niet tegenftaande de overgroote hitte van dien tyd : dit wonderftuk deed

Andere hun Zonneklaar bemerken ; dat dit Gods wil was, daarom wierden van hen de
namen grondveften dier Kerke gelegr, welke de Hoofdkerk van Liberius , en van de
cen H. Maria der Kribbe genoemt wierd ; om dat’er de krib onzes Heeren ; welke

naar di hem voor eene wieg verftrekt heeft , bewaart word ; maar meeft de H. Maria de
Kribbe  Grotere; ter oorzake dat onze L. Vrouw dit hockje lands zelve gekoozen hadde;
Heeren. hoewel andere Kerken , haar ter cere , algereeds te Rome gebouwt.waren : na-

melyk de H. Maria , in ara celi : de H. Maria de Verlofferfîe, of Liberatrice : en
van de H. Maria in Traftevere.

Herbout, Sixtus de III herbouwde ze; in’t jaar 432 , van den grond af, en bragt ze in dien
cnan ftanten grootte daar men ze nu in ziet. Zy heeft drie panden of buyken , door

twee ryen zuylen onderfcheyden ; en , in plaats van Kruiskapellen , heeftz'er
twee andere wonderlyk fchoone, daar wy nu van fpreeken zullen. Eugenius de II
lict’er , int jaar 1150, de overdekte galery by maken; welke op zuilen , (de twee
middelfte zyn van Porfyrfteen) ruft ; deeze is van Gregorius den XIII vernieuwt.
Maar Nicolaus de IV vernieuwde, int jaar 1290, de Kerk.  Doch het meefte cie-
raat is'er van Sixtus den V, en Paulus den V by gekomen.

rene der Deeze Kerk is eene der vyf Patriarchale ; infgelyks cene der zeven Hoofdker-
siae. ken; en daar by cene der vier, daar de H. deuren aan zyn. Zy word van een
fer4  groot getal Kanoniken en andere , die geeftelyk inkomen hebben ; bedient , wier
Hoeft- hoofd cen Kardinaal Aartspriefter is. De Koning van Spanjen is’er Befcherme
eten cheer over : daar zyn zes Jacobyner Biechtvaders in , van verfcheide volken of na»

tien ; volgens deinftelling van Pius den V.
Boven de overdekte galery, tegen de voornaamfte gevel, ziet men verfcheidefchil+

deryen , op zyn Mozaîks , van Philippo Rofli , en Gaddo Gaddi : de Sakriftya
welke op zy ftaat , is door orde van Paulus den V met een fchoonegevel, Paleis-
wyze gebouwt. Herhinderfte deel der Kerke, achter ’t koor, is op zyn Mozaiks

befchildert ; ’c is van Tiburtynfche fteenen en wit marmer opgemetft ; boven dien

met beelden en opfchriften verciert ; alles voort met baluftraden , naar de bouw=

kundige fchikking van den Ridder Rainaldi, door laft van Clemens den IX, vol-
tooit.

Zeer Door?t groote Portaal in de Kerk komende , ziet men , aan derechter hand
foogen boven de deur, daar men naar den klokken toren, (cen der grootfte en hoogfte van

‘. Rome) gaat, centafereel van Lazarus opwekkinge , Hieroon Mutiani heefr het
gefchildert.  Achter het Kruicefix in *t Kleine pant, of denbuykder Kerke, ftaat de
Kapelvanhet Edele gefllagt derPatricen jin zydlyn afkomftig van de Stichterse
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Kerke, daar in ziet men defchildery van de H. Maagd, aan Joan Patriceen zye
Re vrouwe , in den flap , verfchynende , van Jofepho Delbaftari gedaan.
Boven de deur van de Sakrifty, ftaan de wapens van Paulus den V, van twee En.

gelen onderfchraagt ; daar nevens, die van den Kardinaal Borgeze,alle van zuyver
marmer. Aan ° gewelf van de gang der Sakrilty , is een koor der Engelen , van
den Ridder Paflignani, gefchildert.
Aan de rechter hand ftaat het Pronkgraf van eenen Ambaffadeur van den KoningPronk-

yan Kongo , in Africa, van den Ridder Bernini , uit marmer gehouwen. Aan deg"fena
flinker hand een koper Beeld van Paulus den V, op een marmervoetftuk ; en daar
ne verfcheide andere verfierzelen van Travertynfche fteenen , van Paulo S. Quirico
e Parma,

Aan ’t eind van deze gangftaat eene Kapel , welke voor een Koor aan ’t Kapit- Koors-
tel in den winter verftrekt , wiens gewelf (heel vergult ) met -plaafterbeelden en Klpel.
Schilderyen , van den Ridder Baffignano, verfiert is; ’t Autaaris ganfch met mar-
mer bekleedt ; men ziet daar op de Hemelvaart van de H. Maagt, laag verheven
afgebeelde ; en daar onder de Apoftelen , van Pedro Bernini uitgehouwen. Aan
Of tegen ’t gewelf der Sakriftye , zyn verfcheide Hiftorien van de H. Maagt, ront-
om het groortafereel van hare krooninge , in natte kalk, van den Ridder Paffigna-
no gefchildert. Decze Gerfkameris naar de bouwkunde van Flaminio Pontio van SEE,
Milanen gemaake ; de kleine Schilderytjes op twee Bidftoelen , aan de zyde van"
’t Autaar, zyn van Balthafar Croce.
Weér in de Kerk keerende ziet men de prachtige Kapel van Sixtus den V, naar Degroo=

de Corintifche bouworder, in het jaar 1586. van Dominico Fontana gemaakt, dar seRael
In is eene byzondere Sakrifty. Deeze Kapel word met eene baluftrade , of getralyt tus.
ek van yzer en gecl koper } zeer konftig gemaakt , afgefloten.
De Architraaf ‘boven de poort , is met vergult plaafterwerk verciert. De vier

Euvangeliften , in natte kalk, tegen 't gewelf gefchildere, zyn van Andrea d’Anco.
na , en Ferdinando d’Orvieto. Aan de gevel onder d’Architraaf , zie men veele
Engelen , nevens vier Sibillen , alle in natte kalk, van Poffo van Milanen.

In de Kleine Kapel naar de rechter hand , ziet men , in ’t ingaan, een tafercel Pose
daar St. Lucas, uit handen van eenen Priefter, communiceert, nevens meer andere vitiRi,
beelden daar in natte kalk , van Paris Nogari. Aan de eene zyde, ziet men deliquién,
imarteldood der onnozele kinderen , van Jan Baptifta Poflo : de kleine hoogron- fr ia
de kap ; is van verfcheide Meefters befchilder. Vyf lichamen der onnozele kin- 35%,
deren; van Herodes gedoodt, ruften onder dit Autaar; Sixtus de V wilde dat mende Tanoy
zelve , uyt Sc. Pauluskerk , daar over bragt. dp

In d’andere kleine Kapel, naar de flinker hand, is cen ftuk , dar inde ftervende
Hieronymus van Salvator Fontana, Venetiaan , afgebeeldt word : aan d’eene zyde,
Zier men de voetwaflching der Apoftelen,van Andrea d’Ancona : maar ’t gewelf
is van verfcheide Meefters befchildert. ;Boven de zelve Kapellenis een booggeflagen , welke met vergult plaafter ver-
ciert is, op de Frize, ziet men aan d’eene zyde , onze L. Vrouwe Boorfchap;
aan d’andere , den Koning Herodes , van Fontana Venitiaan : op de Kroonlyft ,
den Outvadet Jacob , met zyne zoonen de Patriarchen aan d’eene zy , van Jacobo
de Breffe ; aan d’andere , Judas , Eleazar, Nathan, en Jacob, van Fontana” in
het middelrond , een koor der Engelen , van Pofla. Aan d’eene zyde van ’t ven-
fter op de gevel , Jezus Maria en Jofeph , van Nogari ; en aan d’andere » Abra-
hams offerhande , van Jacomo Stella van Brefle.
De Kapelaan de rechter hand, pronkt met een prachtig tweezydig portaal van Prachtig

enkel marmer , naar de Corintifche en gemengde bouwordre; ’t verftrekt voor een pork,
Pronkgraf van Sixtus den V, in ’t midden ziet men ’t beeld van den zelven Pausy Sistus
van Valfoldino Lombard uitgehouwen. De Liefde ,welke men , aan d’cene zyde; ca Hi
laag verheven ziet , en aan d’andere zyde de Rechtveerdigheit , zyn it, marmergie.
gehouwen , van Nicolaas Flaman , deffelfs krooning boven zyn afbeeltzel , is van
Jan Antonio Vafoldo ; de andere'beelden op zyde , zyn van Gilles Flaman: De
Koningenvan Ifraél » aan de zydender venfteren , rakens aan den ‘boogvan*t gewelf,
zyn van Ange, cenenlcerling van Nebbia. Het &ezang der Engelen.in hereyront
van den boog , is van Pozzo. Aan derechter hand tullchen de vierkante zuilen,
Ziet men het beelt van den H. Francifcus ; van Flaminio Vacca uitgehouwen : de
Hiftorie in natte kalk tegen ‘e verhemelte , is van Pozzo gefchildert : ’© _marmere
beeld van St. Antonio de Padua , aan d’andere zyde , is van Olivier , de Schildery
tn natte kalk aan ’t verhemelte , is van Herculyn van Bolonien : De andere Konin=
Ben op de kroonlyt, zyn van.den voornoemden Ange. La
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Ander

-

Rechthier tegenover, op zy van de Kapelnaar de flinker hand

,

ftaat een ander Por-

diogeitaal , of liever Pronkgraf, gelyk het voorige : in’t midden ziet men het beeld van

gif vanden welgelukzaligen Pius der V; uit wit marmer gehouwen, van Leonard de Sar-

Dius denizane 5 het beeldwerk aan de rechter hand is mede van zyne kunft; maar aan de

di flinker hand van Kordiets. De krooning van denzelven Paus , tegen het verhe-

melte , is van Scilla van Milan ; de beelden aan de zyden zyn van Gilles Flaman ;

hooger op van Henrik Flaman ; de andere aan de flinker hand zyn van La€tance

van Bolonien; de Engelen op den boog van 't ovaal zyn van Pozze van Bolonien;

tuffchen de vierkante zuilen ziet men een fteenen beelt van den H. Martelaar Petrus,

>r ftaat naarde rechter hand , ent is van Vafoldo ; maardehiftorie tegen * verhe-

melte gefchildert, van Herculin. Het beeld van den H. Dominicus, aan deflinker

hand, ‘is van Jan Paptift del Porte uitgehouwen , de Hemelftukken zyn van Poffo

gefchildert , die men onder tegen de Kroonlyft ziet, zyn, van Henrik Flaman en

Paris Nogari.

fnve Het uiterfte der Kapellen is zoo wel als de zyden met marmer bekleedt , in ’t

feheide| midden is een leeg muurvak, maar aande rechter hand ziet men den H. Joannes,

Dee Euangelift, {chryvende , en aan ’t verhemelt de hiftorie van den H. Paulus, van

5° Pozzo gefchildert ; aan deflinker hand, eenen St. Pieter met zyn kruis, van den

zelven ; de hiftorie aan ’t verhemelte ; is van Andrea d’Ancona ; de geboorte on-

zes Heeren boven ’t muurvak, en de hiftorien aan de zyden zyn ook van henlieden

gefchildert : doch de Schilderyen op de kroonlyft naar de rechter hand , zyn van

Ange d’Orvieto , en aan de flinker hand , van Stella; de Engelen in ’t ovaal, van

Pozzo; en de beelden aan de zyde, van Nogari en van den zelven Ange.

‘Aandeneerften drichoek, onder de dome of hoogronde kap ; naar de rechter

hand, ziet men Jefle, en den Koning David, van Nogari gefchildert ; aan dien

naar de flinker hand , de Koningen Achas en Ezechias, van Nebbia ; aan den der-

den, Afols, Sadok,en Achis, van den zelven; aan den vierden, Thamar met beide

hare zoonen Phares en Zera , van La&ance van Bolonien; de hoogronde kap is in

natte kalk:, van de vorige meefters met Kooren der Engelen , en vergult plaafter=

werk verfiert.
pubb In ’t midden van de Kapel ftaat cen dubbel ; of tweehoog Autaar , het een

Autaar, boven’t ander, van het hoogfte klimt men af naar het laagfte , met cene dubbele mar-

Log mere trap; daar in worden veele Reliquien vandeftal, daaronzen Heilant in geboren

Aotaren , ÎS » bewaart ; namelyk het hoy enftroo daar hy op gelegen heeft , de doeken daar

metvele hy van de H. Maagt mede omwonden is geweclt, enz. De beelden van Chriftus,

quien. van de H. Maagt ; en den H.Jofeph op dit Autaar , zyn van Cecchino de Pie-

tra Santa uitgehouwen.

Ophet bovenfte Autaar is cen klein vergule Tabernakeltje, daar "© H. Sacrament

- in opgefloten word; behalven dat, is’er noch cene groote koper vergulde Taberna-

kel of kleine tempel , van cenefraaije bouwkunde, onderfchraagt van vier Enge-

Aardige Jen naar *cleven, van ?t zelve metaal gegoten , die met cene hand eenen hoorn

dingvan VAN overvloet , kandelaars wyze uitfpringende, vafthouden; in dien hoorn of kan-

dine va delaar fteekt cene toorts van wit wafch , nacht en dag moetendebranden, volgens

pi den wil van Sixtus den V, het model of ontwerp van dat fchoon ftuk werks, (van

"Riccio en Zonzinouitgevonden) is van Louis Scalzo nagegoten.

pe wieg In dezen Tabernakel ftaat de wieg of krib onzes Heeren; de H. Helena hecft

ofkrib ze naar Rome gezonden; ’t welk men by overlevering valt ftelt, en uit de ftich-

Hecren, ting der Kerke te gelyk befluic. Paus Liberius heeft ze uit cene kleine Kerk »

daax ze in bewaart wierd, in deeze laten overbrengen. Dewieg is van twee berderen

gemaakt , zy word befloten in cene fchoone kas van vergult hout , tegen het dag-

Jiche in kriftalyn vervat, en is met koftelyke gefteenten van Philippus den III, Ko-

ning van Spanjen , daar aan gefchonken , verrykt en opgepronkt. Op Kersdag

word ze den geloovigen , op het Hoog Autaar dezer Kerke , vertoont.

De Sakrifty van deeze Kapel , is mer verguld plaafterwerk en fchilderyen ; uit

het oude en nieuwè Teftament , van de voorige Meefters, (uytgezondert de Land-

fchappen die van Paulus Bril zyn) verciert. o

In de Kapelvan onze L. Vrodwe Bootfchap, dicht by de deur, aan ’t eind val

dit kleine pand of buyk ; ziet men een tafereel , op zyn Mozaiks gefchildert »

daar in onze L. Vrouw en andere Heiligen uiggebeeldt zyn, van Turite, eenen g0€*

den Schilder , in dien tyd welken hy belecfde. Recht daar tegen over , fast

Di Pronkgraf van den Kardinaal Confalvo , nevens zyn beeld , in cen muur-

vak.
Boven d’architraaf , aan weérzyden van den grooten buyk of ’t pand dern

Z
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Ziet nen ; op de Frizen onder de venfters, aaloude {childeryen, op zyn Mozaiksy
die Sixtus de III daar op, in *t jaar 433 heefe laten maaken ; ze zyn van den Kar- ver.
dinaal Dominicus Pirelli van Genua verberert en opgchaalt : hy liet ook int kruys maarde
der Kerke en op de venfters veele Hiftorien fchilderen , ‘en andere plaatzen mera
plaafter vercieren, door de befte Schilders in zynen tydt, als daar waren Ferraut van tyd.
Faenze , Andries van Ancone, Balthazar Croce , Salimbene, Novarra, enz.
Aan weérzyden van ’t Koorftaan alleen, en ganfch op zich zelven, twee Kapel-13,

len , die, op vier mafmere pilaren [ cenen koftelyken ‘Tabernakel onderfchragen] pellen en
waar in beflooten zyn de H. overblyfzelen ,' welke op Paafchdag voor en Da gi
de Vefper vertoont worden. Her tafereel , in de Kapel aan de rechter hand, naar dau in:
de zyde van Sixtus , vertoont de ontfangenis van onze L. Vrouw , van Jan Jacob
Semence van Bolonien gefchildert : daar achter zier men een ander; naar ’t koor
gekeert , en daar in St. Jan den Euangelift en St. Jofeph uitgebeeldr. Op ’c Au-
tàar aande andere zyde , de 1. Maagt, ftaande by den flapenden Kleinen Jezus heal
van Guido Rheni; dit ftuk wiert hoog gefchat: maar men ziet’er nu alleen cen na- choor
maakzelvan, vermits heteerfte of*t Origineele weggenomen is , omdat het bedorf: Cora
daar achter ziet men eenftuk van Zucca van Florence , die den Paus Liberius , Kn,
bezig met den grond der Kerke in de fneeuw, in’ bywezen van JoannesPatri-
cius (in Raatsheers gewaad ) en mecr anderen , af te trekken , afgemaalt heeft. Ru
De voornaamfte Reliquien of H. overblyfzels in den Tabernakel, boven ’t Au- SS

taar van de Ontfangenis, zyn deéze : een techter arm van den H. Euangelift Lucas. quienin
Een arm van den H. Apoftel Mattheus. Het hoofr van de H. Maast en Martela- {enTa:
reffe Bibiana. Eenftool van den H. Hieronymus , wiens lichaam in deeze Kerk sange.
legt ; doch men weer niet net waar. Eenrok, een ftool, en een manipel van den wezens
H. Thomas van Kantelberg , met zyn bloet geverfr. ‘Twee vingeren , de kin, en î

andere overblyfzelen , van de H. Anatolia, Maagt en Martelareffe. Het hooft van
den H. Paus en Martelaar Marcellyn : cen arm van den H. Martelaar Juliaan. De
lichamen van den H. Simplicianus , Beatrix , en den Marcelaar Fauftinus Een
arm van den H. Martelaar Cofmus : de overblyfzels van de H. Cofmus en Damia:

nus. «Een arm van den H. Abundus, Martelaar. Een been van de H. Epaphra ,
difcipelin van den H. Apoftel Paulus : en ’t hooft van den H. Apoltel Mat-
thias.

Met eenige trappen klimt men op het Koor, daar ziet men, naar de flinker ji Koor
hand, een fchoon wit marmet Pronkgraf, van Nikolaas den 1V ,’ welk Sixcus degne si
V voor hem heeft laten oprechten , naàr de bouwkunde van den Ridder Fontana 3 eenen
het becld van deezen Paus, met her Geloof, en de Voorzigtigheir, aan de zyden,
Zyn van Leonard de Sarzane uitgehouwen.

Aande andere zyde , recht daar tegen over, ziet men cen wit marmer Pronk- pole
graf , van Paus Clemens den IX. zyn beeld , dat hem zeer wel gelykt, is van dengnf.
Riddet Dominico Guidi gemaakt: dat van de Liefde, aan d’eene zyde, is van Her-
cules Ferfata; en dat van ’t Geloof, aan d’andere, is van Cofmo Fancelli.
Op t middender trappen van’ Koor, ftaat het Paufchelyk Autaar; vier Porfyre DesPaus

Zuilen op de hoeken vervangen een verliemelte , met fyne en koftelyke fteenenin- wer.
gelege , welke het overdeke. De Kardinaal Willem d’Erouteville , cen Franfch- TA
man en Aarts Priefter deezer Kerke, liet het; ontrent het jaat 1450, maaken.  Ditka gs,
Autaaris zoo gebouwt, dar, wanneer de Paus Mis doet , hy zyn gezigr op den
buyk der Kerke heeft, zulks dat hy zich, Dominus vobifeum zeggende, niet hoefe
te wenden. Eens vooral dient hier op acht gegeven , om niet t° elkens een en ’t
zelfde te herthalen , dat het Hoofd-autaar (byna in alle Kerken welke binnenGe-
meer dan 600 jaren te Rome gebouwt zyn) op die wyze geplaatft is, wanneer de sante,
Kerk Noord of Welt ftaat ; want anderzins , trachten de Priefters binnen Romeenin
hun gezigt , in’t zingen der Miffe , naar ’t Ooftente draaijen : dit weeten ze in Me
Vrankryk ook zeer wel, daarom zyn nietalleen de Kerken aldaar, gelyk bekentis, ila
maar ook de Kapellen naar ’t Ooften gekcert : doch te Rome word daar zoo nauw derAu-
niet op gelet : want meenige nieuwe Kerk ftaat daar Noord en Welt , en echteriouwen
word’er geene verandering, in ’© plaatzen der Autaten, gemaakt. Ook dient gewe- pre
ten ; dat niemant dan de Paus, op ’t Hoog Autaar der vyf Patriarchale Kerken,Ki
de Mifle mag doen; ten ware by cene byzondere vergunning , aan deezen en gee-
nen Kardinal of Prelaat ; voor eene enkele reis alleen ; echter moctdan de Bulle
van die vergunning , terwyl hy daar Mis doer , by of op ’t Autaar zyn, en
vertoont worden. Maar onder het Paufchelyk Autaar der Patriarchale Kerken,
ftaat cen ander Autaar, daar ieder byzonder Priefter Miskan doen. . Het onder-
aartfch Autaar ; dat onder het SARO van de H. Matia de Grooter, ftaar, be-
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fluyt het lichaam van den H. Apoftel Matthias. De vier Euangeliften en de vier

Hooge Leeraars der Kerke, tegen het gewelf van ’t Koor , zyn van Paris Nogari ,

en van Novarra gefchildert.

Tuffchen de vier venfters , onder de kroonlyft of de cornis , ziet men yyf Hi.

ftorien van de H. Maagr, cen out Mozaiks werk van Jacob Turrita; ook zyn d’an-

dere Mozaikfche ftukken aan de Tribune van hem : namelyk de krooning van on-

ze L. Vrouw, en andere beelden meer, door order van Nicolaus den IV ;in °t jaar

1286, gemaakt. Her rafercel, op ‘t Autaar der Canoniken, in her achterfte van

»t koorof in de Tribune , is mer een rykelyk borduurzel van zyde en gouddraat

verciert.
Wat cen Het achterfte der Kerke word de Tribune gehceten , om dat oudtyds daar de

Tribune plaats was, daar de Hoofdfchour of een ander Rechter vonnilte; wiens ‘oel de Tri-

js,€ bunal, datis, de Rechterftoel of Vierfchaar, genoemt wierd : hy gaf zittende, mer zyn

zoo ge- aanzigt naar de deur of deningang gekcert , gehoor. De plaars , daar hy ’treche

heutei. wysde, wierd eerft Curia, naderhand Bafilica genaame; gemeenlyk hadden ze drie

buyken ofpanden, * dieshalven had men geen groot werk, om dezelve in Kerken

re veranderen , dan alleen , dat men ze tor de gedaante en form van een kruys

bragt.
Fiieaia Nuzullen wy het kleine pand der Kerke befchryven , en van d’andere zy der

Kerken deure of poort, aan den kant van her Koor beginnen. In d’eerfte Kapel, wanneer

ve men'er intreede naar de rechter hand, ziet men den H.Francifcus , in eene geeftelyke

* verrukkinge van Engelen onderfchept wordende, door den Ridder Vanni gefchil-

dert; aan d’cene zydeftaat het Pronkraf van Paulus Kapizucchius, eenen vermaar-

den Rechesgeleerden » Deeken van de Rota. Recht daar tegen over dat van Louis

Pafqualina , Canonik , uit wit marmertreffelyk , naar cene goede bouwkunde en

trant, gehouwen, van Louis Scabzo.

pe ver- De taveedeis de zoo vermaarde Kapel van Paulus den V; zy ftaat recht over de

fono. Kapel van Sixtus , heel en al mer marmer bekleedt , naar de Korinthifche bouw-

fche Ka- order ; afgefloten met eene baluftrade of gezuilt hek van geel koper, mer yzere

Relbe-bladeren of lofwerk wel doorwerkt ; aan ‘E verhemelte ziet men een ftuk in natte

kalk, van Balthafar Croce, de dood van onze L. Vrouw uitbeeldende , met ver»

gult platerwerk en eenige Engelen , die cen opfchrift vaft houden , verfiert , van

Ambrofio Malvicino.

Hoogerop onderden boogvan ’t gewelf , met cen lanteern van vergult plaafter

opgepronkt , ziet men de vier Hoog eeraaren, twce van de Latynfche en twec van

de Griekfche Kerke: in de vier eyrondeofovale hoeken cenige Engelen , alle Me-

dailles wyze in natte kalk, van den RidderBalioni ,gefchildert.

rwee In de Paulynet Kapel intreedende , ziet men aan weérzyden van den eerften

quite boog , twee andere kleine duiftere Kapellen : aan de rechter hand ftaat een mar-

iccsin mer Autaar aan den Heiligen Karolys Boromzxus toegewydt ; in de zelve word

degroote cene zyner zyden bewaart ; het tafereel van den H. Karel , regen’t verhemelte, is

Karel.mer olyverf op plaafter gefchildert ; aan de zyde ziet meneen tafereel van den zel-

daarin ven Heilig; aan *t gewelf en den driehoek verfcheide Engelen » alle van Carolo

st Kore EFOCE van Bolonien. In de andere Kapel, een taferecl van de H. Romeinfche
stKarel Francifca, tegen haren Schutsengel {preekende, mer olyverfop plaafter gefchildert,

masus nen aan d’eene zy afgebeeldr de Hiftorie en het leven van die heilige Jonkvrouw:

SE,FranBoven enin den driehoek verfcheide Engelen, alle in natte kalk van den Ridder

Paulus de Balioni , die ook vorderalle de ftukken tegen "t gewelf van den eerften boog ge-

Vera fchildert heeft ; namelyk, aan d’eene zyde den Keizer Juliaan den Apoftaar , met

seen, eenen pyl doodelyk geraakt , zeer natuurlyk en levendig getroffen , nevens den

Keizer Leo van Armenien; in ’t bywezen van zyne Moeder, gedoodr: en aan d’an-

dere zyde den Keizer Conftantinus Copronimus , brandende van een inwendig

vuur, alle drie gezworene vyanden yan de H. Maagt.  Beide deze Kapellen zyn

aan de twee Heiligen toegewyt, om dat Paulus de V hun tot Heiligen plegtelyk

verklaart , en zelf gecanonizeert had.

Prachig

=

Aan derechter zyde van deze prachtige Kapel, ftaat dat trotze en grootze Pronk-

de afvan Klemens den VIII, nevens zyn beeld van marmera zitrende, en den zegen

FausCle. aan “0 volk gevende, doorSilla van Milan gemaakt: aan dezyden ziet menfraaije

mensden Jaag yerhevene marmere beelden., van Malvicino en Mariani begonnen , maar van

* Mochivoltooit ; de krooning dezes Paus tegen verhemelte , is van Pedro Ber-
ninis

# De Auteur wil hier seggen; dat dewyl de plaatzen daar de Raat ofRechters zatemmecft altyd Tempelen, jmmers

geheiligde plaatzen waren F'empelswyzo gemaakt » als hy hier belthryft , het licht viel die Tempelea tot Kerken te

bekeeren ; doch hier van fprecken de Aaloutheden brecder en getter.
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nini ; het beeld aan de rechter zyde, van Butio van Milan ; aan deflinker zydes
van Vafaldo. De Engel tuffchen de venfters , die , aan den H. Jan van Damafce-
nen , zyne afgchouwe hand weér aanzet , en de H. Maagt ; die de H. Idelfonda
cenen Kafuifel andoet , zyn uitfteekende ftukken, van Guido Reni: uitgezondert Tee
de H. Maagtalleen, welke van Lanfrancois, in het middelfte eyrond op den boog, ua
daar men den H. Geelt van veele Engelen omringt zie, nevens veele Heiligenvan Gui.
der Griekfche Kerke , aan d’eene zyde ; en aan d’andere , veele heilige Keizerin.90 Reni.
nen, die ook van Guide zyn. De marmere beelden, wat lager ftaande, zyn van Ni-
colaus Cordier, cenen Lotharinger, het een verbeeldt den H. Bernardus, het ander
den Hoogenpriefter Eleazar , in zyn Hoogpriefterlyk gewaat , met een wierookvat
in zyne hand.

Aan de andere zyde ftaat het Pronkgraf van Paulus den V ; naar cene zeertref-i
felyke bouwkundeuit de uitgelezenfte marmer, als ook het vorige, gehouwen; zyn Duofai
beeld, knielende , is van Scilla : de laagverhevene beelden aan de rechter hand ; lusdenv.
van Carolo Maderno , Romein; dat aande flinker hand , is van Malvicino; de
Hemelftukken , van de krooning dezes Paus , zyn van Hypolito Butio , het beeld
aan de rechter- van Vafoldo ; en dat aan de-flinkerhand , van Frangois Stati.
De Schilderyen aan de zyde van * venfter, en aan’t gewelf, zyn,naar de wyze

van Guido Reni, met eenen groorfchen zwier, in natte kalk gefchildert. Wat
lager ftaan de marmere beelden van den H. Bafilius , van eenen Engel verzelt , en
David met het hooft van Goliath in zyne hant ; ’t een en ’t ander van Nicolaas
Cordier , den Lotharinger , gemaakt.

‘Tegen de voornaamfte gevel aan , of liever recht in ’t midden, ftaat het fchoone To
Autaar daar Hieronymo Rainaldi wel bouwmeefter van is geweeft , doch ’t is van Aumar
Pompeo Targoni, Romein, voltooit; ’cruft op vier gegroefde zuilen, naar de ge-
mengde bouworder, uit Oofterfchen Jafpis gehouwen , en met vergulde ornamen-
ten verfiert, de kroonlyft ende voetitukken zyn van Jafpis, Agaar, en verguldt
koper. De Agaten aan de frife zyn van groore waardye. In het midden van deze
zuilen, ftaat in cen vierkantig muurvak, dat, onderalle beelden, zoo zeer beroem-
de beeld der H. Maagt van St. Lukas ; metligre deurenof volets gefloten , welke gevan
nooit dan op hooge Feeftdagen gcopent worden : tegen’t verhemelte ziet men den cefchil-
H. Geeft , van zeven Engelen vervangen en omringt, uitgebeeldt, alles koper ver-4
gult, cn laag verfiert beeldwerk ; de ruimte tuffchen de zuilen is mer den Ooftin-
difchen Lapis Lafuli , cenen zeer fchoonen blauwenfteen »gevule.
Het verhemelte is met laagverheven beeldwerk van vergule koper gedekt : daarFen ana

ziet men den PausLiberius trekkende , ofden plattengront van deze Kerk in fneeuw da
afreekenende , nevens meer andere perfoonen ; aan de zyden ftaan drie groote, en Too
drie kleinder Engelen ; Camillo Mariani, van Vicenza heeft dit fchoonftuk werks werks
geordineert , en ‘t model gemaakt ; maar Dominico Ferretti, Romein, heeft her titti”
gegoten. De Schilderyen in natte kalk, om hoog aan ’t Autaar, daar in de H.
Maagt en de H. Euangelift Joannes , aan den H. Gregorius van ‘Taumaturgien ver-
fchynende, gezien worden; als ook deftukkenin ’t rondeel van den boog of ’tge-
welf, nevens de H. H. Biffchoppen aan de zyden , zyn alle van den Ridder Ar-
pino; hy heeft ookde vier hocken onder de hoogronde kap sin natte kalk, met de
vier groote Profeeten befchildert. De vier Engelen van plaafter , die de hoogronde
kap onderftutten , zyn van Malvecino : de Schilderyen aan de voorfchreve dome
of hoogronde kap , daar de H. Maagt ; ftaande op de Maan;, metveele Engelen,
nevens de twaalf Apoftelen , alle in natte kalk, gezien worden, zyn van Louis Ci-
voli , van Florenfe.

Deeze Kapelheeft haare cige Sacrilty ; daar in zier men (behalven de cieraaden Gerfia-
vanPlaafterwerk, aan ’t gewelf) afgebeeldt onzen Heer, cenige bloemen aan zyne merder
H. Moeder, na zyne opftandinge , aanbiedende , die zy onder en over her volkfiheka
ftrooit ; de H. Stichters der geeftelyke Ordeningen ftaan in de drie hoeken uitge-P@le-
fchildert; op de Frizen ziet men verfcheide Hiftorien uyt het oude en nieuwe Te-
ftament, alle in natte kalk, van den Ridder Paflignano , gefchildert ; als ook het
Autaar(tuk van de verryzenis onzes Heeren. In deeze Sacrifty worden yeele hoof-
den ,armen, en andere Reliquien , in zilvere kaffen met gefteenten verrykt ; geflo-
ten ; welke op plegtige Feeltdagen op het Autaar van de Kapel ten toon geltelt Dient
worden. Tor bediening van deeze Kapel , zyn, van Paulus den V, veele Capel. de Ka
lanen aangeftele : waar van ’t recht van begifciging (Patronaat) aan het geflagt Bric”
van Borgeze hoort ; cen gelyk geral zyn’er ook in de Kapel van Sixtus. De bou-enz.
kunde van Flaminio Pontio van Milan ; is in het maken deezer Kapelle , als 00k
van al ’c geen’er meer toe hoort , geralge : zy isheelenal, ten kofte van Pau-
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lus den V gebouwt ; hy heeft cen treffelyk inkomen , tot en voor den dienft der
twaalf Kapellanen , des Pricurs, des Kamerbedieners of Ontfangers, der vier Kler-

Dicrge. Ken, en des ganfchen Koors der Maat- en Kunftzangeren, nagelaten. Het recht van

Iyke fon- begiftiging of Patronat , kome (als gezegt is ) aan de Borgezen , wier grafftede

carievan buiten , in ° kleine pande der Kerke ; gezien word , Paus Sixtus de V heefr cen
" diergelyke beurs of gift voor zyne Kapellegefticht.

Andere De volgende Kapel , is naar de ordinantie van Michel Angelo Bonarota ge-
Sap bouwt , en met eene fchoone gevel van Travertinfteen verciert , zy komt’t geflage

See van Strofli toe: het Autaarftuk, van de hemelvaart van Maria, is van Sermonette ;
ichreven. de fchilderyen , in natte kalk , daar onzes Heeren geboorte , het bezock van St.

Elizabeth ; en St. Anne , de twee Profeeten en anderen, in afgebeeldt zyn, is van
Nebbia.

Dicht hier by ftaat cen andere Kapel, innatte kalk door Croce van Bolonien be-
{childert. De Paus , knielende voor ’t L. Vrouwe beeld , met olyverf afgemaalt,
is van Paulo van Faénza. Aan de andere zyde, ziet men op eenenfteen in d’aarde
het afbeeldzel of portrait van den Canonik Morofini , vlak van vooren ; door Do-

natelli, cenen ouden en zeer vermaarden beeldfnyder van Florence, uytgehouwen.
Vervolgens komt men aan de ruyme Kapel van de Cefis , welker gevel naar de

bouwkunde van Martyn Longhi gemaakt is. Het Autaarftuk verbeelde de ont-
hoofding van de H. Katharina : de fchilderyen aan het verhemelte , en daar in de
H.Dricéenigheit , en andere beelden meer , zyn van Sermonette ; de afbeeldzels
van den H.Petrus en den H. Paulus, aan de zyden ; zyn van Novarra ; de H. Ka-
tharina, Maagd en Marrelarefle, naar de zyde van ’t Epiftel, van Louis Gentil:
aan d’andere zyde , het tafereel van onze L. Vrouwe, en onzen Heer, daar hy de
H. Carharina voor zyne Bruit trouwt , is van Carolo Cefi : maar het ander, daar

pron SICH: Maagd mer de Leeraars twift, is van Canini. De Pronkgraven van de Kar-

graven dinalen Paulus en Federik Cefì , uit marmer , en hunne doodbuffen , uit toetfteen
vanCefisgehouwen, nevens hunne borftbeelden daar boven op; van Metaal, zyn van broe-
ader Willem de la Porte. De marmere Pronkgraven van de Heeren Santarelli , en

Conftans Patrice è zyn van den Ridder Algardi.
Van Fa. Dicht by de H.deur , ftaat het Pronkgraf van Auguftyn Favorit; dat de over-
voriti.Jeeden Prins van Furftenburg , Biffchop van Munfter en Paterborn , hem ter eeren

liet oprechten ; het is van Philips Carcani uit marmer gehouwen ; de twee deug-
den op zyde, zyn van de zelve ftof : boven op flaat cen marmere Pronknaalt en
in ’t midden van de zelve eene medailje van wit marmer , naar de bouwkunden
van Louîs Giminiani gemaakt. *

Sa Op het pleyn van de H.Maria de Grooter, naar de Zuidzyde , ftaat cenefchoo»
pie ne gegroefde Marmere Colom,*welke verguld is: zy is daar, door order van Pau-
voorMalus den V0p een fchoonvoctftuk geplaatft: cen verguld beeld van onze L. Vrouw
giore. ftaat daar boven op ; hebbende haargezigt naar de Kerk gewendr : her model is

van Heer Willem ; eenen Franfchman, gemaakt, en van Antonio Ferrer, cenenRo-
meyn , gegoten : de Paus liet die Colom daar door Karel Maderne , uyt den
Tempel der Vrede, dicht by den Boog van Titus , onder welkers puinhoopen
ze gedompelt lag, overbrengen: en om dat ze onder zyne Paufchelyke Regeeringe
gevonden was , het volgende opfchrift op het voetftuk zetten,

Paulus V. Pont. Max. Columnam , veteris Magnificentie monumentum , informi
fitu obduttam , neglettamque , ex immanibus Templi ruinis , quod Ve/pafianus
vAuguftus , atto de Fudeis Triumpho , è Respublice ftatu confirmato , pact
dicaverat in banc (plendidifimam fedem, ad Ecclefie Liberiane decorem augen-
dum , fuo juffa exportatam , & priftino nitori reftitutam , Beatiffima Virgini ex
cujus vifceribus , Princeps vere ‘Pacis genitus eft , donum dedit , encamque
ejus fratuam faftigio impofuit , AnnoDomini 1614. Pont. IX.

Opfibrift

Ophetvoetftuk ftaan twee Draken en twee Arenden, van vergult koper, de zuil
onderfchragende. e

Ditplein verdeelt zichin twee ftraten, welke allengskens en zonder dat ment ge-
waar word , verder van den anderen fchieten; zy worden gefcheiden door reekzen
van huizen , op cene lyn ftaande , daarvan het huis, ‘© welk met zynfpits of punt
recht over het plein van de H. Maria de Groter ftaat, het Kloofter of Huis der Ja-

cobynfche Biegrvaderen is : ’t is van Pius den V opgerecht , en gehecht aan de
de

* Deftant van deeze groote » metalle » worden derlykI in de ftaande Printver=
beelding » van den grooten Konftenaar Livinus Kruyl geteekent ; vertoont.
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Magiote.. De ftraat aan de rechter hant doorflaande ; komt men aan St. Jan van
Lateranen, maar door die aan de flinker handt, aan ’t H. kruis van Jeruzalem.

Ophet zelve plein naar de flinker hand , of Ooftwaarts aan , ftaat de Kerk enpekerk
Priorye van den H. Antonius; zy hoort aan den Abt ; die Hooft van de order van Corda
St. Antony in het Dauphiné is. Het is cene Ridderlyke order , in het jaar 1121 Antonius
gefticht, van cenen Gaftan, als Albertus Mirzeus getuigr.  Maar Bonifacius de VIIISathuis
heeft ze , ontrent het jaar 1294 , verandert , en hen naar den regel der Regulierepmi,
Kanoniken , van den H. Auguftyn , gebodente leeven : de Opperfte of Abr Ge-
neraal van die orderftele eenen Stedehouder, die deeze Ridders Broederfchap in zyne
plaats regeert ; ’t zyn alle Franffchen , en meer dan twaalf in getal ; zy onderhou-
den een Gafthuis , ten dienfte der gener die gebrandr en met vuur , of heet water,
of anderzins door hitte bezeert zyn; indien’er zulke niet zyn, neemen zy’er andere
kranken in.
Men meentdat oudtyds hier een tempel, aan Diana geheiligt, geftaan heeft , wel. weteer

ke tot cene Kerk bekeert , en den H. Andries , door den Paus Simplicius , in Settore
Jaar 467, toegewyd is, daar heeft ook een Kloofter; en cen Gafthuis voor de Pel- van Dia:

. grims by geftaan , in het welke zich de H. Francifcus , toen hy de eerftemaal Bin-favere
nen Rome quam, om zynen Regelte doen beveltigen, begaf. Deeze Kerk lag alsst. An
verlaten , byna geheel onder den voet, maar de Kardinaal Petrus Capoccius, Ro-dries
mein ; heeft ze, in het jaar onzesHeeren 1121, weér laten herbouwen : hy ftelde, Se
ofliet daar de Franfche Vaders , van de order van den H. Antonius, in.
De Kapel van den H. Antoniusaan derechter hand, welke cene kleine hoogron-

de kap heeft ; is van Nicolaas Pomarancie gefchildert ; ook het tafereel van den
Gekruiften op ’t Hoog Autaar, en meer andere in natte kalk , nevens de beide Ka-
pellen aan de zyden. Het leven van den H.Antonius ; in natte kalk gefchildert
op de muuren van de Kerk , met verfcheide fierlykheden meer, zyn van Jan Bapt.
Lombardelli; van’ Mark Ancona. In de Gerfkamer(treffelyk van Zilverwerk en
Kerkfieraden voorzien ), zier meneen tafereel van den H. Antonius, van den Heer

Mignard gefchildert , ’t welk zedert cenige jaren , van cenen Engelsman, in koper
gefneden , en in prent uitgegevenis.

Nietis'er raarder noch poetziger , dan ’t geen men (Cavaleades) Paardepraals-Rare Ca.
wyze , op den 17. Januarius, ziet. Want op dien dag, word defecftdag van den nie
Heiligen Antonius plechtig geviert. De Paus, Kardinalen, nevens andere Prinffen, toonin.
en Prelaten meer, zenden hunne ganfche Stallen , met al hun Beeftiaal daarwaarts,SI
omde Paarden, enz, te doen zeegenen. Een Vader van die Orderftaat in zyn Sur- Time
plis,0f Koorklcet, wel voorzien van Wywater, aan de deur der Kerke, buitenom
de zelve dryven ze hun vee, dat van hem, in’tvoorby gaan, met dit H. waterbe-
fprengt word. Hier moeten zich de Liefhebbers van fchoone Paarden, ’t zy om
de zelve te zien , ’t zy omte koopen, laten vinden ; wantvanalles is’er in over-
vloet , vermits’er naulyks iet in de Stallen blyfe, en om dat binnen Rome fchoone
Paarden zyn. Maardezeplegtelykheit legt den Vaderen geene windeyers, fchoonTIE
Zy daar niet voor eiffchen , dewyl hun groote gefchenken van Zilver , Wafch , {choone
Vleefch, Moeskruiden , Pezzolano of Napelfche aarde , Hout, Koolen ,, Hooy,Psarden
Koren en Meelopgeoffert worden , zulks dat zy met het verder inkomen , dat zy
hebben , hunne Priory niet alleen , maar ook het Gafthuis, dat van hen moetver-
Zorgt worden, rykelyk konnen fpyzen.

Opdeplaats of ’t pleyn voor deeze Kerk, ftaat een fteene Kruys , onder eensteene
gehemelte van vier Zuilen, van diergelyken fteen, onderfchraage. Dit wiert van Krvisen
de Vaderenvandie order opgerecht, ter gedachte van het Te Dea, ’t welk Paus doge:È
Klemens de VIII in hunne Kerk,(gaande in Proceflie) quam zingen, Godt loven.:echt.
de voor de genade aan de H. Kerke bewezen , toen de Allerchriftelykfte en Zeeg-
rykfte Koning Henrik. de IV weder in den fchoot der H. Kerke ingelyfe wiert.

Naar e Zuiden gaande , komt men bycene ftraat , aan deflinker hand , welke
naar St. Laurens loopt : daarftaat , in een Klein ftraatjen aan de rechter hand,
het Kloofter of Sluythuys der Dochteren van onze L. Vrouwe ontfangenis.

Daar dicht by , ziet men den Boog van den Keizer Gallienus , van gehouwen DelL.H.
fteen , e en regt opgebouwt 5 doch wonderlyk gaaf : aan de flinker hand ftaat yogaModeflus
de Kerk der H. Martelaren Vitus en Modeftus ; ter plaatze daar wel cer *t Macel- by den
lum Livianum , naderhand *t Macellum Martyrum genoemt, ftont : omdat daarcon
zoo veele om *t geloof , op cenenfteen; gedoode wierden , men ziever, dien fteen welke
noch, enmen heet hem, Petra Scelerata, den vervloekten fteen. Veeltyds wordenzeer gaf
daar dolle menfchenen beeften gebrage è die ook menigmaal , door voorbede van!*
dic H, Martelaaren , geneezen zyn,
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Hetis eene oude Kardinaal Diakens Kerk, Sixtus de IV heeft ze, van den gront

op, in’ jaar 1477 , laten herbouwen : daarftaat een MonikkeKloofter by , van de
order der Cifternen; het tafereel op het Hoog Autaar, daar onze L. Vrouw Chri-
ftus aan de hand hecfe , mer cene meenigte Engelen daar by , en wat lager de H.E 0,

fchoon  Bernardus op zyne knién, is cen fchoon ftuk werks, men meent dat het van Cazar
DI Rozetti gefchildert is : op de beide Autaren aan de zyden , ziet men twee zecr

ofetti.
oude fchyderyen.

st.Ja. _Voorby den Boogvan Gallienus , op de H. Kruisftraat aan de rechter hand
liaans by ftaat de Kerk van denH.fuliaan, den armen of herbergzamen gebynaamt ; ook een
dere Karmelite Kloofter , het cerfte gebouw ; dat zy ooir binnen Rome gehad heb-
vanMa- ben; de Broederfchap der geener, die herberg houden, en geftoffeerde kamers ver-
riu huuren, is hier opgerecht. \

Rechtdaar tegen over, tuflchen deftraten in, waar langs men gaat naar de groo-
te poort , en naar de H. Bibiana , zie men de Gedenkzuylen van Marius, boven
of over ’t gezigt ende ftreek van ’t Aqua Martia; waar van int eerfte deel gewag
gemaake is.

De Keik__Dicht daar by , aan ’t eind van cene klcine plaats , ftaat de Kerk van den H.
yan denEuzebius » Martelaar , onder den Keyzer Konftantius, den Arriaan, geftorven :
bius her-met cen Kloofter van Celeftyner Monikken, dic’er een fchoon gemak hebben ; *t.
bouwt. is op de puinbopen van ’t Paleis van den Keyzer Gordianus , ( dat men’er noch

ziet) gebouwt : deeze Kerk pronkt van ouds met cenen Kardinaals tytel, waat
mede zy al, van de tyden van Gregorius den Grooten af, begiftigt is geweeft. Zy
is onder den Paus Zacharias , in ’t jar 745 , herbouwt. Gregorius de IX wydde ze
op nieuw, in ’t jaar 1230, ter cere van de H. Euzebius en Vincentius, Martelaaren,

n. over.Wier Feeftdag den 24 Julius geviert word. Behalven de lichamen van deeze
biyfzelentwee Heiligen , zyn in deeze Kerk noch de lichamen van twee andere H. Mar-
enLicharelaren » Orofius en Paulinus , befloten. Als’er eenige Franffchen weleer te Rome

ftierven , begroef men hen gewoonlyk in cene Kapel van deeze Kerke , de H. An-
na, eene Paryflche Maagt , toegewyd , gelyk men daarnoch zien kan uyt veele graf
fchriften.

Autaren Her tafercel van den H. Petrus Celeftinus , op het eerfte Autaar aan de rechter
dehand , is van Andries Roetart , eenen Nederlander en Celeltyner Monnik. Hy
ss heeft ook het ftuk op het tweede Autaar, daar men ecnen Heilig nevens cenen wolf

" ziet, gefchildert. ’c Hoog Autaarftuk, daar in onze Heer , nevens de H, Maagd,
en andere Heiligen afgebecldt worden, is van Balthazar Croce. Het Kruicefix ach-
ter het koor der Geeftelyken , is van Cezar Rozetti; ook het Autaarftuk aan d’an-
dere zyde , daar in word cen heyligen Abt, met verfcheide Heiligen rontom hem,
afgebeeldt.

st, Bibia- Dit deeze Kerk komende ; en deflinker hand omflaande , komt men aan eenen wan-
na. deldreef : op’teind der zelve, ftaat de Kerk van de H.Bibiana , die den Martel-

dood , onder Juliaan den Apoftaar, op den 2 December, leed ; in oude tyden
wiert deeze plaats 44 urfum pileatum genaamt. Des Keyzers Licinius Paleis ftont
hier , ’© welk naderhand het huys van deeze Heilige wiert. Hier ontrent'isheron-

He Graf deraartfche Kerkgraf van den H. Paus Anaftafius, daar in zyn 5266 Martelaars be-

H.Ana- graven. Paus Simplicius heeft , in ’t jaar 430 , deeze Kerk ingewyd ; maar;
ftafius, alzoo ze om verre raakte , liet Honorius de III haar weder, in ’t jaar 1224, opmaken:

wel cer was °t een Monikke Kloofter ; maar nu afhangkelyk van ’t Kapittel van
Maria Magiore.  Urbanus de VIII hceft ze ganfch vernieuwt , door den Ridder

a Bernini ; en meteene overdekte galerye verciert; hy liet ook het lichaam van de
van de H. Bibiana , nevens-dat van de H. Daphrofa , hare moeder , en van de H. Deme-
H.Bibia- tria, hare zufter , in’ opruymen van de Kerk gevonden , onder het Hoog Autaar
N begraven.

De Frizeder Zuilen aan derechter hand , is in natte kalk gefchildert van Ciam-
pelli, de hiftorie van de H. Bibiana is daar op afgemaalt. “Het tafereel van cene
H. Marrelareffe ; op ’t Autaar aan de zelve zyde , is van cenen leerling van Pedro
Cortone , doch van hem zelf verbetert. Het marmer beeld van de Bibiana, op
het Hoog Autaar, heeft de Ridder Bernini gemaakt; op het Autaar aan de ‘andere
zyde , ziet men cene H. Martelares van den zelven Ciampelli; de ganfche voorge
vel aan de zelve zyde, is van Piedro Cortone , in natte kalk, gefchildert. Eene
H. teediclyiee in een ander Autaarftuk , is van Jakob Verone, eenen Nederlander.
Dicht by de deur , medeaan die zyde, ftaat een Zuyl of Pilar , daar de H. BE
biana aan gegecflelt is.

StLauwDeeze Kerk ftaat naaft by de Tiburtyner- of de St. Laurens Poort, en ile.
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200 fchreden buiten de zelve , op den weg van Tivoli , de Kerk van den H. Lau-buiten de
rentius; deze is de vyfde Patriarchale Kerk 3 Keizer Konftantinus de Groote muuren.
lierze ontrent het jaar 330 , op her veld van Verandu, naar een geflacht van dien
naam genoemt, bouwen ; naderhantis ze aan de H.Cytiaca gekomen, die’er cene
onderaartfche begraafplaats hceft laren maken , om daar in de Martelaars en andere
Chriftenen ce begraven; het lichaam van den H. Laurentius ruft in deeze Kerk »iLig.
onder het onderaartfch Autaar , daar’t Paufchelyk Autaar recht boven ftaat : Pauschaam
Pelagius de II liet’et daar brengen , uit zyn voorige graf, ’t welk in zynen tyd ge- fo
vonden wiert ; verwonderens waerdigis her , dar , die het naukeurigfte dit lichaamrentius.
van den H. Laurentius trachtren re befchouwen , alle binnen tien daagen ftierven ;
dit word getuigt van den H. Gregorius den GroorenI. 3. Ep. 30. Ook ruft hier het
lichaam van den H. Stephanus ; eerften Martelaar der Kerke, in het jaar 547 over- St.Ste-
gebrage , en aan de zyde van den H. Laurentius geplaatt , dit lichaam verfchikte Pale
zich van zelf , als of het de rechter hand had willen geeven aan den eerften Marte.Cyrilus
laar en Diaken der H. Kerke; daarom kreeg hy ook den naam van den Spaanfchen 8*by-
Cyrillus: want men houd het voor zeker, dat de H. Laurentiusuit Spangien geboor-Se
tig was. Daar legt ook het lichaam van den H. Priefter en Marcelaar Juftinussr, Judi
begraven.  Gregorius de II liet , in ’t jaar 720, en Honorius de III, int jaarnus'
1216 , deeze Kerk weér ophalen ; hy kroonde daarin ; tor Keizer van Konftanti-
nopelen, Petrus d’Auxerre, eenen Franfchen Prins, van *t geflage van Kortenay Re
nevens zyne gemalinne Giola : deeze Kerk heeft drie buyken , en twce ryen mar- d'Auxer-
mere Zuylen : maar daar is geen kruys aan. Wel cer was ze eene Collegiale rindie”
Kerk , maar naderhand is’er cen Abdy van gemaake , en aan de Monikken Vankroone
Clugny gefchonken; dochalzo de zelve afgeftaan, en de Abdye in cene Comman-
dury verandert wiert , is de Kerk aan de Reguliere Kanoniken van de Boloneefche
Broederfchap gekomen ; zy onderhouden ze ook, en neemen daar in den H dienft
met grooten Juyfter waar. De Kardinaal Karafta heeft den vlakken vergulden grond
der zolderinge daar op doen leggen, en de Kardinaal Alexander Farneze meer
andere verbeteringen daar aan lacen maken. Tuffchen de Zuylen ftaan twee oude
Preékftoelen van Marmer , en andere ftukjes ingelegt , Ambones genoemt; welAmbo.
cer dienden ze om te prediken , zingen, leffen te geeven, de Epiftelen of H. brie-"°*
ven en Euangelien te leezen, enz. Aan weérzyden van de Kerkdeur, binnen, ftaan
twee oude Marmere Pronkgraven , met laag verheven beeldwerk , Gortifcher wy- Proalgra»
ze verciert. Op het ecrfte Autaar naar de rechter hand , ziet men eentafereelven.
van Sortino Bolonees , zynde cene nacht, daar in hy de begraaffenis van de H.
Martelaren , Hypolitus en Julianus, gefchildert hecfr. Op her tweede, cen Autaar-
ftuk , en daar in den H. Cyriacus , die de Heilige lichamen ter aarde beftelt , van
Emilio Savonance van Bolonje ; hy heeft ook het derde Autaarftuk gefchildere ,
daar in St. Laurens , en meenigte andere beelden, gezien worden.
De ftukken in natte kalk , aan de zelve zyde gefchildert , die het leven en denH.rei-

Marteldoot van den H. Laurentius afbeelden , zyn van Dominico Rainaldi , neef9!
van den Ridder des zelvigen naams.

Aanhereind van deezen kleinen buyk der Kerke, ftaat het koor nevens de gerf-
kamer der Kanoniken : de Hoofden van de H. Martelaren Hypolitus en Romanus;
cen arm van den H. MariaeJan s een arm van de H.Perronella; en cen van
de H. Apollina , met meer andere , wordenhier, in zilvere kaffen , bewaart : en
boven dien cen groote meenigte ander zilverwerk en H. Kerkcieraad, dat ten tyde
van vrolyke Feeftdagen, op het HoogAutaar, ten toon geftelt word.
Men klimt naar de Tribune op , met eene dubbele marmere trap, op ’t middentPatriar-

der zelve ftaat het Patriarchale Autaar, rontom vry onder cenen marmeren Hemel, chie!
ruftende op vier Zuylen. Naar de rechter hand legt cen marmere fteen , daar ’c LO
lichaam van den H. Laurens, na zyn dood , op gefmeeten wiert , men ziet hem
noch met zyn bloet geverfe, en met zyn ver belmeert ; daarachterftaat cen beeld
Van den gekruyften Chriftus; ook nocheen ander onder de overdekte galery; bui-
ten de Kerkdeur recht daar tegen over ; beyde deeze beelden worden zeer demoe-
dig en Godvrugtig geéert , ook worden'er groote aflaten verdient, by hen die daar
aandachtig Godt aanbidden.

Deeerite Kapel aan d’andere zyde der Kerke , hecft cen Autaar , dat cen voor- Fenan.
recht heeft , om geftadig daar Lykmiffen te doen, ter oorzake van de groote afla- derge-
ten of indulgentien , daar het de Pauzen medebegiftigt hebben. Het ftaat OnderprertAu-
de aarde , en ’t is zeer verciert, met marmer, plaafter en fchilderyen : op het vol.taarter
gende Autaar, ziet men een Autaarftuk , daar de H. Laurentius afgemaale word, pio
aalmoeffen aan den armen uitdeelende , door Joan Seradyn van Anconagefchildert.
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Op het derde Autaar , onze L. Vrouw met Jezus aan haare hand ; en St. Jan en
Elizabeth daar by , van Sottino gedaan. Op ’tlaatfte , cen Autaarftuk , en daar
in de onthoofding van den H. Joannes den Doper , van Serodino.

Pronk- Defchilderyen ; in natte kalk ; tuffchen de Kapellen in, en waar in het leven
82 en de doodvan den H.Stephanusafgebeeldt worden, zyn vanJoan Frangois, cenen

difcipel van den Ridder Vannini. Aan weérzyden der kerkdeure , daar door men
naar de onderaartfche graven of Katacombes gaat ; ftaan twee marmere Pronkgra+
ven, daar de Ridder Bernini Bouwmeefter van geweeft is.

Wanneer men deSt. Laurens poort uytgaat , en naar de flinker hand omflaat »
komt menop eenen weg » naar de poort Magiore. Hier weder in de Stad treden-

n. kruisde, en zich naar de flinker hand keerende , zier men de Kerk van ’t H. Kruis re
te Jeru- Jeruzalem , door order vanden Grooten Konftantyn , ten verzoeke van zyné moe-
zalem. der Helena , ontrent het jaar 330, gebouwt, en geplaatit , daar voor heen het

Paleis van ’t Sefforiaanfche geflache ftont , ’c welk dieht by de groote Schouwburg
der Soldaten was, dat men daar noch ; hoewel half tot cen puinhoop aan d’eene
zyde vervallen, ziet ; en aan d’andere zyde den Tempel van Venns en Cupido.

Stuk van. Hier worden de H.Overblyfzels bewaart, welke de H. Helena vanJeruzalem over-
encengezonden heeft : namelyk , drie ftukken van het waare Kruis onzes Heeren ; ceh
andere Spyker , daar hy mede aan ’t kruis genagelt is geweeft ; het opfchrift van Pilatus ,
Hi oret op’ kruis van Chriftus ; twee doornen van zyne kroon; cen ftuk van de Spons;yfzels: ;

€ vinger van den H. Apoftel Thomas , cen ftuk van ’t dwarshout van des goeden
moordenaars kruis, behalven nocheen groote klomp heilige aarde van Jeruzalem hier
gebragt.  Deeze heiligdommen wierden in ’t jaar 1492 , ten tyde van Innocentius
den VIII ; onder den grootften Boog gevonden; men helderde ze wat op, en
bracht ze over in cene Kapelaan de flinker zyde der Tribune , daar ze, op zekere
dagen in ’t jaar, aan’ volk vertoont worden.

1s vee. Deeze Kerk heeft Gregorius den Il weder, in ’t jar 720, vernieuwt. Benedi&us
mass de VII deed het zelfde , in ’t jaar 976; Leo de IX, in’tjaar 1650, hy bragver
ver. de Mont- of Bergkaffyner Benedi&ynen in ; maar Alexander de Il, gaf ze ( tien

jaaren daar na ) aan de Reguliere Kanoniken van Sr. Fedriaan van Luca. Lucas de
II bouwde ze weèr ganfch en gaar, in ’t jaar 1144, van den gront af op. Urbaan de
V vereerde ze , in’tjaar 1370 , aan de Karthuyzers ; die hebben ze tot het jaar

1560 bezeten ; toen plaatfte Pius de IV henin de badftoven van Diocletiaan , en
. deeze Kerk gaf hy aan de Cifterner Monikken van de Broederfchap van Lom-

‘*  bardyen. J
Lich De Kerk heeft drie buyken of panden, door twee ryen , yder van zes Granit mar
Helligen. merfteene zuilen onderfcheiden; aan ’t eind van den grooten, of middelften buik det

“Kerke, en met een aan’t cind der Kruiskapelle , ftaat het Hoog Autaar, los enalleen,
dochhet voorfteis niet naar de Tribune gekeert : aan de vier hoeken;ftaan vier zui4
len, cene kleine hoogronde kap , ganfch van marmer, onderfchraagende :’ onder
dit Autaar ruften , in cen Porfyr Pronkgraf , de lichamen der H. H. Martelaren
Cefarius en Anaftafius. Het H; Sacrament word hier , in een muurvak der Tribu-
ne, bewaart ; welkers bovenfte , op eene uitftekende wyze , in natte kalk, ten

kerk- kofte van den Kardinaal Bernardyn Karvajal, gefchildert is; verbeeldendedehifto-
siraden. ey van des H. Kruis vinding en verheffing. In het middenftaar onze Heer met

veele Engelen omringt , gevende den zegen , ftaande op cen blaauw overzeefch
Azuur velt met de gulde Star, zeer levendig. De meefter van dat kunftwerk is on-
bekent , maar ’ komt zeer overeen met de handeling van Pedro Perufino. On:
der en aan de zyden van dat muurvak , ziet men meer Schilderyen en cieraaden,
metvalfche fteenen opgepronkt , ook den H. Petrus, nevens den H. Andreas met
hunne kruiffen beladen , van Niclaas Pefaro.

Autiren Het tafereel op ’t cerfte Autaar, aan de rechter hand, vertoont hoe ’t hooft van
enSchil- den H. Cefarius gevonden wiert ; men ziet'er ook den H. Bernardus, en andere
deryen. Beelden meerin gefchildere , van Jan Bonati. De hiftorie van Petrus Leo”s afvals

of {cheuring, op het tweede Autaar, is van Karolo Maratti.
st. Hel- Op het derde , ziet men hettafereel van den H. Robertus, daar hy, noch jong
RR so zynde, van de Engelen aan Chriftus en zyne H. Moeder opgeoffert word, nevens

andere Beelden meer. Aan ’t cind van deezen buik der Kerke, ftaat cene deur, wa4f
door men naar de Kapel van de H. Helena gaat , daar deze H. Vrouw een hec!
fchip volheilige aarde, met het bloet onzes Heeren gedrenkt, van Jeruzalem heeft
laten brengen. De vrouwen is het verboden in deeze Kapel te komen, uitgezon*
dert op den 20 Maart, zynde de dag der Kerkwyinge, dan mogen’er ook 66
Vrouwen alleen, en geen Mannen in komen. Het gewelf is op zyn eni;ge

[childerts

 



Van Nieuw Rome IDeel. 289
fchildert , van Balchazar Peruzzi ; tuffchen de drie Autaren dezer Kapelle, ziet
meneenigehiftorien van het Kruis, in natte kalk , van Nicolaas Pomorancie.
Opmiddelfte Altar , is de H. Helena met olyverf afgemaalt ; op de andereEen heei

word Jezus met doornen gekroont; recht daar tegen over ziet men Zyne kruci=ci
ging, alle van Pedro Paulo Rubens , doch dit laatfte is, onderalle Zyne kunftwer-bens
ken ; een van’t befte, dat hy ooit gefchildert hecft.
Door deeze Kapel komt menin cene andere , gcheel in natte kalk gefchildert ;

van Frangois Nappi , en Hieronymo Nanni van Rome.
Weder ter Kerke keerende, door eene deur waar door men in het derde pand

komt, zier men , op ’t cerfte Autaar aan de rechter hand, een tafereel, daar de
H. Sylvefter de afbeeldzels van de H. H. Petrus en Paulus aan Conftantyn den
Grooten vertoont , van Louis Garzi. Ophet tweede, eenen Chriftus aan’© kruis;
op het derde den H. Thomas ; fteekende zynen vinger in de zyde onzes Heeren;
met d’andere Apoftelen daar by, van Jofeph Paffari.
Men rekent het H: Kruis ontrent 300 fchreden verre van St. Jan van Latera- Weg na

nen, de weg derwaarts is gemaklyk te vinden; men heeft maar, deflinker hand om, Spa
langs de muuren der ftadt te gaan , anders zoude men (de rechter hand omflaan- ranen.
de, langs die groote wandeldreef met boomen beplant voor * heilig Kruis ftaande)
weér by de H. Maria Magiore komen.

Eer menin Se. Janskerkgaat, komt men naarderechter hand by cengebouw, waar- De heili-
dig om nauwkeurig bezien te worden : het is maar de Dorifche order met tweeSpe
ryen opgemaakt. Men komt’er van vooren in, door eene overdekte galery met yze-
re tralien gefloten , aan de faas zyn vyf deuren en twee op zyde. Het heeft x
frappen , vier van gehouwen fteen , yder van dartig treeden , zes voeten breed;
maar de middelfte, van wit marmer, héeft maar 28 treeden: men kruipt niet anders
dan op de knién naar boven ; en komt een van de zydtrappen weér af, dit word
de H. trap, of Zaftala Santa genoemt. Men gelooft voor vaft en ongetwyffele ,
dat deeze trap in het huis van Pilatus ftont , en de zelve is , welke onze Heer 7 dA,
de nacht zyns lydens, zoo menigmaal op- en af moft gaan ; dat vok een drop vanvan dasî
zyn dierbaar bloet zoude gevallen zyn op cene kleine geelkopere traly, daar nochkomt.
te zien. De H. Helena zondze , nevensveele andere Overblyfzels, door de tegen.
woordigheit des Heeren geheiligt , herwaarts: te weten, de marmere ftukken bo-
ven in den muurgefloten, welke voor Poorten aan dat Paleis verftrekten : doch zy
hadden lang in eenen hoek van ’t Paufchelyk Paleis vaî Lateràneri,, nevens veele an-dere diergelyke brokken meer, (in het St. Jans Kloofterte zien) als ongeacht gele-
gen ; tot dat Sixtus de V dit gebouw van den Ridder Fontana deed ophaalen ; om
daar in de H. Ladderte bewaten ; boven welke hy; de Kapel , Sanéta SanttorumSinta
genaamt, voorafliet overbrengen uit het oude Paleis, eer hy °t zelve om verrete{meet , om het nieuwe te bouwen. De muuren van deze H. trap, en de Kapellen
daar boven; zyn van de befte Mecfters , ten tyde van Sixtus den V , in natte kalk
befchildert ; maar meeft al door de langheid vanyaren verdwenen. Op het hoogfte van
de H. Ladderftaat het Saz474 Santtorum , of de Huiskapel der Pauzen op Latera-
nenz weleer St. Laurens kapel genaamt, als voor gezegt is, overgebragt door bevel
van Sixtus den V , uit de voorfchreve plaats ; die'er zeer naby was; met alle de
H. Overblyfzelen en Kerkficraden die’er in waren. De Vrouwen mogen daar
nooit in komen , maar zy konnen ze van ter zyden , door eene yzere traly , gcheel
door zien. Het Autaar dezer Kapelleis Gottifcher Wyze gemaakt , daar ziet men
doorof achter een kriftal, het beeld onzes Heeren » van den H. Lucas wel Gutale
worpen; maar door de handen der H. H, Engelen voort volvoert; dit word volgensHeeren
de Overleveringen (ons van hand tot hand toegekomen) voorvaft en waar gelooft 122 StLucasen gchouden; daarom word het ook genaame Acherotypa of non manufatta. Debegon:
auzen droegen het eertyds zelfs blootsvoets, in proceflie, van Lateranen af afognen ti

de H. Maria Magiore ; zulks plagt jaarlyks te gefchieden des nachts, voor den Engelen
Feeftdag van Maria Hemelvaart, dochdit isdoor den welgelukzaligen Pius den V;voltooytiom deongeregelthedendie’er dan omgingen) afgefchaft. Onder het zelve Autaar

‘aat een kas van Cypreffenhout , daar in Leo de III, of de IV , alle de heilig- su
dommen of overblyfzelen der H.H. Martelaren, die in drie andere volle kaffen waren, Reliquie:
metdit Opfchrift Sanita Santtorum ; infloot; hier word ook het lichaam van den kas met
H.Anaftafius, cenen Perfiaanfchen Monnik er Mattelaar, bewaart; en, in eene zilvere Leilea

eliquikas , cen ftuk van het waarachtige Kruis onzes Heeren, dat op alle vrolyke mea.Fecftdagen ten toon geftele word , nevens de hoofden van de H. Agneta , en van
de H.Praxeda; in zilvere kaffen ingefloten.
Aan de zyde van’t Sanéfa Sanctorum ftaan twee Kapellen; d’cene is den H. Lau-

i 09 rentius,
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ucilige rentius, de andere den H.Sylvefter toegewyd. Deeze H.Steé of plaats word door

Se cenen Prelaat, vier Kapellanen en Vier Klerken bedient, Sixtus de V is'er de Stich-

lea ter van geweeft, die herrecht van gifte, ofpatroonaat ,aanzyn geflachtheeft gegeeven;

zy hebben hunnevertrekken boven de trappen.

Andere

.

Dicht by de H. Ladder, ftaat de Kapel van de Aardsbroederfchap vanSt. Salva-

Tape tor, welke weleer uit twaalf Edelen beftont , die men Deurwachters of Oppaffers

Salvator. van den H. Salvator noemde ; ’t was een hoogaanzienlyke dient , van cenige by-

zondere Geflachten, en in de zelve erffelyk . Joannes de XXII fchreef hun wetten

voor , gaf hun Amptluyden ; ook vryheit aan meer anderen , om’er in te mogen

komen. Hunnendienft beftaat in ?r ontfangen der inkomften en aalmoeffen van ’£

Santta Sanétorum,; en met een, in ’t zelve te onderhouden. Wanneer het geopent

word , zitten’er geltadig rwee Gebroeders op hunne knién by , die *t bewaaren.

Deze Broederfchap is boven dien de zorg over het tydelyke goet van St. Jans te

Lateranen Gafthuis , waar van hier na gefproken zal worden ; aanbevolen. Ook

heeft ze het beftier over de Collegien van Kapranica Nardino, Crivello en Ghifle-

ri; Zy pleegt daar beneven noch veele andere geeftelyke dienften en werken van

barmhertigheit.

Biegtr Recht daartegen over ; in een Klein our en afgezondert gebouw ; hebben de

dest". Biegtvaders van Sc. Jan van Lateranen hun verblyf ; in ’t jaar 1570 heeft her de

Laica welgelukzalige Pius de V geftiche ; hy ftelde ook die van den H. Petrus,

nen» sten. van de H. Maria Magiore in. De voornoemde Biechtvaders zyn van St.

werk en Francifcus Order  zes in getal ; zy hooren de Biecht in St. Jans te Lateranen

dienttis. onder den H.dienft ; hun huis maakte weleer cen gedeelte van ’t oude Paleis van

Lateranen ; ookis'er noch eene Kapel van overig aan St. Nicolaas, (van Kalixtus

den 1I , in’t jar 1124) geheilige ; als mede cen gedeelte van cene groote Zaal ;

op zyn Mozaiks befchildert ; Si naar cen Gerichtshof, met zyne Tribune

mai den Richterftoel daar in, Triclinium Leonis III geheten ; Leo de IV heeft ze,

riam

=

Zeltig jaaren daar na; merkelyk vergroot; de Kardinaal Francifcus Barberini heeft

Di ze noch onlangs, by onzetyden,treflyk vernicuwt, als men uit het by- en opfchrift,

° van hem daar opgeftelt , zien en leezen kan; gelyk ook in het boek van Nicolaus

Alemannus , de Lazeranis Parietinis.

Befehryving van St. Fan van Lateranen.

stanti E Hoofdkerk van St.Jan van Lateranen ftaat op den grond van ’t huis van deri

o 'Raadsheer Plautius Lateranus, op den Berg Celius ; als in ’teerfte deel verhaalt

\cezer
i

desse: is, Konftantyn de Groorgaf dit Paleis aan den Paus Melchiades, om in te woos

nen, en cene Kerk te bouwen , welke niet lang daar na plechtig van St. Sylves

wonderefter ; zynen opvolger ; geheiligt is. Dit gefchiedde den 9 November 324 » OP

Toi den zelven dag ; toen'er cen beeld onzes Zaligmakers wonderdadig op den muur

ning. verfcheen , fprekende deeze woorden; Pax Vobis. ‘Ter gedachte hier van zul

beeldvan Jen de Priefters , die in deeze Kerk Mis doen, nooit op het derde Agnnus Dei de

Zali. woorden, Done nobis Pacem, fpreeken, gelyk anders altyd, volgens de order van

maker. Joannes den XXII, gebruykelyk is : maar zy heffen op, Miferere Nobis.

pauzen De Pauzen hebbendeeze Kerk altyd voor hunne Cathedrale ofHoofdkerk erkentz

Gate. en hoewel de Canoniken van St. Pieters deeze cer hunne Kerke oordeelden toe té

dra: komen, hebben echter Gregorius de XI, Martinus de V, Paulus de II, en Pius de

V dit verfchil beflit, en, met bunne Bullen , ten voordeele van St. Jans bekrach=

tig. Ookis zedert Sylvefters tyden, daar geltadig (twee of drie Pauzen uytge-

Hofhou. zondert) he Paufchelyk Hofge ouden; tot dat de Heyligeftoel te Avignon ovet=

diagder gebragt Wiert:van waar ze Gregorius de XI, naeen zeventigjaarig afwezen , weder

Pauzen. ©» Rome plaatfte : doch vermits het Lateraanfche Paleys , om dat’er geene hand

aan gehouden was , byna om verre viel ; ging de voornoemde Paus naar ’t Va-

tikaan , daar hy en zyne navolgers , met hunne Hofhouding , in gebleven zyn ;

ter tyd toe, dar het Paleys op Monte Cavallo voltooit was, daar zy nu meeft huM

verblyf hebben.
Zoo lang de Pauzen hunne woonplaats op Lateranen hielden, namen de zeven

oudite Kardinalen , (vermids zy des Paus Suffraganen of Stedehoudende Biffchop*

pea , der omleggende Steeden van Rome, zyn) by beurten aldaar ; cene ganfché

week lang, den dienft waar : zelfs de Pauzen hielden’er. meenigmaal, op plegti*

irCon- ge Feeftdagen , Kapel. ElFalgemeene Concilien zyn in deeze Kerk gehouden 5

crin Lis de cerite, der zeven Hoofdkerken van Rome ; ccne der vyf Patiarchale 5
Ci)
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en cene der vier . welke in ’t H. Jubeljaar bezogt worden : daaris de Heilige poort, gelidu
welke nooit , dan op dat jaar, geopent word. Deeze Kerk ftaat ondet de befcher.4
ming des Keizers, als navolger van Conftantyn den Grooten ; en van den Allerchri. Kelat
ftelykften Koning , als outfte zoon der Kerke , die daar beneven als een wel- Koning
doender van de Kanoniken geéert word : want Koning Henrik de Groote VALI
fchonk hun d’Abdy van Clerak in Gujenne , daar zZy jaarlyks ’© inkomen van ryk Bex
trekken. De wapens van beyde die Oppermagten zier men boven de poort derfcherm-
Kerke. CEÒ
Zy word bedient van een meenigte Kanoniken en Prebendenaars , die een Aarts Fosse

Priefter tot hun Hoofd (’t moet een Cardinal zyn ) hebben. Gelafius de I planto
te de Reguliere Kanoniken , die naar den gemeenen regel in Broederfchap lceven,
daar in, die zyn ook, tothetjaar 1300toe ; in ’t bezit gebleven , zy hebben ze-
ven Pauzen uit dei hunne gezien ; als Alexander de Il, Pafcalius de II , enZeven
NI, Honorius de II, en Ill, Innocentius de II , en Lucius de II. Paus Bo-Piuzed
nifaas de VIII ftelde de waereldlyke Kanoniken daar in, die'er; tot hetjaar 14:75 Regulie:
geruft in bleven. Maar toen eyfchten de Regulieren hun vorig bezit weder ; doch Te
na veele twiften , ftonden ze eindelyk geheel en al daar van af, en lieten ’t aan det
Waereldlyken , mits dat ze echter dentytel van Reguliere Kanoniken van St.Jan van
Lateranen zouden behouden , en de Kerk en ’t Kloofter van de Vrede bezirten.

Door eene Aardbeving , in ’c jaar 696 , raakte ze bynaaft tor cenen puinhoop, Is ver-
maar Paus Sergius de ILL bouwdeze , zeven jaren daar na , veel fchoonder op dan CSI
voor heen. Joannes de XIII bragver veel vercierzels by. Innocentius de Ilbouwt,
vernieuwde het dak , in ’t jaar:1130; Nicolats dé IV de ganfche Kerk. Maar,
in ’t jaar 1308 , fchier heel en al door eenen brand in de affche gelegt , (uitgezon-
dert dat het beeld van ongen Zaligmaker behouden bleef) heeft Clemens de V,

. die toen t° Avignonden H. Stoel bekleedde, groot geld naar Rome overgemaakt et
om ze weér op te bouwen.  Gregorius de XI maakre daar de poort, *’r einde vanbrant be:
't kruys der Kerke , aan, naar de zyde van Maria de Grooter. Martinus de liet bouden.
het groot Portaal fchilderen en verbeteren , (als gezien word uit cene zynet Me-
daillen ) cok met marmervercieren ; ’t welk voort van Eugenius voltrokken wiert.
Pius de IV liet'er die fchoone zoldering van verguld {chrynwerk , dic'er NOChis3.1.vee
opleggen ; vok het Portal van het kruis verbeteren , en' de twee kloktorens daar Kiokto:
by bouwen. Sixtus de V vercierde .de poort. met cene dubbele overdekte gale-tens.
ty ; d’eene boven d’andere ; de hoopfte dient om den zegen aan t volk te geeven,
wanneer de Paus inhet bezit dezer Kerk treed. Dezelve galery is, in natre kalk,
van de befte Meefters in der tyd gefchildert, vertoonende de Hiîtorien van den H.
Petrus , en van Keizer Conftantyn den Grooten.

Clemens de VIII vercierde het kruis der Kerke met marmer en met een ver- Fnande
guld gewelf; met orgels en fchilderyen op de Frizen; en mer cen Kapel voor %t H.tfia
Sakrament en de Sakrifty. Innocentius de X liet in de Zuylen, of Pilaaren van den ag”
grootften buyk der Kerke , fchoone beeldvakken ‘van Marmer maaken deci
plantte daar by noch twee Zuilen ; van groen Tiberiafch imarmer ; aan jeder zyde
cen, welke al van Conftantyns tyd af in de Kerk gewecft waren ; hy pronkte ’t
verhemeltzel op , met laag verhevene plaafterbeelden , verfcheide Hiftorien behel:
zende , naar de bouwkunde van den Ridder Frangois Boromino. E

Deeze Kerk heeft vyf panden, van den anderen doorvier ryen pilaren, van cene ji paufe
boven gewoone grootte en dikte , gefcheiden. Men komt'al klimmende » ZEStaar daar
treeden hoog , van de panden in ’t kruys der Kerke. Aan ’t eind van het groorfte °P mag
pand, en in ’t midden van het kruys der Kerke, ftaat het Paufchelyk Autaar; hierm
mag de Pausallen de Mifle doen , ’t en ware hy iemant daar toe bequaam maak:doen.
te, voor cene eenigereys. ua

DePriefter , die hier dienft doet , ftaat met zyn aangezigt naat de grtoote deut.iirvaà
toe ; het Autaat, daar de eerfte , of de Prins ‘der Apoftelen zich van diende, den He
om Miste zingen , is in dit Autaar, door den H. Sylvefter , ingefloten; hy be-frhote
val, in het toekomende » de Autaren niet dan van fteen te maken , om dat de H.aulus zegt , dat de fteen onzen Heer verbeeldt : Petra enim erat Chriftus.

Beneden dit Paufchelyk Autaar ftaàt cene kleine onderaardfche Kapel', het Bede.Beana
huis van den'H. Euangelift Joannes genaamt ; men is van gevoelen , dat hy daarîen tt.Sevangen gezeten heeft , roen hy veroordeelt wiert , ©m in eenen ziedenden ke.atel vol oly gekookt te worden. diAandevier hoeken van dit Paufchelyk Autaar ; ftaan vier marmere Zuilen, welke
eenen Tabernakel, op zyn Gottifch gemaake, onderfchraagen. Hier in worden de
eliquien of H. Overblyfzelen bewaart ; men klimver by met cenekleine trap ,aar-
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dig rontom eenenpilaar geflingert. Deze Tabernakel word van cene galery , op

de manier van een balkon , met cene yzere baluftrade omringt.
Meno, De voornaamfte Heiligheden zyn ; de hoofden van de H. Apoftelen Petrus en

Sacen Paulus, door den H.Sylvetter daar in gebragt, en totden tyd van Ìnnocentius den III

paulis» daar gebleven ; hy vervoerdeze naar de Kapel van den H. Laurentius, Sanéta Sanéto-
rum genoeme , in ’t Paleis van Lateranen ; daar ze, tot den tyd van Urbanus denV

toe, bewaart zyn geweelt, die ze weder in den Tabernakelplaatfte, daarze ook noch

zyn : hy liet ze in zilvere Borftbeelden of Doodbuffen , met gefteenten omzet, in-Dood-

Getteen- fluiten; Karolus de V, Koning van Vrankryk, de wyze gebynaamt, verheerlykte  
ten eh ze mer tWee goude Lelien vol diamanten : op der zelver voetftukken ftaan deeze

fon woorden : Dominus Urbanus , Papa Urbanus fecit fieri hoc opus Anno Domini

13793 ad honorem Capitis Sancti Petri. En wat lager.  Carolus Rex Francorum
Via Dybano donavit prefens lilium , ad honorem B. Petri , quod eft pofitum in pectore
Opitrit ejus. De zelve opfchriften ftaan op dat van den H. Paulus , met naamverande-
ten. ring. De andere Reliquien , of Heiligheden , zyn * hoofd van den H. Za-

charias è vader van den H. Joannes den Doper; het hoofd van den H. Martelaar
Pancras , daar drie dagen aan een bloed , (toen de ketters de Kerk in brand
ftaken ) uyt vloeide ; cenige overblyfzels van de H. Maria Magdalena , een arm

van St Laurens ; cen tant van den H. Apoftel Petrus : de kelk of beker daar de

versEuangelift Joannes ’t vergift, op ’t gebod van den Keyzer Domitianus, uit dronk,

H. Joan- dat hem geen hinder deede. De keten daar de zelve Joannes mede geketent was »
tei geen roen hy van Ephezen naar Rome geflcept wiert. De rok van den zelven Heilig 3
ez». daar door drie dooden, op wien de rok gelegt werd, levendig wierden. Wazyn rok_daar door drie dooden , op gelegi » levendig rden. t van
cioe: mi- de afch , en den gordel van den H. Joannes den Doper. Het haair endeklederen

sake. van onze L. Vrouw. Een rok welke zy zelve voor Chriftus gemaakt heeft ; de

linne doek daar onze Heer de voeten der Apoftelen mede gedroogt heeft, na dat hy

ze gewaffchen had; de rietftok daar hy mede geflagen wierc; de purpere rok in zyn

dierbaar bloet geverft, een ftuk hout van *t ware Kruis, de zwcerdoek op Chriftus

aanzigt gelege , toen hy begravenis : het water en bloed, dat uit zyne zyde bor-
relde ; het garftenbrood dat hy deede vermenigvuldigen; en veele andere Heilighe-
den of Overblyfzels meer.
De wapens van Clemens den VIII, van twee Engelen gefchoort , ftaan binnen

boven de poort van het kruys der Kerke , geheel uyt Marmer , van Antonio Val-
folino gehouwen, en rontom verfcheide zegetekenen van muficale tuygen en inftru
menten laag verheven uitgebeeldt. De twee marmere beelden aan de zyden , te we-
ten David met zyne harp , en Ezechias aan ’t orgel, zyn van Antonio Malvi«
cino.

De Orgels aan ’t verhemelte , verciert met fchoone geribde Zuilen vanfchryn. en
verguld loofwerk , wel gefneeden op de hoofdenof capiteelen , zyn van Jan Bap-
tift Montano van Milan.

schilde —Aan weérzyden van dit kruys boven dearchitraaf, tuffchen de venfters, ziet men
ten. veele fchilderyen in natte kalk ; de H. Thaddeus , aan de rechter hand dicht by

*t orgel, is van Horacio Gentilefchi; de H. Thomas, van Cazar Nebbia ; de

H. Philippus naaft by den boog , van Jan Baillon: aan de flinker hand, tegen den

orgel, de H. Barnabas, van Jan Baptift de Novarra; de H, Bartholomeus, van Pa-

ris Nogari. De H.Simeon, van den Ridder Pomorancie, en het lofwerk ofde fe-
ftons , rontom met plaafter en Kleine Engeltjens verciert, van den Ridder Ar-

 

pino.
Di Het groote ftuk in natte kalk, aan de rechter hand, daar de H.Sylvefter dee-

Groot ze Kerk in tegenwoordigheit van Konftantyn , den ftichter der zelve , inwyd,

voor js van Novarra ; het ftuk daar tegen over , daar dezelve Sylvefter den Keyzer

Rich" Conftantyn doopt , is van den Ridder Pomorancie. Het derde , daar men
Conftantyn volk ziet uitzenden , om den H. Sylyefter , op den Berg Soradte te
zoeken , is van Nogari. De vier Euangeliften , onder de bogen, zyn van Ciam-

elli.
S Het Mozaiks werk op de Tribune, is van Jacomo Turrita , door order van Nî-

colaus den IV begonnen, maar na zyne dood van Gaddo Gaddi van Florence+

in’t jaat 1292, voltooit. De twee Engelen van Plaafter, die Alexarider de VI,
onder den boog nat het Autaarftuk , liet maaken , zyn van Raggi.

wostge- Veele zyn van gevoclen, dat het beeld van onzen Zaligmaker, midden in ’t Mo-

Th bier ZAiks werk, het zelve is, dat op cene andere plaats, 2an den zelven muurverfcheen ;

rt beeltisen daar , van den genoemden Paus Nicolaus den IV geplaatit , om dat daar het

datzich roonbaatfte gezigt der ganfche Kerkeis 3 tot beveftiging van ’t vorige agi
,
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by , dat dit H. beeld daarom zoo wonderdadig in den brand is bewaart , toen deopdea
geheele Kerk in de afch raakte. De H. Apoftel Jacobus, in natte kalk , op demuur
Frize van het zelve kruys, naar de rechter hand , voorby ’t Autaar van den Pausi
en van de Tribune , is van Nogari ; de H. Paulus van Nebbia. De groote Hi. fproken
ftory , van de verfchyning des beelds onzes Zaligmakers aan de gemeente , is van Medie
Nogari ; en dat’er recht tegen over komt , daar Konftantyn aan den H,Sylveftet
veele goudeenzilvere vaten vereert , is van den RidderBaglioni.

Aanhet eind van het Kruisftaat de zeer prachtige Kapel van ’t H. Sakrament: gogey-
daar in is een koftelyke Tabernakel, van marmer en andere fteenen van groote waat- ke Kapel
de, in eene Kopere vergulde kasbefloten ; en zeercierlyk gemaake, van den bou-wnt8:
kundigen Pompeo Targoni, ftaande in het midden van een Portaal , ’t welk ruft ment.
op vier Zuilen, naar de Korintifche bouworder; op deszelfs Frize ziet men laag
verheeven beeldwerk van zilver, vertoonende het laatfte Heylig Avondmaal onzes
Heeren met zyne Apoftelen, van den Romeinfchen Goudfmit Curtio Vanni ge-
maake.

Deeze Kapel is met cenen Hemel gedekt , die fcherp toeloopt, en van vier
aaloude gegroefde zuilen van verguld koper, naar de gemengde order , onder- _
fchraagt: ze ftonden weleer in den Tempel van den Capitolynfchen Jupiter. Men Sitraden
ziet'er ook den Eeuwigen Vader , met olyverf , op eenen blauwen grond van Oo-
fterfch overzecfch Azuur, door den Ridder Pomeranci gefchildert,
Boven op ftaan agt Engelen van marmer , van de befte meefters , ten tyde van

Clemens den VIII gehouwen ; aan de zyden van ’t Autaar , twee groote Enge- p.ctden
len van vergule metaal , naar *t model van Camillo Mariani. De vier marmere bcel-
den in de muurvakken zyn van verfcheide meefters, namelyk de Profeet Elias, van
Mariani; Mozes, van Vacca; Aîron, van Scilla van Milan ; en Melchizedek,
van Gilles Flaman.
De vier Leeraars der Kerke ; in natte kalk, aan de zyden van de Kapel , zynenschit-

van Cefar Nebbia ; de H. Petrus, van Bernardin Cefari; de H. Andreas, van No-deryen
vara ; de zeegepraal van Conftantyn, wat lager, van Cefari ; en daar Petrus entieta.
Paulus den zelven Keyzerin den flaap verfchynen, van Nebbia ; de groote hiftory
van onzes Heeren Hemelvaatt , aan ’t bovenfte van ’© Autaar , is in natte kalk van
den Ridder Arpino gefchildert.

Aan de zyde van ’t Epiftel ftaat de Kapel, daar de Kanoniken het Officéwrz Andere
Divinum des winters zingen , uitgezondert op plegtelyke Feeftdagen , dan ko- {inter
men zy op ’t Koor, in de Tribune. De Prins Philips Colonne heeft ze , naar de mich
©rdinantie van Hieronimo Rainaldi, laten opbouwen; hy heeft’er ook het geftoel- dead
te voor de Kanoniken, vanfchoon Schrynwerk, laten zetten. De olyverwige Schil- ven, di
dery van den Zaligmaker , en van de H. H.foannes den Doper en den Euan-
elift , zyn van den Ridder Arpino. Het gewelf, met vergult plaafterwerk ver-
iert , pronkt boven dien metde krooning van onze L. Vrouw, in natte kalk ge-
fchildert , van Croce van Bolonien. Het Pronkgraf van de Hertogin van Pol.
liano , Gemalin van den hooggemelden Prins Philips Colonne , is van marmer ;
van Toetfteen , en verguld metaal gemaake , van Jacomo Laurentiani , Ro-
mein.
De Sakrifty ftaat achter deeze Kapel , en door degangofgalery, welke rontom decefis:

Tribune of ’t Koor loopt , gaatmenin de zelve. Maar cer men’er bykomt, ziet mer daat
men cene Kapelaandeflinker hant, en daar in de Arke des Verbonts des Oudenjn%4"
Teftaments , beftaande uit twee planken , zonder eenig fieraat daar aan , cn Zoo Verbonts
out , dat menniet bekennen kan wat hout het is; de tafel, daar aan onze Heer®° ca:
zyn laatfte Avontmaalgenuttigt heeft ; de ftaf van Mozes; ’t Autaar daar Joannes}arte
de Doper zich in de woeftyne van bediende ; een porfyrfteene tafel, daar de Avont-
foldaaten , om den rok zonder naad van den HeerJezus, op dobbelden; en de mar-Mozs
merepilaat of zuil , welke fcheurde toen hy den geeft gaf : alle deze ftukken zyn, fiaf, eos.
(dus is ’t van hant tot hant overgelevert) van de H. Helena overgezonden; zy wor-
den op zommigetyden aan het volk vertoont , te weten op St. Thomas dag ; en
op den Witten donderdag.
De Sakrifty , of H. Gewaadkamer, is herbouwt , en van Clemens den VIII vet- Cieraden

fiert Ciampelli heeft'er twee groote tafereclen in gefchildere, welke men recht si -
van vooren aanfchouwt, vertoonendedenMarteldoot van denH. Clemens. Het ge- deri
To is doorzichtkundig , gefchildert van Jan Alberti en zynen broeder Cheru-
ino.
Het Autaarftuk van de Sakrifty , vertoont de Bootfchap aan de H. Maagt 3 Van Andere

Michel Angelo Bonarota. De hoofdendi H.H. Martelaren, Gordianus en Epy- Dea
03 ma-

i " IN

  

  

Il

  

  



   

294 BESCHRYVviING
machus, worden hier in cene zilvere kas bewaart. Noch ziet men’er cene kas vol
gebeente en afch van veele Martelaaren. 7

Pronk- —Boven depoort vande Sakrifty, met gegroeft marmer , van den voornoemden
GRIM, Laurentiano bekleedt, ftaat het borftbeelt van Clemens den VIII.en aan de andere
na, zyde , dat van Paulus den V, beide naar ’t model van Nicolaas Cordier. Dicht

by ’t laat(te het Porfyrgraf van de H. Helena, haarlichaam is dar in overgebragt
uit de Kerk van St. Pieter en Marcelyn, buiten den muur.

Klooee  Uir de Sakrifty gaat menin het Kloofter , daar ziet men zeer vecle grove ftuk-
enande-Ken van de heilige plaatzen te Jeruzalem; menigte Marmerfteenen en Opfchriften,
beilfg-in het Hebreeuwfch , Griekfch én Latyn, onder andereneenenfteen, ruftende op vier
heden. zuilen even hoogals het belt onzes Heeren ; eene zuil van ’t huis van Pilatus ;

daar de haan op kraayde ; twee porfyriteene ftoelen met gaten uit de badftooven
der Ouden gehaalt , die men Sedilia ftercoraria (kakftoelen) noemde ; weleer fton-
den ze onder de overdekte galery van de groote Kerkdeur , daar de Pauzen zich
nederzetten , om in het bezit der Kerkè te treeden ; dit heefr die belachelyke ge
dachten aan den genen gegeven, die meenden, dat, eer de Paus gekoren werd, men
daar door onderzoek deede of hy man ofvrouw was.  Ook zyn’er andere Outhe-
den meer.

Pronk- Achter het Koor of de Tribune, ftaat cen zeer devoot en laagverheven beele van
sti Chriftus aan “© Kruis. War verder, naardeflinker hand vervolgens rondom gaan-
cenver de , ftaat het Pronkgraf van den Ridder Jofeph Arpino , eenen zeer uitftekenden
Quo fchilder ; nevens zyn borftbeeld van marmer met de Ridderlyke order van den H.

Geeft omhangen. Dochdit is eene mifgreep : want hy was maar-Ridder van d'or-
der van den H. Michiel , door Koning Henrik den vietden hem vereert , uyt ach-
ting voor zyne kunft en gaven. Qok worden geene Konftenaars met het Cordon
Bleu , ’© BlaauweSnoer, verheerlykt.

Andera Weder naar het kruis keerende, ziet men aan deflinker hand., dicht by de deur
Kapellen Van ’t Orgel, cene Kapel, en daarin cen ftuk met olyverf gefchildert , de geboorte

van Ghriftus vertoonende , nevens meerandere fchilderyen,' in natte kalk, alle van
Nicolaus de Pefaro.

« Aftreedende naar den buyk der Kerke, ziet men, in de cerfte Kapel aan de flin-
Oker hand, ecne fchildery , in natte kalk, en daar in den H, Euangelift Joannes,
sang meer danlevens grootte ; en wat hooger , de H. Maag ftaande op de Maan, van
weLazarus Baldi.
Kapelen  Vervolgens komt men aan eene deur ; daar door menin ’t Paufchelyk Paleis ;
Praalgrafdat’er dicht by is, kan komen, Deeze poort of deur , en de naafte Kapel, zyn,
Maximi, Naar de ordinantie van Jacomo de la Porta, nevens het fchoone Portaal van "Pra-

vertynfchen fteen ; naar de Dorifche order gebouwr , toebehorende aan het geflagt
van Maximi ; die daarcen fraai Pronkgraf hebben. Het Kruicefix met olyverf op
?t Autaar gefchildert , is van Sermonete.

pu De laatfte Kapelheeft niet merkwaardigs , dan een neerflagtig of devoot Lieve
vanMe- Vrouwe beeld , in een Muuryak gefloten. De Heilige deur of poort ftaat aan ’£
wouwe eynd van deezen buyk der Kerke. Tufichen of langs de vierkante Zuilen , zoo
datzeer van deezen , als van den anderen buyk , ziet men vele fchoone gelyk en paralel
uitmunt. ftaande Pronkgraven , onder anderen , dat de Kardinaal Rafponi , ter eere van

Mevrouwe Vaini , heeft laten oprechten , daar een marmere Dood eene baar
draagt , van Philippo Romeyn uytgehouwen.

Meerdan Meer dan twintig Pauzen leggen in deeze Kerk begraaven , echter zyn’er maar
20 Pau twee Tomben ; d’cene van Alexander den III, (van ’t gellage van Bandinelli)
fieze ftaande achtereenenPilafter of vierkanten Zuil van den grooten buyk , tegen over
Kerk be. de poort naar ’t Paleis , met een laag en half verheven Bechà van koper. De an-
graven- dere, van Martinus den V, (van de Colonnaas) aan ’t cind van den buyk , voor

*t Paufchelyk Autaar; het is eene ftcene Doodbaar drie voeten boven de aarde verhe-
ven, en bedekt met cene metale Doodbus of Tombe, daar zynafbeeldzel laag ver
heeven op uitgehouwenis. Laurentius Valla, Kanonik dezer Kerke , en meer
andere geleerde mannen , hebben hier op verfcheide plaatzen hunne Pronkgra-
ven.

Eno Deeerfte Kapel aan d’andere zyde van de Kerk, naar de flinker hand , dicht by
cen Kar-de deur als men weér naar ’t koor gaat , hoort aan ’t geflagt van Santori; daarftaat

dini dat fchoone Pronkgraf van den Kardinal Sanzeverin , nevens zyn afbeeldzel , uit
verin Marmer, van Juliaan de Carrare, gehouwen. Deeze Kapelis eyrond, naar de Do-

rifche bouworde; Honorio Longi was’er de bouwmeefter van. Het marmere Kruicefix
op den Autaar , is van Steven Maderne s maar defchilderyen aan ‘© gewelf, n
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veele Hiftorien van ’t Lyden vertoont worden, zyn (zoo gemcent word) van Bac.
cio Carpi , den Meefter van Petro Cortone.
De volgende Kapel der Lancellotten ; is naar de bouwkundevan Frans van Vol.

terre gemaakc 5 maar vermits de poort, door ’t maken van ’t nieuwe pant der Ker=

ke, geftopt was ; is ze herbouwr van Gio Antonio de Rofli ; de laag verheve-

ne beelden , als ook de Engelen ; en de Hiftorien van Plaafter, zyn van Guillam
Cortois.

In de derde Kapel vertoont zich cene Schildery van den H. Auguftyn , en aan

*t verhemelte Godt de Vader , en andere beelden, in natte kalk van Guillam Cor.

tois , zeer fraai gedaan en getekent.
Achter de Hooftkerk van St. Jan van Lateranen , ftaat het Doophuis van Kon-fet

ftantyn, dat een achtkantig gebouw is; men houd, volgens d’overlevering , voor vaft DooP:

dat die Keizer daar van St. Sylvefter gedoopt is , hoewel de Hiftoryfchryver Eu.ua
febius, en de Vaders van de vierde Eeuw willen, dat hy, in ’claatft van zyn le- Konftan-
ven, in de ftadt van Nicomedien , zou gedoopt zyn; ’t zy zoo ’r wil, men kent!"

Konftantyn ftichter van dit Doophuis , en van de Kerk van St. Jan van Lateranen;
veele Pauzen hebben ze vernieuwt , maarde laatfte , die ze ganfch herftelt heeft y1sfRichter

was Urbanus de III, de Porfyre en kopere Doopkommen ftaan int midden , opdar van.

een klein plaatsje dat rond is, en daar men met vier trappen afgaat ; de vloer en
ganfche omtrek is'van marmer; daar cene hoogronde kap of Dome, met acht por-

fyre Zuylen onderfchraagt , boven op ftaat; het dak is van loot, en de Hoofd.
deur komt op deplaats uyt , daar het H. Sacrement des Doops, Zaterdags voor

Paafchen en Pinxteren, plegtig aan de Joden en Heidenen

,

dic daarombidden zeatea
ADI 1 P'BUB J ’ 3 de Joden

verleent word. Vcele Eeuwen lang was'er geen ander Doophuis binnen Rome:eaHeide-
dit word ooknoch zoo in andere groote fteden van Italien, te weren Bolonje, Flo- dote

renze, Pifa, Sienne, enz, onderhouden: en hoewel nu de voornaamfte Parochien worden.

te Rome Doopbakken hebben , zyn’er echter meer die’er niet van voorzien zyn.

Defchilderyen aan de hoogronde kap , daar her leven van de H. Maagd wirge-

beeldt word ; zyn van Andrea Sacchi; de groore Hiftorien, in natte kalk, tegen

de muuren , zyn deeze ; cert, de verfchyning van *t Kruis mer deeze woorden ,

in hoc figno vinces , van Hiacintho Gimignano ; de twee volgende , namelyk de

veldflag van Konftantyn aan de Molenbrug, en de zeegepraal van den Keizer, zyn

van Kamaflei ; daar de Afgodsbeelden vernielt worden , van Carolo Maratta ;

de deugden of Vrouwe beelden; wit en bruin, zyn ook van hem gefchildere : maar

daar de Keizer Konftantyn ; ’t geene de Arrianen tegen de Geeftelyken gefchreven
hebben , verbrandt, is van Carolo Mangoni.

Aanbeide de Ooft. en Weftzyden , ftaan twee Kapellen buiten’t werk of ver-rwee

bant : d’eene is den H. Joannes den Doper , d’andere den H. Euangelift Joannes!f:pellen

toegewyd : daar mogen geene Vrouwen ooit inkomen: de cerlte naar ’t Voften,gene

aan den Voorloper van Chriftus geheiligt, was weleer de kamer van Konftantyn , vrouwen

zoo men de Overleveringen geloofe ; de H. Paus Hilarius maakte daar ; in ’t jaarjog.”

461, cen Oratorium en Bedehuis af, Klemens de VIII heefvet herbouwt » enmen.

van Jan Albert laten befchilderen , die’er veele fraaije invallen in gebragtheeft.

Her tafereel aan de flinker hand , zynde de doop onzes Heeren , is cen fraai ftuk,

van Andrea Commodovan Florence; her laag verheeven beeld van Joannesden Do-

per op ’t Autaar, is van Donatelli van Florenfe. È

De andere Kapel recht daar over , aan den H. Euangelift Joannes geheiligt , is Orna-

van den zelven Paus Clemens den VIII vernieuwt , en verfiert mer Schilderyen 3enSchit-

vergult plaafter- en Mozaiks werk , nevens de Hiftory van dien Heilig , in nattederyen

kalk, op de muuren , van Antonio Tempceft van Florenfe ; maar de ingang vanbefihe-
de Kapel, is van Augutyn Campelli gefchildert ; het merale beelt op *© Autaar , is’
naar *t model van Jan Baprift de la Porte gegoten ; aan de zyde zyn tweetaferee-
leri van den Ridder Arpino , met olyverw gefchildert $ doch door de vochtigheit

bedorven; her cene verbeeldt den H. Euangelit , het vergift indrinkende , door

dwang van Domitianus ; het andere dien zelven Heilig, daar hy van zyne difci-
pelen, naar een onderaardfch hol, geleidt word.
Het allervoortreffelykfte , onderalle uitmuntendheden, zyn de gefchenken ; daar Gefchen:

Keizer Konftantyn her Doophuis en de Kerk van St. Jan mede begiftige hecft kmtm.

volgens’t gene ons befchrevenis in het oude Bock van ’t leven der Pauzen ; vantynaan

Damafcus (200 gelooft word) èn van Anaftafius den Bockerybewaarder. Hetvar, de Kerk.

daar in her water tot den Doop bewaart wiert, was van zilver , in eene Porphyre

fchelp ,, welke daar nochis , daar cene zuil mede van Porphyrfteen uitryt ; boven

©pftont een lamp hecl van goud , vyftig ponden waardig. Deeze lamp wiert mer

balfem,
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balfem , in plaats van oly , ’s nachts voor Paafchen gevult.  Aan ’t eind van den
Doopbak ftont een gout Lam , nevenscen zilver beelt van onzen Zaligmaker,
170 ponden wegende , met dit Opfchrift, Ecce Agnus Dei ; enz ; aan deflinker
hand een diergelyk zilverbeelt van St. Jan Baptift, 100 ponden zwaar; boven dien
waren’er zeven Zilvere Herten , uit welke water fprong , yder tachtig ponden
zwaar, nevens een gout reukvat van tien ponden , met twec en veertig koftelyke
gefteenten verrykt. È

Ende De hooggemelde Keizer vereerde noch aan de Kerk eenenzittenden Salvator; of
er Zaligmaker, van enkel zilver , 330 ponden zwaar; nevens de twaalf Apoftelen;
wezen. vyf voeten hoog , mede van zilver , ydervyftig ponden wegende ; noch aan ’t

Doophuis , eenen anderen Salvator of Chriftus ,. van veertig ponden ; nevensvier
Engelen , mede vanzilver , tzamen 105 ponden wegende ; ook gaf hy%er by viet
kroonen van gout, met de armen of kandelaren twintig ponden zwaar ; en noch ze:
ven zilvere voorklceden voor ’t Autaar,twee hondert ponden wegende* Hylietooks
zoo men zegt, het dak van St. Jans ganfch met zilver dekken , dat wel 2025
ponden woeg; noch vereerde hy cene goude lamp mettachtig lichten, tachtig pon-
den zwaar , en daar by genoegzaam inkomen , om de zelve met koftelyken Nar-
dusoly, die daar in brandde, te konnen aanhouden.  Noch andere45 zilvere lam-
pen ; veertig goude kelken, yder cen pond wegende , en -vyftig andere zilvere ;
van twee ponden het ftuk 5 de Paus Hormifdas heeft'er ook een zilvere kroon
van veertig ponden ; en zes zilvere vaten aan vercert: maar alle die koftelykheit
van gout ; Zilver, en gelyke dierbaatheden , zyn'er alin lang voor heeneniet meerre
vinden geweet , ten deele door deh corlog , ten deele door de langheit van
tyd, quyt geraake. 5

st.Ve. Door twee poorten naar ’t Zuiden, komt men van ’ Doophuis, in twee andere
nants Kerken of Kapellen, rakens daar tegen aan ftaande , d’eene geheiligt aan den H.
Tri °fBiffchop en Martelaar St. Venant , wiens lichaam onder het Autaar , nevens meer

andere Martelaren , begraven legt. Het beeld van onze L. Vrouw , in cen muur-
vak op ’t Autaar , is zeer aandachtig en devoot , ja,zoo men ’t geloven mag, vol:
gens Overlevering , van den H. Lucas zelf gefchildert. De Heeren Ceva hebben
deeze Kapel naderhand herbouwt » naar de ordinantie van Rainaldi , die de kleine
Engeltjes uit marmer gehouwen heeft ; maar het borftbeeld, op het Pronkgraf, is
van Fancelli.

Kapel De andere Kapelis geheiligt aan de twee Zufteren en Martelareffen , Rufina en
pate Secunda , welker Feeftdag op den ro Julius geviert word , haare lichamen leggen
Rufin ©nder ’t Autaar begraven ; recht daar tegen over ftaat cen ander Autaar, daar de
en Se-  lichamen van den H. Martelaar Cypriaan , en de H. Martelares Juftina onder ru-
cunda» {ten , waar van de H. Kerk op den 26 November gedachtenis houdr.
De Sixtus de V hecft op de plaats of ’t pleyn , recht over de poort van ’t kruys der
groottte Kerke van St. Jan van Lateranen , aan ’t cind van de ftraat van de H. Maria de
SESGroter , doen oprechten den grootften Obelifcus nooit in Rome gezien , hondert
tus den v en elf voeten zonder het voetftuk hoog ; van Egyptifchen fteen gemaakt , vol Hie-
se roglyphen en zinnebeeldige tekenen » metcen yzer kruis daar boven op. e Is de

* zelve Obelifcus, welke de Keizer Konftantius uyt Egyptenliet brengen, herwaarts
voeren , en in de groote Renbaan plaatzen. , De Ridder Dominicus Fontana, die
voor deezen de St. Pieters met zware werktuigen had opgerecht , lichtte en riche»
te deeze laatfte met veel minder moeyte 3 om dat ze in veele ftukken gebroken
mu » die hy zeer net aan malkanderen hechtte : aan d’cene zyde ftaat dit op-
chrift.

FI. Conftantinus Aug. Conftantini Aug. F. Obelifcum a patre fuo motum diuque
Oplchri  eAlexandrie jacentem trecentorum remigum impofitum navi miranda vaflitatis
ten. per mare Tiberimque magnis molibus Romam convettum in circo maxime ponene

dum S. P. Q, R. D. D.

Aande andere zyde.

Flavius Conftantinus Maximus Aug.Chriftiane Fidei Vindex ® Affertor , Obelif
cum ab «Regypti Rege , impuro voto Soli dicatum > fedibus avulfum fuis per
Nilum det; Alexandriam ut novam Romam ab fe tune conditam & de-
coraret monumento. 6

PCR

*Wyvertoonen hier deeze Egyptifche Pronknaald , van onzen Schryver gemeldt 5 waar ondet de Tekensar cen
fraai gezigt hecft gebragt, daar de voornaamite Afgoden der Egiptenaaren ten toonzyn geltelt.
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Opde derde zyde.

Sixtus V. Pont. Max. Obeliftum buncfpecie eximia temporum calamitate frattum,
Circi Max. vuinis bumo limoque alte demerfum extraxit, hune in locum magno
labore tranftulit , formeque priftine accuratò reftitutum Cruci invittifime
dicavit. A. M. D. LXXXVIII. Pont. IV.

Opde vierde zyde.

Conftantinus per Crucem Victor, a S. Sylveftro hic baptifatus , Crucis gloriam
propagarvit.

Dichthier by ftaat cene fchoone Fontein, welke uit vecle fprongen en openingen ronteini
water geefr.

Hettrotfche Palcis van den Paus , gehecht aan de Kerk van St. Jan van Latera-Paleis
nen, ftaat van drie kanten vry en vrank , op de plaats of ’t pleyn : het is uit lattina
en volgens de order van Paus Sixtus den V gebouwt , naar de bouwkundige
fchikking van den Ridder Fontana, op den grond van ’t oude Paleis , dat hy deed
om verre werpen , om dat het van zelf verviel. Hylict, het van de befte Meefters
in dien tyd fchilderen, en met verguld plaafterwerk yercieren, dochdic is byna koft
verloren, omdat’er de Pauzen nooit komen dan om co dat zy Pauzen gekoren
zyn) in ’t bezit van die Kerk te treeden. In ecne zaal van dit Paleis zie men, uitgega
cen venfter onder de overdekte galery van het kruis der Kerke, cen koperbeeld vanvan Hen-
Henrik den Grooten, ’t zyner eere door het Capittel van St. Jan, hemals hunnen drikde
goetdoender erkennende , in ’t jaar 1608 opgerecht; Nikolaas Cordier, een Lotha- ‘*
ringer, heefr het gegoten.
Aan d'andere zyde van het zelve pleyn , ftaat het Gafthuis van Salvator, of vanMetGat:

St. Jan van Lareranen, onderdebettiering van de broederfchap van Sr. Salvator La
of S'untta Sanctorum : wel eer was het cene der twintig bevoorrechte Abdyen vanvan'Le-
Rome : Paus Honorius de I had hier cen Kerk, ter cere van den Apoltel An-!7t9-
dries , gcheiligt ; hy vereerde daar aan den arm van den zelven Heilig , dien hy
derwaarts , uyc de Kerk van Gregorius , op den berg Celius , die toen daar ftont,
lie vervoeren ; nu word die in de kleine Kapel aan ’t eind van ’t Gafthuis, ftaande
voor de Kerk van de H. Keyzerin Maria, bewaart. Vermits nu deeze plaats lang
voor heen verlaten was , heeft de Kardinal Jean Colonne alhier den grond van dit
Gafthuis, in’c jaar 1216,gelegt, en met groot inkomen jaarlyksbegiftigt, ’t welkHeet _
naderhand zeer vermeerdertis, door de byzondere Godsvrugt, n heerlyke giften vanCe
Pauzen, Kardinalen , Prinffen, geeftelyke , wereldlyke , en andere Heeren, en .
vrome Chriftenen , van d’eene en d’andere kunne,

In dit Gafthuis worden de zieken vanallerley flag ; landaart, ouderdom , en?:Is voor
geflacht, zonder onderfcheyd, gebragt , met groote meewarigheit ingenomen, en zeer 118°
zindelyk bedient. In ’e Mannenhuis ftaan ontrent 150 bedden welke des noods
verdubbelt worden ;, inzonderheit des Somers, wanneer de vrugren, en de ongeina-
tigdelucht, de ziekten doen toencemen: dit moetik ter loopshier by voegen; dat men
inItalien die loffelyke gewoonte heeft, dat’er niet meer dan een zieke op ieder bed
gelegt word. Het Vrouwenhuis, aan de andere zyde der ftraate, naar het Colizeum
toe , is gewoonlyk met vyftig bedden voorzien.

Dit Gafthuis hceft zeer veele gemakkelyke vertrekken , en daar by alles dat tenApo-
dienfte der kranken van noodenis : eene treffelyke Apotheek, daar benevensita
cene meenigte zoo Bevelhebbersals Dienaars , behalven alle de Priefters die'er zyn,Prietters;
om den H.dienft en de Miffe te doen, de H. Sakramenten aan de zieken te bedienen, fitere.
en voordezielen der ftervenden te zorgen.  Dagelyks komen'er veele Gecftelyken gepre-
van allerley Ordens , om deziekente trooften, of hun gerak en gemak te doen; ’t2
zelve doen ook de Leekebroérs van verfcheide Broederfchappen, als die van de vyf
wonden , van den H.Philippus Neri ; en andere, die hen met veel ingezuikere
ooft , ververfchingen en verfnaperingen , verfriffchen en onthaalen. :

Naal ’t merkwaardigein ’t Lateraan bezichtigt te hebben , moet men verder dej:ePe ca
ftraat Zuidwaarts opgaan , tuffchen het Galt- en Doophuis in, dan komt menon-S. Janin
trent 500 treden langs de muuren gewandel hebbende , aan de Latynfche Poort; fe ly
voor en binnen de zelve ftaat cen kleine ronde Kapel, daar de H. Éuangelilt Jo- laytoa
annes in den ziedenden olyketel gefmeten wiert : ‘op der zelver muurenftaatdie fche
Heilig, in natte kalk, nu onlangs eerft van Lafaro Baldi, gefchildert.  DichtP®®
daar by ftaat cene Kerk aan dien SIENA toegewydt; zy is op de puinhopen
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en dengrond van den Tempel. van Diana gebouwt; Celeftyn de IIL heiligde ze in’

jaar 1188. Menigmaal daar na is ze vernicuwt , en nu laarft door den Kardinaal

Rafponi, die’er de fchoone zoldering en’ verhemelte, mer zoo vecle hiftorien ver-

rykt, op hecft laten leggen, van Pedro Perufino; die ook de twee tafereelen ; aan

de zyden van ’c Autaar, gefchildere heeft , waar van ’t cene de roeping der twee

pronte brocderen, Jacobus en Joannes tot het Apoftelampt vertoont; en ’t ander de Moe-
met ee der van Zebedeus, onzen Zaligmaker biddende dat haare twee zoonen , d’een aan

Hina Ss zyn rechter,en d’ander aan zyne flinker hand, zitten mogten.  Weleer was ze cene

ty Collegiale Kerk , maar nu hoort ze aan’ Capittel van St. Jan van Lateranen. Leo

de X verheerlykte ze , int jaar 1518, met den Kardinaals tytel.

Naar ’t Noorden opgaande , ziet men cerft de Kerk van de H. Maria 12 Domi-

Peo nica, anders van Navicella gehceten , naar cen klein bootjen of fchuitje van mar-

Dominica mer 3 ftaande op het plein voor ’t poortaal : voordeezen hoorde ze aan de H. Cy-

ciNariaca of Dominica , cene van die Godvruchtige Vrouwen, welke, ten tyde der ver.

* volginge, zorge droegen,dat de lichaamenen ’t bloet der Martelaren by cen verza-

melt wierden , die ze dan eerlyk ter aarden beftelden ; gelyk zy » onder anderen,

aan ’t lichaam van den H. Laurens bewees ; dat zy op haare Landhoeve, buiten de

Tiburtynfche poort, begroef , nevens andere meer daar omtrent ; doende de zelve

Prook: hoeve tot eene Kerk heiligen , welke naderhant met een Kardinaal Diakens Tytel

met eeverheerlykt is, den Deken van die Order toekomende , die daar ook zyne woon-

dinaals  plaats heefr. Paus Leo de X, liet ze , naar de ordinantie van Raphaél Urbyn

tyeel. herbouwen ; hier in zyn veele fchoone Schilderyen, op defrifen , in natte kalk,

Manfio gefchildert , van Julio Romano ; en Perino del Vague. Deze Kerk is meeft altyt

‘ila gefloten $ om dat dit oordt zeer weinig bewoontis. In oude tyden was daar de

na vergaderplaats en’ verblyf der Soldaten van Montalbano , met den naam van

5 Manfiones Albane bekent. i

thomas  Dicht hier by ftaat de Kerk van den H. Thomas, ook van Navicella gebynaamt;

vanNa- wel cer was ’t cene der twintiy Abdyen van Rome: naderhand hebben de Vaders

vicell van de H. Drievuldigheit, verloffers der gevangenen, te Parys Mathuryns genoemt,

het bezit daar van genomen; doch nadien’er geene ruimte noch gemak genoeg voor
hen was, hebben zy ze » terwyl de H.Stoel te Avignon was geplaatt , laten ver-
vallen : nu hoort ze aan ’t Capittel van Sr.Pieters; zy heeft cen rykelyk inkomen,
dochdaarin is niet merkwaardigs te zien. Ik hebze in de vyftien jaren, die ik te
Romedoorgebragt hebbe , nooit open gezien.

a Achter deeze twee Kerken , ftaat het Lufthuis van de Hceren Mattei, 77/4

Mattei Mattei; daar ziet men fchoone tuynen, bloemperken, cierlyk geleide palm, gevlog-

te fruytboomen en fchoone groente. Heris zcer verbetert en opgefchikt van den

Hertog Cyriacus Mattei; men vind hier noch cenige puinhopen, of overgeblevene

brokken, van de Manftones Albane : in het Paleis zyn veele ongemeen fchoone
beelden ; opfchriften ; zuylen, tafelen van Porfierfteen en groene Jafpis; den

Rare Keizer Adrianus ziet men’er te paerd, doch kleinder dan #t leven; tweegroote beel-

Sue den van Antoninus , en Marcus Aurelius , in ’t harnas ; het hoofd van Cicero, de

daaron- geheele waereld door zoo vermaart , om dat het hem zoo levendig gelykt ; cen

duhoofd van Jupiter Hammon, wit Egyptifchen fteen gehouwen ; twee hoofden uit

Cicero. een ftuk , zynde een treffelyk konftwerk ; verbceldende zinnebceldig den bant en

liefde van.den huwelyken ftaat.
Obelisk. —Op deplaatsaan ’t cind van den Tuin, ftaat een Obelifcus van Granitfteen, vol

Egyptifche Hieroglyphen en zinnebeeldige tekenen, van twee ftukken aan een ge-
hecht ; ook ziet men'er cen Boritbeeld van den Grooten Alexander; veele oude

peronde Doodbuffen , en eene groote meenigte Fonteinen , waterfprongen, enz.
Kerkvan De waterleiding van’t Aqua Claudia , of°twatervan Claudia, dat van de poort

Set af naar den Palatynfchen berg geleidt wiert, quam of komt rakende voorby dit lu-

Rotunda. {tig gebouw ; en hoewelze zeer vernielt is, blyfw’er echtergenoegover, ’tgeen bly=

ken geeft van cen deftig en groots werk ; byzonder wanneer mende ftraat lang$

gaat welke van daar naar St. Jan van Lateranen loopt , daar de ronde Kerk van 9t-

Steven ftaat ; zy word de ronde, of van den berg Cxlius genoemt, hebbende twe©

ryen Zuylen ; en zynde oudtyds de Tempel van den Bofchgodt Faunus , of we

van den Keizer Claudius geweeft.  Paus Symmachus liet de zelve in ’t jaar 461

bouwen ; zy pronkt metden certytel van cenen Kardinal Diaken; daar ze doof

picilighe- Ten Grooten Gregorius toe verheven is ; hy liet’er eene Abdy, ter eere van den H.

den daar Erafmus, bouwen, welke door den Paus A Deo Datus, die’er Monik ingeweeft was

in. vernieuwt wiert. ‘Theodorus bragt'er in ’t jaar 640 » de lichamen der H. Martela-

ren Primus en Felicianus , uit hunne grafftceden, in : doch % zyn maar pela
vere
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vertids het overige van Sergius den II , in t jaar 806 ; weggefchonken was aan zea
Keren Etampardus, die het naar cen borgt in ’t Milaneefche gebied , Legi genaamt;
vervoerde. Nikolaas de V liet deeze Kerk, in ’c jaar 1453, herbouwen ; Grego»schilde:
rius de XIII trok ze aan het Duitfche Collegie van den H. Apollinarius; mer be. Do:
lalting van de zelve te laten bedienen , en op ftaatzydagen daar te moetenkomen cengude
om het Officium divinum te zingen. De muuren zyn over al met {childeryen , in fisaye
natte kalk , voorzien; de kindermoort , en marteldood van den H. Primus en Fe- era
licianus , nevens onze L. Vrouw van de zeven weén » aan de zyden van ’t hoog
Autaar, zyn van Antonio Tempeeft : rontomis de ganfche Kerk befchildert, met
afbeeldingen van de voornaamite Heiligen , die om den H. Chriftelyken Gods-
dienft ,. ten tyde der algemeene vervolgingen, geleden hebben; alle zeer levendig
uitgebeelde , van Nikolaas Pomorancie : de doorzichten en land(chappen , zyn
van Mattheo van Siena; die krachtig en een overvlieger was , in dat flag van fchil-
derkunft. In het midden van de Kerk , onder eene Kleine hoogronde kap of do-
me; ftaat een kleine houte Tempel of zeer oude Tabernakel, van cen goetof tref.
felyk maakzel , hoewel op zyn Gotfch.

Aan’t eind vandeezeftraat, naar de rechter hand, ftaat het Gafthuis van St. Jane ek
van Lateranen ; naar de flinker hand , de kleine Kerk van de H. Maria de Keize-Wariaderin ; daar ziet men het beeld van de H. Maagd , dat gemeenzaam koutende ; z00 Keizerin:
men zegt , met den H. Gregorius den Grooten , hem zeer minnelyk verweet, dat
hy , zedere zyne verheffing tot de Hoogepriefterlyke waardigheit , haar niet , als
voorheen, quam zien of begroeten ; zy is naar de bouwkunde van Jacomo del Du-
ca vernieuwt ; en komt de Broederfchap van den H.Salvator, ot Santo Santto-TUM , toe.
Weder naar het plein van St. Jan van Lateranen keerende , moet men , indien sa Ma-

mende Kerk van den H. Matheus ix Merzlana zien wil » zich naar de flinker hand Moi
wenden, en de ftraat welke naar Maria Magiore loopt inflaan.  Deze Kerk is inna.
’t jar 600 gebouwt , en heeft van outs al met den Kardinaals tytel gepraalt. Pa-
fchalis de Îl herheiligde ze in ’t jaar 1110, bragrer cene groote imeenigre Re.
liquien of H. Overblyfzelen in, en Alexander de VI, in ’t Jaar 1480, het wonder-
dadig beele van de H. Maagt, uit het Ooften herwaarts gevoert : zy word van de
Geeftelyke Heremyten, van de order van den H. Auguftinus , door gunft van Six- voert
tus den IV , bedient, en is binnen korte jaren zeer verbetert ; aan ’t Autaar aan de eenen
rechter hand ; ziet meneentafereel, van ’t geflage des Hecren, (zoo men meent Pane ;van Antonio Lelli ; als ook het Autaarftuk , recht daar tegen over, daar men dentd. 7°H. Mattheus, neyens cenen anderen Heilig ; uirgebeeldt ziet.

Weinige treden te rug gaande , zier men ophet eind van cene dwars0traat, wel-Deoke met de Porte Magiore , de grooter Poort, zyn begin ncemt, en aan ’t Coli Manafeumeindigt, de Kerk van den H.Petrus en Marcellyn ; ingewyd van Alexanderlinus.den IV, int jaar 1256, om deplaats van cene andere Kerk » (ter eere van dezelve Heiligen door Conftantyn den Grooten, twee mylen buiten de Grooter Poortgefticht , en toen vervallen) te vullen. De lichamen der beide Heiligen, zyn van
daar naar Vrankryk vervoert. Het verwulfzel is, in natte kalk, van Federico Suc.
caro, zoo gezegt word, gefchildert. Tegen deeze Kerk aan, zier men cen Here-
myts kluis, daar twee Heremyten in zyn.

Tufichen deezè Kerk en het Colifeum , ftaat de Kerk van den H. Klemens ; zy Kerkvan
is zeer oud, men meent dit het Vaderlyke huys en erf van deezen H. Paus pesi
weeft te zyn , in het welke hy (dit voegd men/er by; ) den H. Apoftel Barnabas, zeer out:
toen hy te Rome quam, onthaalde.  Nikolaas de I ‘héeft ze , in ’© Jaar 860, her-
bouwt , hy liet’er het lichaam van den H. Klemens in brengen ; die den Martel.
dootin den Taurifchen Cherfonefus geleden had , van waar hy van den H. Cyril-
lus, Biffchop van Slavonien , die ook in eene der Kapellen begraven legt, te Ro-
men overgebragt wiert: onder het Hoog Autaar, aan de zyde van denH. Klemens, ___
tuft het lyk van den H. Ignatius, Biffchop van Antiochien , die, als Martelaar di
van lit tot lit van wilde dieren in het Colifeum verfcheurt wiert.

”

Hoewel men inssià
de Kerkelyke Hiftory leeft , dat zyn lichaam van zyne Difcipelen naar Antiochien cham.vervoertis 5 echrer is het zeker , dat’et naderhand weér hier is gebragt. Ook rufthier ’e lichaam van den H. Servulnis, cenen armen bedelaar, die beroert of;geraakt
Was, van wien de H. Gregorius de Groot grootenlof , in zyne t'zamenredeningen;
fpreekr. Deeze Kerkis op verfcheide tyden verbetert en vernieuwe. In'tjaar 1099 7.1;Wiert Pafcalis de II, die daar Monnik in was, met gewele de Paufchelyke kroon Op-dell”
Bezet; het Kloofter dar met deeze Kerk in cen wiert getrokken , quam den Gee-tegenelyken van Ambrozius 4 Nersys genaamt toe; doch deeze order is vernietigte
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de Geeftelyken, van de order van den H. Dominicus, zyn inhunne plaats getreden;

en bezitten "© nu, zynde daar in door Urbaan den VIIIbeveftigt.

Outhe-| In deeze Kerk vint men noch veele merktekenen van Oudheit ; namelyk » dat

Kerke het groot Autaar vry en vrank ftaat, met zyn voorfte naar de Tribune gekeert ,

sunge- en gedekt met cenen Tabernakel (op zyn Mozaiks ) van ingeleydefteenen , on-"

wezen.derfchraagt van vier marmere zuilen. Een koor metcenfteene geltocite, en bevloert

met cenen diergelyken ingeleiden grond , ftaande aan weérzyden twee Ambones of

verhevene huisjes en zitplaaren der Zangeren van fteen. Ookzyn'er veele oude graf-

{teeden van Kardinalen en andere Heeren van aanzien. De Kerk heeft drie pan-

den, van den anderen door tweeryen zuylen gefcheiden.

Kapellen In de cerfte Kapel, aan de rechter hand , ziet men cen Autaarftuk van den H.

Autaren n. can
x

in 'schi Dominicus ; aan "t cind van deezen vleugel of het kleine pand, ftaat cen oud

deryea. marmere becld onzes Heeren , nevens verfcheide ftukken in natte kalk gedaan.

Aandeandere zyde cene Kapel, binnen weinige jaren herbouwt , en daar in cene

{childery $ van de geboorte der H. Maagt, van de difcipelen der Caraccis gefchil-

dert. De Kapel, naaft aan de Zydpoorte, is aan onze L. Vrouw van *r Roozen-

hoedje geheilige : in de laatfte Kapel word het lyden onzes Hceren, ingnatte kalk,

afgebeeldt; noch ziet men’er verfcheide Hiftorien, van het leven der H.Maagd en

Martelareffe Catharina , nevens andere fchilderyen meer , van Mafaccio , en aan ’£

verhemelte een ftuk daar veele Engelen in gefchildert zyn; ’t zwiert naar den trant

van Algerini.

peiek Uit St. Clemens tredende , ziet men daar recht tegen over , op den berg Ca-

der vier Jius , de Kerk aan de vier H. gekroonde Martelaaren geheiligt : zy is gebouwt op
gekroon-
5 Heil. den gront van’ Wachthuys der uytlandfche Soldaten »Lyfwachten der oude Room-

gen. fche Keyzeren, van ouds Caftra Peregrina genaame. De H. Paus Melchiades

bouwde deeze Kerk ter ceren van de H. Martelaaren en BeeldMhnyderen Severus, Se-

verianus, Carpophorus, en Vi&orianus: welke de Keizer Domitianus met gloei-

jende yzere hooftbanden kroonde. Deeze Kerkis in ’c jaar772, door Adriaan den

T, herbouwt: ook weér naderhant, in’t jaar847, vanLeo denIV, dic'er de licha-

men der vier Heiligen uit hunne graaven, iter duas Lauros, daar de Paus Melchiades

hen had laten begraven, overbragt , en nevens vyf andere Beeldhouwers en Marte-

laars , (die twee jaren te vooren geleden hadden ; en wier namen zyn , Claudius ,

Nicoftratus, Simphorianus , Caftorius en Simplicius ) ter rufte in deeze Kerk be-

ftelde : nu leggen zy alle negen onder het Hoog Autaar deezer Kerke 3 die van

Guifcard , Prins van Zalerne, cenen Noormanvan geboorte, in het jaar 1080 om

Kerken verre wiert geworpen : hy vernielde dit ganfche geweft, van St.Jans kerk af tot het

deste Kapitool toe; ook is dit cord zedert nooit weér bevolkt geworden. Pafcalis de IL

de heeftet twintig jaren daar na herbouwt , en voorzien met cen Kaftecl, daar hy

woet 7yn Hof hielt, tot dat het Paleis van Lateranen weér vernieuwt was. Pius de

IV maakte dar'er, in ’t jaar 1560, de Geeftelyken van de Order van den H. Bene-

hande diMtus , die op het eiland van den Tyber woonden, inquamen ; om door hunne

Bene: zorgvuldigheit acht te geeven op de opvoeding van hondert kleine Weesmeisjes »

Sa die’er heel jong ingenomenen opgetrokken worden , tot dat zy zich in den Egten-

grin of Geeftelyken Staat begeven: dan krygen zy haare uitzetting van de Broederichap

in Aquirio ,, welke de beftiering over het Maagdenhuis of Kloofter hebben.

chile.

—

De Kardinal Milliniverbeterde deze Kerk ten tyde van Urbaan den VIII, ver-

Renen fierde ze met veele Schilderyen ; waar van’er twec op het buitenhof,in natte kalk

Autre? van cen zeer goede hand zyn; d’eene de geboorte; en d’andere , onzer L. Vrouwe

ven prefentatie , of verfchyning in den Tempel , verbeeldende. Op ’t cerfte Autaar,

naar de rechter hand, ziet men een tafereel van de geboorte onzes Heeren; men houd

het voor cen konftftuk van Joan Baptit Naldini ; vervolgens komt men aan het

kruis der Kerke, daar verfcheide fraatje Schilderyen, in natte kalk, gezien worden.

Dezelve Kardinaal heeft ook de Tribune laten fchilderen , door Joan van St. Jan;

die zeer levendig de pynigingen en f{merten van verfcheide Martelaaren getroffen

beef. Aan het verhemelte ziet men cene verheerlyking , van cenen fraaijen zwier

De Kardinal Vidoni heeft aan deze Kerk het {chooneftuk van den H.Sebaftiaa®»

doorden Ridder Balionigefchildert, vereert; op’ Autaar aan de overzyde , als 00

opt Autaar van der L. Vrouwe Bootfchap in de laatfte Kapel , ziet men cenig?.

ftukken van Joan vanSt. Jan.
a

DeKe Op her zelve Voorhof ftaat noch cene andere kleine Kerk, aan Se. Sylvefter g°°

Sylrcfter. Deilige, in ?t jaar 1246, van Stefanus Kardinaal van de H. Maria in Traftevere > het”

bouwt : dar is:de Broederfchap der Beeldfnyderen , cn Steenhouweren opgerecht,

int jaar 1406 , ten tyde van Innocentius de VII » onder d’aantocping der po.
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gen Martelaaren van hunne kunft; hunneftellingen en wetten wierden, in°tjaat 1596,

van Klemens den VIII , goetgekeurt : maar om datdit coord te verre van de hand,

en van ’t bewoonde gedeelte van Romelege , hebben zy de Kerk van den H. Leo.

nard , in der Joden hock ; tot verrichtinge hunner geeftelyke oeffeningen , verkre-

gen : doch om verre rakende , wiert hun St. Andreas i7 ‘vinculis vergunt » welke

zy herbouden , en den H. Andreas en Leonard, als boven gezegt is, toewydden.,

Nederwaards van deeze Kerk aftreedende , valt’er niet merkwaardigs te zien, tot ARC

dar menkomt aan het Amfitheater , ofde groote Schouwburg van Vefpafianus, die ge- van ver

meenlyk het Colifeum (om redenen in’ ifte Deelfol.36,37, verhaalt) gehèeten word, pifin»

daar ookde befchryving van dat allerprachtigfte gevaart te vindenis. * Inc inko-ffum.

menftaat cen kleine Kapel die de Broeder chap van Konfalon eigenis. Een wei-

nig verder naardeflinker hand ftaat de boog van Conftantyn, en de Meta Sudans.

Maar recht suir gaande (onder den boog van Titus door ) komt menaan ’t begin

van Campo Vaccino (*t Koeyevelt; ) daar ftaanvier ryen boomen, welke drie dree-

ven of wandelwegen , tot aan "t Capitooltoe duurende, maaken.

Op Campo Vaccino ftaat, aan de rechter hand, de Kerk vande H. Maria de Nieu- De Kerk

we, of van de H.Francifca , nevens cen Benedi&yner Kloofter van de Broeder- jin."

fchap desOlyfbergs.  Weleer was het cen portaal van ’e gulde huis van Nero, dat Nova, of

van Vefpafianus om verre wiert gefmeten, toen hy hierrecht over den TempelderRO

Vrede ftichete. In den tuin achter deeze Kerk, ziet men nochde puinhopen van Romana

Ifis Tempel , naar de gemeene gilling , of volgens Nardyn , van Rome en Augu-

ftus.  Daar begint de heilige ftraar , die aan ’t Kapitooleindigr. Deze Kerk is Z00 1, xcer

out, dat men niet weet wanneer Ze gefticht is: Joannes de VII liet ze , in °t jaar GU

705, herbouwen : hy woonde daar in zoo lang hy Paus was; zy is weder ver-

nieut in ’c jaar 860, van Nicolaus denI, ook van Gregorius den V ;in ’t jaar 995» Fan

maar Gregorius de XIII verbeterde ze , hy liever de lichamen van de H. H. Mar- wing.

telaren, Nemefius, Sempronius, OlympiusLucilla , en Exuperia in brengen.  Pau-

lus de V was de laatfte die zc vernieude , hy maakte daar cen fchoon portaal van,

mer cene dubbelde overdekte galery , naar de boukunde van Karel Lombard.

Het Pronkgraf van de H. Francifca Romana, onder ’t welke haar lichaam, aan ’cia

Hooftautaar, ruft, is het fchoonfte ftuk werks van deze ganfche Kerke : hetis van pronk-

gemarmerde Jafpis , en andere ftcenen van groote waarde gebouwt; omringt met EDI

eene baluftrade, en haar afbeeldzel laag verheven van vergule kopet ; ?t zelve is cifra Ro

mer meerbeelden van diergelyk metaal , en altytbrandende lampen , naar de ordi- mana.

nantie van den Ridder Bernini, verzelt.

In deze Kerk zyn veele zecr zindelyke Kapellen; in de derde naar de rechter Etpeliena

hand, ziet mende Schildery van de H. Francifca, zynde eene copy of namaakzelryen.

naar Guercio; het Mtuk van den H. Bernardus, op’c Autaar, hier recht regen over ,Îs

van Canuti van Bolonien gefchildert.

In het kruis der Kerke (daar men metveele trappen opklimt ) ziet men , aan de Fata

rechter hand in den muur, cenen fteen, met cen byichrifr, luidende; dat de H. Pe-Paulus

trus nevens de H. Paulus , zich daar op hunne knién nederwierpen , toen de dui. ing?”

vels Simon den Tovenaar doorde lucht , voor t gulde huis van Nero; (die zich È

vermaakte met de toverkunften van dezen bezweerder te aanfchouwen ) Wegvoer-

den : maar, door ’ gebed der H. Apoftelen , moften de duivels den tovenaar los

laten , zulks dat hy ter aarden ploffende, zynen hals of beenen brak , immers kort

daar nadeziel uitbraakte ; dit vertoornde dien Keizer zoodanig, dat hy de H. H. Oorzak

Petrus en Paulus den marteldood deed fterven.  Dicht by deezen fteen , ziet menDc

cenen anderen van wit marmer , met laagverheven beeldwerk , zcer zoet en geeftig

uirgehouwen , van Pedro Paulo Olivier, cenen Romein, in den muur, boven °t

Pronkgraf van Gregorius den XI (Limozyner van geboorte) geplaatt ; afbeeldende

zyne blyde intreedc binnen Rome, toen hy den H.Stoel (70 jaaren lang te Avi-

gnongeweeft) weder daar overbragt.

In cen marmer muurvak, midden in de Tribune, ziet men een der beelden van de Een sE

H. Maagt, van St. Lucas, zoo men meent; gefchildert, het is van den Ridder Agion

gelo Frangipani, uit Griekenlant , herwaarts gebragt: de hiftorien aan weérzyden

,

Lucas

zyn van Kanuti , het gewelf is op zyn Mozaiksgefchildert. i

Uit de Kerk komende, ziet menaan de rechter hand, de puinhoopen en overblyf- *

zelen van den Tempel der Vrede; waar van noch drie grootfeboogen in wezen zyN,

(in onzePrintverbeelding Campo Vaccinote zien.)
Tegen den boog van Titus , naar de flinker hand , of weftwaarts aan * hangenDe

van
Ps i

* Wyvertoonenhier het overfchotvan dit grootfe Gevaarte, met de byftaande Gezigten » wonderfraai , door den

mesrgernelden kunftenaar , Livinus Kruyl , naar *t even getekent 5 0ok daar by, in detweede Print, het ganfche gezigt

van het Koeyeveld, daar 200 veele Overblyfzclen der Oudheit tefféns voor't coge komen , overheerlyk uitgevoert:
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302 BeESCHA Y WING
denPals- van den Palatynfchen Berg , ftaat cen Salpeterhuis , of plaats dagr men Buskruit
Neo maake 5 van ouds wiert het Curie veteres genaame. ‘War hoogerop ftaat dat klei-
wie_ne Kerkje van den H.Sebaftiaan , ter plaatze daar weleer de Hippodromus, of
Sui de Stal van ’t Keizers Hofftont , daar in de H. Sebaftiaan metftokken doot gefla-

‘gen wiert. Urbanus de VII bouwdehet ( vervallen zynde) weder op , en be»
giftigde het mer cene rykelyke beurze , tot onderhout van eenige Kapellanen , die
daar dient doen ; ’t recht van Patronaatfchap is aan zyn Stamhuis gebleven.

SEO Wat hooger op ftaat het Kloofter der Geeftelyken van den H. Francifcus,
op den hervormt door den H. Petrus van Alcantara; deze gaan aleens gekleedt als de Reco-
Palatyn- letten.in Vrankryk 5 uitgezondert dat die ganfch blootsvoets zyn » zonder cenige

sen floffen of zoolen aan ; en cen zeer ftreng leven leiden. Hunne Kerk in ‘t jadr 1677,
van den Kardinaal Barberini gefticht , is den H. Bonaventura toegewydt; het tafe-
teel van de Kruciging des Hecren, opt eetfte Autaar naar de rechter hand, is van
den Ridder Benafchi. Het wonderwerk des H. Sacraments , daar veele Beelden
in gezien worden, is van Hiacynth van Meflina ; de H. Antonius van Padua , in
de kleine Kapel, van Louis Garfi. De Bootfchap op ’t Autaar aan de andere zyde,
is van den zelven Benafchi ; hy hecft ook den H. Michaél, op ’t tafereel van’

. volgende Autaar , gefchildert.
DA Dicht daar by legt een Wynberg of Lufthuis van den Hertog Mattei , gebouwt
tei, cen Op de puinhopen en den gront van’tgroote Paleis , anders Cxfars Paleis genaame : men
Lione Ziet, in de vercrekken van dit gebouw zeer fraaije ftukken van Raphaél, onder anderen
2° eene Venus, nevens eenige kleine Minnegoodjes of Cupidoos, zeet hoog gefchat.

*t Paleis Byna al het overige van den Palatynfchen Berg word beflagen met dien fchoonen
Famefe Wynberg, of ’t Lufthuis van Farnefe: daar men door de voornaamfte poort van Cam-

toc, po Vaccino inkomt, ftaat een fchoonen prachtig Portaal , van uirgehouwen fteen,
maar eL-ruftende op twee zuilen , naar de Jonifche bouwordre, die een fteene Balkon mer
fn Baluftres onderfchragen, Hier zier men meenigte van heele en halfronde , of laag-

verhevene beelden , nevens andere Antyke marmerftukken , die weleer in ’t Co-
lifeum onder de aarde bedompelt lagen ; en door Paulus den III, van ’t geflacht
der Farnefen , opgeruimt , en daar geplaatit zyn. De Tuin is zeer vermakelyk,
menziet’er groote wandeldreven, fonteinen , watervallen, en den platten gront van
Oud Romen, op Egyptifche fteenen afgemaalt ; waar van wy boven gefproken
hebben.

pe Kek__Ter zelver plaatze, rakens aan den zelven Lufthof, in de Jaagte van den Palatyt-
Mino, fchen Berg, en daar weleer het Lupercaal was ; naaft by de drie gevoorde of ge-
verlofter- groefde zuilen , (’t overfchot van die weleer het dak van de Vergaderplaats of
f- het Comitium van ‘e Roomfche volk onderfchraagden ) ftaat de Kerk van Populi

Romani , van de H. Maria , Zbera nos a pefte : zoo genaamt ; om dat daar in
cen hol was, daar cen draak, die de lucht te Romevergiftigde, en van den H.Syl.

nitory Vefter gedoodt wiert, zich in onthield ; dus vind menhet aangetekent en befchre-
van den ven : maar men vint’er ook, wanneer men dezehiftory wel doorgrondt en lect,
HoE veele beuzelachtige omftandigheden in. De plaats wiert, van den zelven Paus, tot
Drak. eene Kerk verheven en geheiligr, ook heeft'er daar na cen Kloofter van de Bene-

di&ynen by geltaan; maar, om dat het verlaten wiert , vereerde het Julius de III,
in ’tjaar 1550 , aan de Geeftelyken van Torre dî Specchi , die het ook hebben
afgeftaan; zulks dat het nu maareen enkele Capeleny is, daar dagelyks veel Aflaat
te verdienen val. De Kardinaal Lanti heeft ze doen herbouwen , en in dien fiera
lyken ftant gebrage , daar ze nu, naar de bouwkunde van Honorio Lunghi, in ge-
zien word.

  

DE WYK VAN RIPA.

Deeze Eze Wykbeflaatal de ruimte tuffchen de Capitolynfche en Palatynfche Ber
Nakbe gen, via Appiam, den Appifchen weg, den Tyber met zynEilantin ’t mid-
grootvakden, daar by de Aventyner berg, en fpringt voorby dat gedeelte van den berg Coe-
doch #*lius , ’c welk men Clivus Scauri noemt. Hoewel nu dit een magtig groot vakisy
bebouwt. is het echter het minft bevolkt van Rome » wordende maaralleen omtrent het Ka-

pitool bewoont; het overige zyn Hoven, Kerken} en Moes- of Bouwlanden.
De ke. Achter de H. Maria de Verlofferfe, ontrent dartig treden verder naar den Tyber;

Son Ziet menaan den voet van den Palatynfchen berg , de kleine ronde Kerk van den
doo. H.Theodorus, welke half op de grondveften van den ouden Tempel van Fupiter

Stator , of Stavalt, naar "t gevoelen van Nardyn, maar, naar ’t gemeen gevoelens
op die van Romulus en Remusftaat » ter plaatze daar de Tyber hen aan po: soa

ede;
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tede , toen zy ter vondeling gelege wierden. Daar uit fproot dat out- of overge- i

loofder wyven, valt vertrouwende, dar, hare kinderen doodelyk krank, en daar gebragt

zynde, zulks een goet voorfpel van behoud zoudezyn; dir zag men nochdagelykswerk- om by- î

{tellig maken, overzulks, enomdeze bygeloovigheit haar uit het hooft te neemen 550

wiert deze Kerk den Heiligen Thcodorus , cenen Martelaar der Griekfche Kerke, weg te i

toegewydt , om dat men hem de befcherming der Kinderen toevertrouwt en opof-eo

fere: Ik heb niet konnen te weten komen wanneer deze Kerk gebouwt is; oud-

tyds was het cene Kardinal Diakens Kerk, met cen Kapittel daar by: maar tegen=

woordigis het cene flechte Kapelleny, door cenige van hen bedient; het is wel de

morfigite Kerk van Rome, ja, ik durf zeggen, van ganfchItalién.

Eenigetreeden van daarftaat de Kerk van St. Joris in Velabro, waarom zoo ge-St.Joris

heeten, hebben wy (als ook van den Boogvan Scptimius Severus, midsgaders diene

van Janus op de zyde ; nevens het water van Juturna , hier recht tegen over) voor *

heene ve art cn aangetoont.
Î

Deeze k was weleer de Tempel ent Gerechthuis van Sempronius, gebouwt Tempel

om daar in recht te pleegen over de zaken en voorvallen der Kooplieden in Melazzo, }

to, daar oudtyds het huis van den Afrikaanfchen Scipio ftont. St. Gregorius de :

Groot verhief deze Kerk tot cen Cardinaal Diakens ftaat. aus Zacharias her-

bouwde ze in ’c jaar 745 , en bracht'er het hoofr van St. Joris in, dat in zynen

tyd gevonden wiert ; weleer was deeze Kerk cene Collegiale : maar nu zyn'er de

Heremyten van St. Auguftyn bezitters van. De Kerk heeft drie panden , het Au-

taar ftaat vry en alleen, met het voorfte naar de Tribune gekeert. "4

Recht daar tegèn over ftaar de Kerk van de H. Anaftafia, op de plaatsof ’t pleinst. Ana

van ?t Velabrum , of de Offemarkt, daar het Autaar was, dat men het Allergrootfte, talia

Ara Maxima ,noemde, van Hercules in de laagte van den Palatynfchen Berg gebouwt.

Dicht daar by wierdenin't jaar 1526, onderde aerde, de Overblyfzelen van eenenTem-Dee I

pel van Neptunus gevondenofontdekt. Deeze Kerkis in’tjaar 300, van Apolina, eene Maxima |

Romeinfche Matrone, gefticht, zy begrocf de H. Anaftafia daar in. Meenigmaal nt:

isze herbouwt, tot Urbanus den VIII toe, die aan Dominico Caftello het Portaal Ì

beval te vernieawen. De Heer Kardinal Karpegna heeft ze zeer verficrt, t0CN hy arpe:

er den tytel van K ardinaal van voerde. De Heer Febci, die ’t opperfte gezag over gua, Fe:

> Gafthuis van den H. Geeft had , en cerfte Meefter der plechtelykheden van denti.Be I

Paus , en Deken van deze Collegiale Kerk was , heeft ze treffelyk opgefchikt , kapelli È

daar toe de Heeren Fabretti en Kapelli , Kanoniken der zelve , veel van ’t hunne8°P"=

by gedaan hebben; ’t is licht af te ncemen , dat dit cen hoogachtbaar Kapittel

moet weezen, daar zulke uitftekende geleerde Mannen, envan zoo groote aanzien»

lykheit , als die ikftraks genoeme hebbe, zich in onthouden , of hun verblyf ge-

bad hebben.
Deeze Kerk heeft drie buyken of panden; aan cind van't flinkerhandfche , ziet Autaren

men een Autaar, daarin veele overblyfzels van den H.Jozeph bewaart worden; mae nine

melyk, zyn mantelen ftaf , voor ettelyke jaren , toen de Kerk herbouwt wiert ,

onder de aarde gevonden.  Ook zyn'erveele {childeryen, die de Hiftorien van den

H. Karolus, en van den H. Philippus Neri verbeelden.

Het Autaar in ’t kruis der Kerke , aan de rechter hand , is den wel gelukzaligen

Torribio Mogrobefio, Aartsbifichop van Lima, toegewydt.

Het Hoofdautaar ftaat vanalle kantenvry en los, hetis (volgens de oude wet) Andere

naar de Tribune gekeert , daar in legt het lithaam van de H. Anaftafia , en meerAutaren.

andere Martelaars beflooten ; het leggend marmerbeeld van deeze Heilige , is, voor

weinige jaren , van Frangois Abril van Milan uytgehouwen ; de twec marmere

Pronkgraven in de Tribune , ter ceren en gedachrenis van twee Prelaten van hetpronk.

Stamhuys Febei opgerecht , nevens hunne borftbcelden van koper , zyn naar de graveni

{chikking en bouwkunde van den Hecr Thomas Ripoli gemaakt.

Hertafereel van de geboorte onzes Hecren, in de Tribuneis van Lazarus Bal-

di gefchildere ; de Heilige Anaftafia , aan *t gchemelte, nevens de Engelen, in

natte kalk , zyn ook van hem ; de twee zuylen, den hemel boyen *t Hoog Au-

taar onderfchragende , zyn van cenen zeer koftelyken fteen , in.’t Latyna lapus,

Pentelicus , in’ Italiaanfch , Pietra Santa , gehceten.
Aan d’andere zyde van ’t kruys der Kerke, ziet men een tafercel van de H. Maagd,,.;1.,. i

van den zelven Baldi ; nevens dat van St. Joris, op zyn Autaart» in ’t pand of denove {

buyk der Kerke , van Dominyk van Genua. blyfrelsì

In deeze Kerk worden ook de hoofden van den H. Abt Sabas, en Willem den

Belyder des Geloofs ; nevens de kelk, waar mede de H.Jeronimus de Mifle ,

zoo men meent , bedient heeft , bewaatt,
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Antyke Tuffchen de Palatyn- en Aventynfche Bergen , legt cene fchoone ftraat , lopen-

Moyfrle de tot aan de Poott van den H. Sebaftiaan.  Wanneer mende zelve recht uyt gaat,

enrui. Ziet men, aan deflinker hand, de overblyfzelen van ’t Paleys van Auguftus op den

nen —Aventyn : maar aan de rechter hand aan den voet van dien berg , nu een groor

moerafch , dar oudtyds het groote Renpark ftont : *t word ook noch Valle de

Cerchi , tot de Molen toe , welke op het klein vlietje van de Maranna ftaat, en

in voorige tyden Dammnata Crabra geheeten wiert, genoemt.. Daar komt men aan

cenen Kkruysweg , welken de ftraat maakt , die aan het Colizeum begint , en ver-

pe exVolgenstuffchen de Palatynfcheen Calius bergen doorloopende; totaandien kruys-

van den Weg komt ; en van daar tot aan St. Paulus Poort : wanneer men zich dan naar de

H.Gre- fJinker hand keert, komt men aan de Kerk van den H.Gregorius, ftaande op dat

sor. cedeelte van den Berg Calius , voorheen Clivus Scauri genoemt.

Weleer was ’t het Vaderlyke huys en erf van den H. Gregorius den Grooten,

die'er cene Kerk , ter cere van den H. Andreas , ftichtte ;  nevens cen Monikken

Kloofter; waar van hy zelf het gewaat gedragen heef.  Deeze Kerk was cene der

twintig bevoorrechte Abdyen van Rome;nu bezittenze de Gecftelyken van de order

der Camaldulen : zy word krachtig veel bezogt , voornamelyk op den O&aafder
Diarin Dooden , omdat’er zoo veel Aflaat , ten voordecle der Dooden , re verdienen

fiveval; de H. Gregorius begiftigde de zelve daar mede toen hy rotde Hoogepriefter-

verdie. lyke waerdighcit verheven wiert: hy verhaalt inzyne ©Zamenfpraken I. 4. c.51. dat

nen. hy dartig Miffen liet doen voor eenen van zyne Geettelyken aldaarbegraven ,, die daar

op hem verfcheen , omftraale mer de heerlykheit en glory , hem beveftigende , dat

hy door de hulp van deeze offerhanden uit her Vagevuur verloft was.
De Kardinaal Salviati vereerde , in de voorige Feuw, cen gedeelte van zyne

luftplaats aan deeze Kerke , daar het groot pleyn, daar voor, van gemaakt wiert;

> welk zeer gelegen komt voor de meenigre des Volks, derwaars op den O&afder

Doodentoevlocijende. De KardinaalScipio Borgefe heeft’er dat fchoon Portaal,

van uitgehouwen fteen, nevens cene dubbele galery , en cene groote trap daar

by laten bouwen ; naar de otdinantie van Jan Baptifta Soria ; de zeilen die over

de galery rontom het binnenhof, ten tyden van den voornoemden O&af, gefpannen

worden, zyn bruin en wit gefchildert van Nikolao Pomerancio.

pronk. In de Kerk komende, ziet men naar derechter handtegen den muur, een Pronk-
cha graf, en daar by veele laag verhevene kopere beelden; boven hetgraf, dat van fteen

* is, ftaan twee deugden, eneenigekindertjes , in natte kalk , van Jan Cofci, Flo-
rentyn , 00kftaat'er recht over cene andere fchoone Tombe van "t geflagt der Cref-
centien , naar de ordinantie van Honorius Lunghi, gebouwr. Het bchangzel daar

de Kerk tentyde van den O&aafder overledenen mede opgepronktenverciert word,

is bruyn en wit gefchildert , van Frangois. Napi. Het Autaar ftaat op zyne ey-

gene voéten vry en los, naar de oude wet gekeert ; het is bevoorrecht , als mede de

twee andere Autaaren aan de zyde, daar de buyken of panden van ’t Kruysder Kere
ke, aan dien kant en hoek , eyndigen.

Kapel- Van de zyde van ’t Euangely komt men in cene Kapel, aan den H. Gregorius

leu, enz.geheiligt : aangelegt van den Kardinaal Salviati , naar de bouwkunde van Fran-

gois van Volterre, maar van Karolo Maderno voltooit ; het tafereel van den H.

Gregorius, knielende voor het beeld van onze Lieve Vrouw, op’t Autaar deezer Ka-
pelle , is van dien zoo vermaarden Annibal Karacci; de fchilderyen tegen de zol-
dering der kleine hoogronde kap of dome, daar de heerlykheit der Heiligen af-

gebeeidt word, zyn van Riccio de Novara; 0okhettafereel aanderechter hand,

daar de H. Gregorius het beeld van de H. Maria Magiore ; of de Meerdere, in den

ommegang , rorfcht ; om de peft , Romein zynen tyd plagende , te doen ophou-

den ;- deeze Kapel is eenknekelhuys ; daar meenigte van Doodsbeenderen in

opgeftapelt leggen.
Drie on. Van daar komt menin eenen tuin, daar in drie onderfcheide Kerken of Kapel-
peden ftaan , de Kardinaal Baronius heeft ze vernicuwt. De cerfte is de H. Sylvia,
ken oe Moeder van den H. Gregoriusgtoegewydt : het Beelt van deeze H. Vrouw, ftaan-
pr de op ’c Autaar, is uitgehouwen van Franciofini. De Kardinaal Borgefe deed, in

de. ’tjaar 1608, de zolderinge leggen , cn de zelve met Schilderyen van Guido Re-
Sylvia. ni verficren.

visi De tweede , aan St. Andries gcheiligt , is van den zelven Kardinaal Borgefe
Andries. vernieuwt ; de Ridder Pomorancie heeft het Autaarftuk met olyverw op het plaa-

fter gefchildert , en daar in de H. Maagt , den H. Andreas , en den H.Gregorius
uitgebeeldt. Dehiftorien en ’r leven van den H. Andreas; in natte kalk , op de

muuren > hebben de befte Meefters , (leerlingen van de Karaccis) gefchildere ; al
Wat
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wat aan de rechter zyde gezien word; is van den Dominicain ; en aan deflinker,
van Guido Rheni. 4

In het derde Oratorium of Bedchuis , ftaat cene groote fteene tafel , daar pe derdè
de H, Gregorius de Groote dagelyks twaalf arme Pelgrims aan f{pyfde ; maarKapelbe»

na dac, op zekeren dag; cen Engel zich in ’t midden van hen geplaatit had, fpyfdee
hy daar aan aleyt dertien arme menfchen.  Daar in volgen de Pauzenvan dien tyd
af tot heden toe hem na. Het zittend marmerbeelt van Gregorius , gefchetft van
Michel Angelo Bonarota ; is van Franciofini, naar zynen doot volmaakt; de
Schilderyen, in natte kalk , tegen de muuren , ’t leven van den H. Gregorius ver=
toonende , en onder anderen de twaalf Pelgrims aan de tafel , met den Engel in’
midden , zyn van Antonio Viviano van Urbin.

Dicht by deeze Kerk , aan de andere zyde van de ftraat , die te gelyk naar jan en
Navicella èn naarSt. Jan van Latranenloopt , ftaat de Kerk van de HH. Broc-ktuj®
deren en Martelaaren Jan en Paulus, welke de H. Pammakus, in de vierde Ecuwe,
op het vaderlyke erf deezer Heiligen liec bouwen, ter plaatze daar oudtyds de Cu-
ria Hoftilia Nova geftaan heeft ; zy praalt mer eenen alouden Kardinaals tytel , is
ook menîgmaal van verfcheide Kardinaalen (dien tytel voerende) vernicuwr , wel
cer was ze Collegiaal : maar Nicolaus de V begiftigd'er, in’t jaar 1448, ter be- _
de van den Kardinaal Latinus Urfyn , de Geeftelyken van de Order der JefuatendA
mede , doch deze Orderis vernietigt. De Heer Kardinaal van Nortfolk bragt'erder veri
de Engelfche Jacobynen in, hun daar in onderhoud verfchaffende. Men komt door"!

ije galery in deeze Kerk; zy heeft drie panden of buyken ; rwee ryen mar-
portyre zuilen , de vloer is byna heel van porfyrfteen ; in den grooten

buyk der Kerke, aan de rechter hand, lege de fteen, waar op Juliaan d’Apoftaat de kefe-
voornoemde twee H. H. Broeders lier onthoofden. De Kardinaal Auguftinus Cu. raden bé:

fa heeft dengront van ’t verhemelte laten leggen ; de Franfche Kardinal Pelleve, hevea.
Aartsbiffchop van Sens, het Koor, en de twee alleen en los ftaande Autaren vere
nieut ; de Kardinaal Karaffa hceft de Tribune laten befchilderen , in’ midden der
zelve is Chriltus, meer dan levens grootte, met Engelen verzelt suitgebeeldr; onder
de kroonly@t zyn verfcheide Hiftorien , in natte Kalk , van Nicolaas Pomorantie
gefchildert.
©p’c Autaar; aan de rechter hand, ziet then, in het inkomen, eentafereel van Hare hei:

de H. H. Jan en Paulus, nevens meer andere beelden , in natte kalk , van Rafaé-ligheden
lius de Regio gefchildert, en op ’t Autaar daar recht over, den Marteldoot dezer
Heiligen , van Paris Nogari.

Her lichaam van den H. Martelaar Saturnyn , ruft onder °c Autaar hem toege-aange-
wydt , en onder’t Hoog autaar, dat alleen en op zyncigen gront naar de Tribune wezeni
ftaat gekeert, de lichamen van zeven H. H. Broederen en Martelaren van’ Eilant
Scylla.

Wederkeerendeopdegrooteftraat, dietot St. Sebaftiaans toeloopt, na dat men cene
groote wandeldreefvan vierryen Boomen; langs het beekje Marrana geplant, dooris
gegaan , ziet men aande rechter hant, op het eynd van den Aventynfchen Berg,
de Kerk van de Maagt en Martelarefe Balbina. In e jaar 336 wiere ze , dicht De Kerk

by haare begraafplaats ; van den H. Paus Markus » onder den tytel van Salvator 3 Batbioai
geheilist : men ziet ook een beele in de Tribune, waar voor deze H.Maagt hare
gebeden plage uit te ftorten. De H. Gregorius del heeft, in ’t jaar 600, deeze
Kerk de H. Balbina toegewydt , en met eenen Kardinaalstytel begiftige. Na dien
tyd is ze menigmaal vernieuwt, door Gregorius den III, inc jaar 731, door Paulus
den II, int jaar 1464. Pompejus Arigoni, Cardinaal daar van, liet ze in °t jaar
1599 merkelyk verbeteren ; weleer quam ze den Vaderen Heremyten van St. Au-
guftyn toe: maar Pius de IV vereenigde ze met het Kapittel van den H. Petrus. Beilighe:
Het lichaam van de H. Balbina , van den H. Quirinus haren Vader, en vyf andereSE
Martelaars, ruften onder het Hoog Autaar.. De Tribune is in natte kalk met ver- de.
fcheide bekende Heiligen, (naar ’t leven) befchildert, van Anaftafio fonte bono van
Florence.

Een weinig verder aan den voet van den zelven Berg , ziet men de puinhopen Ruinen
van cen groot Gebouw, weleer de Baden van Antonyn Karakalla ; diche daar BycrFade
ftaat de Kerk van de H. H. Nereus, Achilleus , en Domitilla, gefticht door den van ka-
H.Paus Marcellus , op het erf van de H. Vrouwe Lucina 3 zy pronkt van outsrakalla, .
met eenen Kardinaals tytel, en is verfcheide malen herbouwt. De Kardinaal Baronius, c.dax
die’er in ’t begin dernaaftvoorgaandeeeuwe, den tytelvan voerde, heeft zevan dende H.
gront af herbouwt ; hy lier de muuren, in'natte kalk, met de levens der Apoftelen SE
befchilderen, door Nicolaas Pomarancie ; van hemis insgelyks de H. Domitilla, met.
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__ Olyverf op paneel aandeflinker hand; maar door Hieronymus Maffeide gevel be-

Heilig-fchildert, Het voorite van ’© Hoog Autaar, is op zyn onderwets naar de Tribune

der Ker. gekeert, men klimver met trappen op. De Kardinaal Baronius liet’er de lichaamen

ke san- van de Patronendezer Kerke , uit die van den H. Adriaan , daar ze lang bewaart

gewezenvaren , weder inbrengen. Men zegt datzein St.Jans kerk geruft hebben, al van

den tyd af, dat de Noortfche Koningen de landftreek (’t Campagne van Rome

geheeten ) verwoeftren ; en alles vernielden en roofden tot aan her Kapirooltoe.

Deze Kerk hoort aan de Vaderen van’tOratorium van den H. Philippus Neri ; die

daar eenen Heremyt houden, en cenen Kapellaan op de Feeftdagen heene zenden

om de Mifle te doen : in den tuin daar aan hoorende komen de voornoemde Va-

ders veeltyds , om hunne ernftige bezigheden, met dit vermaak, te verpoozen, en

hunnegeeftente vervrolyken.

st.sixtu. Recht daar tegen over ftaat de Kerk van den H.Sixtus den II , Paus en Mar-

Kerk. telaar, t' zynet eere geheiligt ; hy legt hier mer meer andere Martelaars , die hei-

liglyk in zyn gezelfchap den Marteldoot gefmaake hebben ; namelyk, de H. Feli-

ciflfimus en Agapetus, Diakonen; Januarius Magnus, Innocentius en Stephanus On-

derdiakonen : nochruften’er vyf andere Pauzen en Martelaars ; als de H. Felix ,

Zephirinns , Anterus , Lucius ; Sotetus 5 nevens ’t lichaam van den H, Martelaar

Luciaan, Deeze Kerk is ten tyde van den grooten Konftantyn gebouwr. Inno-

centius de III heeft ze, in ’t jaar1200, vernieuwt. Honorius dell, zyn Opvolger,

vereerdeze aan den H. Dominicus, die daar de Geeftelyken van zyne order in plant-

st. Do- te: hy verwekte daar drie Dooden , doch verliet deeze plaats , om met zyn ge-

SI zelfchap op St. Sabinate te gaan huisveften ; en gaf ze nevens het Kloofter hier

drieDoo. mede vereenigt , aan de Geeftelyken van zyne order , die daar ook tot den tyd

den van Pius den V gewoont hebben : want hy verplaatfte ze re St. Dominyken,

op den berg Magnopoli , om dav’er geen goede lucht was 3 ook zyn’er nuniet

boven vyf of zes Îerfche Jacobynen in. De Kardinaal Boncompagno , die’er den

Titel van voerde, heeft de plaats op de aanloopen laten effenen, het Portaal ver-

maaken , en de zoldering metfraai {chrynwerk vercieren , alles naar de bouwkun-

de van Baccio Pintelli.
si csì Een weinig verder ter plaatze daar de weg A spia ich in tweèn verdeelt , wan-

&.Cef- eer men dien naardeflinker hand en de Latynfche poort opflaat, ftaat de Kerk van

den H. Cazarius Diaken, die de H. Domitilla nevens haare beide Eunuchen (ont-

manden) de H. Nereusen Achilleus, daarter aarde en Graffteden befchikte. Dee-

Tese ze Kerk is zeer oud, nademaal de H. Gregorius daar gewag van maakt: zy was ook

24. eene van de twintig Roomfche Abdyen, en pronkt met eenen Kardinaals tytel.

De Kerk is den Vaderen Sommasken, van ’t Klementynfche Collegie ; toegevoegt,

maar daaris niet aanmerkenswaerdig te zien.

DE Buiten de St. Sebaftiaans poort ; over het kleine beekje dat men Aqua Sanétahiet,

Mariader veleer 4/70 geheeten; ftaat ; naardeflinker hand , cen Kerkje van de H. Maria

der Palmen ; ‘of de Kapelle Domine quo vadis ? genaamt , dicht by de puinhopen

Miracu. van den Tempel van Mars, omtrent daar onze Heer aam den H. Petrus verfchceen

leuze. toen hy uit de gevangenis , volgens den Raad der Chriftenen (na dat hy zyne

hug can Cipiers of bewaarders gedoopt hadde ) vluchtte : wanneer d’Apoftel (verbaaft ,

Petru. om dat hy zynen Meefter , met het kruis op zyne fchouders beladen , naar Rome

zag gaan ) regen hem zeide, Domine quo vadis ? die daar op antwoordde , Vezso

Romam iterum crucifigi , en te gelyk verdween ; latende cen voetfpoor op cenen

fteen , noch in St. Sebaftiaanskerk te zien en daar bewaart. De H. Petrus, merkende

SU dat de Heer door dit gezicht hem als verweet , dat hy den marteldootvreesde, en daar
evelti=

ging van VOOF vluchtte , keerde weder naar Rome ; en leed korts daar na waarlyk den mar-

Petrus. teldoor. Egefippus verhaalt deeze Hiltory in zyne Kerkelyke gefchiedeniffen, van

Mai, hem in de tweede Eeuwe befchreven , en toen alom by de geloovigen bekent. In

Rome. voortyden ftont’er cen ryk Gafthuis by deeze Kerk , maar daar van zyn zeer wei-

nige blyken overig, vermids het in de naaft voorgaande Eeuwe, noch geheel onder

den voetlag ; deshalven ftichtte de Engelfche Kardinaal Polus, uyt eenen heiligen

yver, deeze kleine ronde Kapel, op den grooten weg, cen weinig hooger op dan

de voorige , op dat deeze Goddelyke verfchyning den menfchen niet ganfch en

gaaruit de gedachten ginge. Bovendien heeft de geleerde en zeer Godvrucheige

Kardinaal Frangois Tolet, cen Jefuit, deeze Kerk weder op doen bouwen , ZY

15 van cenen Heremyt, die daar cene bequame woonplaatsheeft, redelyk wel onder-

ouden.
st, Ur- Achter de nr ,ftaat de Kerk van den H. Urbanus; in de beemden der Cafa.

bian van rellen, op de Zia Latina , van Urbanus den VIII, (ter plaatze daar de =Paus
rba-
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Urbanus de I°, de H. Cecilia nevens meer andere Heiligen doopte) herbouwt. Zyde Ka-
is verciert met cene fchoonegalery , ruftende op marmere gegroefde Zuylen, uiefrele
den Tempel van Mars herkomftig , en naar de Korintifche bouworde  ge-
maake. n
Menkomecindelyk , ontrent hondert treden verder, op de Zia +Appia. Aan deje,

rechter hand ftaat de Kerk van den H. Sebaftiaan, cene der zeven Hoofdkerken vanis eender
Rome: de lichamen van de H. Petrus en Paulus warenhier 150 jaaren verborgen, no
in de onderaartfche Graven , waar op deeze Kerk gebouwr is, toen cenige Griekenkerken
de zelve van daar weggenomenen ontftolen hadden , om ze naar hun land te bren-vanko-
gen, maarontrent deeze plaats komende , konden zy nooit eenen voet verder zet- So
ten. De H. Paus Cornelius liet deeze H.H.lichaamen, naar’t gevoelen van Ciac-
conius , in St. Pieters brengen ; maar Baronius meent dat dit apocryf en zonder
zekerheit is; ‘© zy zoo ’t wil, Surius zegt , in’t leven van den H. Sebaftiaan , dat
dees Heilig, na zynen Marteldoot, aan de H. Lucina verfcheen, dat hy haaropen-
baarde , dat zyn lichaam in een riool op ’t Marsveld gefmeten lag ( daar nu de
Kerk van St. Andries ten Dale ftaat); dat hy wenfchte, dat zyn Lichaam overge-
bragt wierde in de onderaart(che Graven of Katakomben, ter plaatze daar de licha-
menvan den H. Petrus en den H. Paulus zoo lang geruft hadden. t Word voorde contian-
waarheid gelooft, dar de Groote Konftantyn deze Kerk gefticht heeft , en dat zeda
door den H. Sylvefter geheiligt is : verfcheide Pauzen hebben ze vernieuwt ; maar Hecte des
int jaar 1622 liet de Kardinaal Scipio Borgeze , die'er Waereldlyk of Commen- Dali
datair Abt van was, haar prachtig ophalen, en met een fchoon Portaal , cene galery, 8eti È
en verguld plaafter- en fchrynwerk vercieren , hy plaatfte daar de Paters Feuillan-
Sa in, vermids de Monikken, die’er te vooren in waren , de zelve verlaten had-
en. $
De Kerk heeft maar een pand ; zy is zeer lucht en helder , opgepronkt metDe Kerk

zeven Autaaren , drie aan ieder zyde , nevens dat van ’t koor; behalven noch cenbifthre
klein aan de rechter hand dicht by de onderaartfche Graven ; vyf der zelver (het
is uit de opfchriften boven ieder Autaar ftaande te leezen, op deeze wyze Unzz
ex feptem Altaribus:) zyn bevoorrecht ofgepriviligieer. In de cerfte Kapel, aan
de rechter hand , die met yzere tralien gefloten is, wort de fchat in eene grooteSchaten
kas , welke boven ’t Autaar in plaats van centaferecl verftrekt, bewaart; zy is metile
gene gordyn: bedekt : deze kas word in verfcheide kleiner kaffen gefmaldeelt sbefaar.
daar , onder anderen ; de fteen in is, daar Chriftus zyne voetzoolen in liet ge-
prent ftaan , toenhy aan den H.Petrus, op den weg Appia, verfcheen; de hoofden van
den H. Kalixtus , en van den H. Fabianus, Pauzen en Martelaars; de loode kelk
daar zich de laatfte van diende, wanncer hy de Miffe deed ; twee pylen op St. Se-
baftiaan gefchooten ; de Zuyl daar hy aan vaft gemaakt was; en meer andere over-
blyfzels der H. Martelaren.

Het tweede Autaar, is aan de H. Francifca Romana geheiligt; het derde aan den Auteren
H. Hieronymus; hunne lichaamen, die men tegen ’tverhemelte gefchildert ziet, zyn Leela
van Archita Perufino ; als ook die op de twee Autaaren aan d’andere zyde.

Opdedeur, waar door mennaar de onderaardfche Catacombes, ofGraven gaat, schitde.
zyn vecle Heiligen, in natte Kalk , zeer levendig gefchildere van Hannibal Ka-ryen.
racci. }

Het kooris met eeneyzere traly gefloten ; de Tribune , de hoogronde kap peo
de Lanteern, en alle de cieraaden van ’t Hoog Autaar, zyn naar de bouwkundebef:hre-
van Jan Flaman gemaakt. Het Autaarftuk , tuffchen vier fchoone Zuilen vanven
groen marmer, is in natte kalk , van Innocentio Tacconi van Bolonien, eenendif.
cipel van Annibal Karacci, gefchildert.

Aandeandere zyde ,, wanncer men zich naar de deur wendr, ftaat het cerfte Au-
taar , den H. Bernardus tocgewyd ; het tweede aan den H. Karolus Boromeus ;
het derde aan den H.Sebaftiaan ; daar zyn lichaam onder ruft. Het wit marmer
leggendbeeld , en de ley vol Pylen ; in plaats van een Autaarftuk , is van Broeder Wonder
Antonio Giorgetti. Deze Kapel is, met zeer groote koften, van den Kardinaalverplat.
Francois Barberini opgepronkt en verfiert , want hy dacht daar in het lichaamzeavan
van den H. Sebaftiaan onder het Hoog Autaar over te brengen : maarnooîtheeftA;;.ns
hy zulks konnen volyoeren , als getuige wert van de werkluiden , dic daar toelicham,

alle hun vlyt aanwendden : daar nochtans Paus Gregorius de IV, in yoortyden,
dit lyk , zonder eenige moeite , nevens de lichamen van de H. Tiburcus en Gor.
gonus , maar St. Pierers vervoert en overgebracht had. Honorius de III, heeft
echter het zelve lichaam) van den H. Sebaftiaan in deeze Kapel gebracht. Men
Ziet hier een tafercel van den Marteldoot dezes Heiligs , van Pedro Paulo van Lu-
ca gefchildert, Qqz Door
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Door cene wandelgang , naar de zyde van’ Kooraandeflinker hand , komt

menin eene kelder , daar de lichamen van de H.H,. Petrus en Paulus lang in ,

verborgen gelegen hebben ; in deze gang ziet men een tafereel van de H. Maagt,

naar de tekening van Albano : de wit marmere Borftbeelden van de H. H. Pe-

trus en Paulus , boven dit onderaardfch Autaar , zyn van Nicolaas Cordier ge-

maake; de Schildéry in natte kalk, aan’ verhemelte , dat men van de marmere

baluftrade aan’t eind der zelver wandelgang kan zien , daar deze twee H. Apofte-
len uitgeftrekt en levenloos verbeeldt worden , is van den Ridder Lanfranco,of van
Bada Locchi.

pe Kerk De kleine deur ,welke daaris, uitgaande , komt men op den weg naar St. Pauluss

van on- dwars over cen groot vele, op ’t midden naardeflinker hand, wat van den grootenzer Li 5 do
Vrouwe wegaf, ziermen de Kerk van onzer L. Vrouwen Boo:fchap, ofde Annunciata. Dee-

Boor- _zeisde negende Kerk welke men uit eenen Goddelyken yver en devotic moct bezocken,
fehaP: men leeft daar, op cenenfteen in den muur, dat ze in’t jaar1270, op den 9 Au-

guftus, ingewydc 1s. Op eene andereplaats, datter zelver fteé tien duizent Martelaars

begraaven leggen. In deze Kerkis niet merkwaardigs, maarmen kan grooten Af-
laat verdienen , wanneer men ze plechtig gaat bezoeken; zy hoort aan de Broeder-

; fchap van Confalon, welke ze laat bedienen.
St. PaulsstPale Een myl wecgs van daar, ftaat:de Kerk van den H. Paulus aan de drie Fonteinen,

de Fon. ZOO genaamt , Om dat’er drie Fonteinen , elk 5. of 6 voeten van den anderen ; op
tinen. een en de zelve lyn ftaan; men zegt de zelve gefproten te zyn , uit drie fpron-

gen van ’t hooft van Paulus , na dat het van den romp gefcheiden was ; want hier
wiert hy (als een Edelman of Borger van Rome) onthooft ; en daarentegen de H.
Petrus (als cen Jood en ongeacht man ) aan de overzyde van den Tyberltroom ge-

Mondere kruit. De H. Ambrofius zegt , in zyne 68 Kerkreden, dat'er melk, in plaats van

fprong bloet , uit het hooft van den H. Paulus vloeide. 1k heb nooit recht konnen onder-

derFon- vinden, wanneer deeze Kerk gebouwtis; maar wel dar de Kardinaal Aldobrandini de

teinenzelye van den grontaf,in’tbegin der voorgaande Ecuwe, herbouwt heeft: vangeftalte

is ze eyrond en met marmer verfiert, voornamelyk de drie Fonteinen van vooren :

op het Autaar; aan de rechter hand , ziet men in eentafereel de onthoofding van

den H. Paulus afgebeelde; het is met olyverf , van Bernardyn Pafleratti van Bolo-

Autsar- nien , gefchildert : aandeflinker hand , ftaat een ander Autaar, op het welke cen
Gna uitftekent fraai ftuk van de kruiciging vanden H.Petrus, door Guido Rhenigefchildert,

Rheni. gezien word. De twee kleine fteene beelden van de Prinffen der Apoftelen, op het

Poortaal , zyn van Nicolaas Cordier , anders Franciofini genaamt, gedaan.

pe kerk Deeze ftreek hiette in oude tyden ad Aguas Salvias © ad guttamjugiter ma-

vue nantem , daar na, Vicus Alexandrie 5 zy legt dicht aan den Oftienzer weg; te-

Vinci genwoordig ftaat'er niet dan cene Abdy van de Order der Cifternen , daar de Kerk

tiuepo, vAD de H. H. Vincentius en Anaftafius naalt by ftaat; zy is in’t jaar 626 geftiche

Anat+= van den Paus Honorius den I , ter plaatze dar hy ‘t lyk van den H. Anaftafius, die

dé3Fon-cen Perfiaanfche Monnik geweeft , en Martelaar geltorven was, te gemoet ging

teinen en ontfing 5 ’t wiert hem van den Keizer Heraclius toegezonden ; maar hier word

niet dan ’t hooft bewaart , het lichaam is naderhant in het Santa Santtorum over-

gebracht. Deze Kerk is op den 22 Januarius ingewydt; ten zelven dage wordook

de Feeftdag , ter ecre van den H. Vincentius, geviert ; en daarom houd de Kerk

noch den naam van den H. Vincentius en van den H. Anaftafius, Leo de III licet

ze, in ’t jaar 796, weder van den gront af ophaalen. Keizer Karel dc Groote

begiftigde ze mer groot inkomen.  Innocentius de Il vereerde de Kerk , in ’t jaar

1140 ; aan de Cifternenfe Monniken die zedert dien tyd altyt hier hun verbly

gehouden hebben ; de eerfte Abt , die de H, Bernardus hier in ftelde , wiert daar

na Paus onder den naam van Eugenius den III Deeze Kerk hecfr drie panden $
maar geen Kruis : zy is naar eene boukunde welke zeer veel van ’t Gotfche heefc

emaakt : men ziet’er de 12 Apoftelen , in natte kalk, op de zuilen van het mid-

delfte pand naar de tekeningen van Rafaél gefchildert : maar de andere ftukken

op ’t Hoog Autaar; van onze L. Vrouw, nevensveele Heiligen,zyn zcer oud ; €A

echter niet ongeeftig gedaan.
H.Reli-

|

Hier worden veele overblyfzels der H. Martelaren , 1n rykelyke kaffen geflotens

Guer  bewaart 5 maar de zyde van ’t Epiftel ftaat het Pronkgraf van den Abt Ferdinani

so Ugelli , hy was een Geeftelyk Heervan de zelve order; zeer ervaren in Hiftorie®

weren. ©n Geflagtkunde , ’t welk zyne geleerde bocken en voornamelyk zyn Ialia Sacr4+

uitwyzen,
Di Kerk In den zelven omtrek ftaat noch cen derde ronde Kerk , de H. Maria Scala

pancia Celi, of des Hemels ladder genaamt : om dat, cen tyde dat de H. Bernardus dun)
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de Zielmiffe, voor eenen dooden, bediende; hy in cengezicht zag; dat de H. Maagg,
met eenen ladder, de ziel van den lydenden of dooden uit het vagevier verlofte,
Onder deeze Kerk ruften de lichamen van den H. Zeno ; krygsoverfte ; nevens richaa
noch 10203 andere Martelaars ; die alle met hem op de zelve plaats , om het ge- Heiligen
loof,, door bevelvan Diocletiaan, vermoort wierden, na dat zy langen tyd voordis hiee
af als bandwerksluiden aan zyne Badftoven hadden mocten werken. De Kardinaal
Alexander Farnefe , wereldlyk of Commendatair Abt van St. Vincent en St. Ana-
ftaas , liet deeze Kerk herbouwen ; naderhand heeft ze de Kardinaal Pedro Aldo-
brandini weér opgehaale!, naar de ordinantie van Jocomo de la Porta. Aan het
gewelt boven her Hoog Autaar ziet men een fraai Mozaiks werk daar de H. Maagt
in cene wolk, nevens onzen Heer, rontom met Engelen omcingelt, vertoont word,
en wat lager, veele Heiligen, door Frangois Zucca van Florence, naar de tekenin-
gen van Giovanni di Vecchi , gefchildere.
Weder door den Oftienzer weg naar Rome keerende , komt men een myl vanSt.Pau:

daar, naarde flinker hand , aan de Kerk van den H. Paulus buiten de muuren ge-'usbuiten
. sc. r ut»

fticht ; en rykelyk begiftigt van den Grooten Konftantyn , ter plaatze daar het 1yk ren.
deezes Apoftels cerlt van zynen Difcipel Timotheus begraven was ; doch dees is
cen ander ‘Timotheus dan die in zynetwee brieven ftaat gemeldt : de H. Sylvefterheeft
ze ten zelven dage als die van den H. Petrus, op den 18 Novemberin ’t jaar 324,
geheiligt :. hy plaatfte onder ’t Hoog Autaar , het halve lichaam van den H. Pe- waardo
trus , infygelyks ook van den H. Paulus, wier ander helften hy in de Hoofdkerk deelen
van den Prins der Apoftelen gelaten had , *t zelve getuige de H. Gregorius /. 3. Ep. tan Pe
30. en Procop ; 4 2. de bello Gothorum.  Onder den Keizer Valentiniaan is ze, in Paulus
"t jaar389, tot zodanige eene grootte, als ze nu gezien word, vernieuwt. Leo de III'uten.
licr, in ‘© jaar 800, het dak vermaaken, en meer andere Pauzen hebben ze van tyd
tot tyd opgehaale. Clemens de VIII deed ze. met fraai gefneden fchrynwerk be-
fchieten,, en het kruis der Kerke in tweén verdeelen, ook rwee Autaren van den
grond op ; aan ieder zyde cen, bouwen. Men zegt dat’er oudtyds een overdekte
galery geftaan heeft , waar onder door men van Rometotaan Sr. Pauls toe bedekt
gaan ‘konde ; de Benediktyner Monikken hebben deeze Kerk , van Paus Martyns, i
des IjJen tyd af, bezeten : hybegiftigde henlieden daar mede ; int jaar 343 ; enga Ken,
Zy is in handen en?t bezit vanverfcheide Genootfchappen dier Order geraake. Te-kebe-
genwoordig word ze bedient van de Broederfchap der Mont Caffynen , of van de fcluevenì
H. Jultina van Padua: welke, in’t jaar 1420, daar in van Martinus den V beve.
ftigt zyn.  Deeze Kerk is de derde van de vyf Patriarchale ; cn cene van de vier ,
daar de H. deuren aanftaan ; zy is 120 treden lang en tachtig breed ; heeft vyf
panden, ruftende op zuilen van cene overmatige grootte , die van het middel fte
pand , zyn van wit marmer,, gegroeft naar de Korintifche order ; twintig aan elke
zyde : de andere zyn van marmergranit , ten getale van zeltig, die van het kruis
daar onder getele. De vloer is van marmer, vecle oude Opfchriften; of liever over-
biyfzels daarvan, vindmen'er in. Niet dan’tkruys der Kerke word bezogt , vermits
de vyf panden zonder Autaren zyn ; bchalven de twee Marmere , aan de zyde van Groote|
de groore deur, daar evenwel gcen dienft word gedaan ; echter so ZO VELCIELT|yiheit
met half rond en Jaag verheven beeldwerk van cene goede hand , fchoon naar deder Kers
Gotfche wys gemaakt. De deuren zyn van koper met laag verheeven beeldwerk,
ten tyde van Alexander den IV, gemaakt: de wapens van Klemens den VI , op»
zyn Mozaiks, boven aan de overdekte galery in ’t midden van het groot Portaal,
zyn van Pedro Cavallini, Romein: hy heeft ook het ander Mozaiks binnewerk ge-
maake , daar hy in cen marmergraf begraven lege , ’t welk niet meer voor handen
is, en waar van niet overfchiet is dan dit graffchrife.

” 9

Quantum Romana Petrus decus addidit Urbi ; cn
Pitturd tantum det decus ipfè Polo.

Men gaat gewoonlyk door de deur achter %t koor in St. Pauls ; ftaanide aan den Korek
Oftienzer weg : de eerfte Kapel aan de rechter hand in ’t'inkomen ; Iynrecht met
het koor , is'in’cjaar 1625 gebouwt. Die van ’t H. Sakrament (zeer prachtig }
is naar de bouwkunde van Karolo Maderne : het gewelf is in natte kalk , van
Anaftalio Florentyn gefchildert.; men zier'er David, door den honger geperft , de
Toonbrooden voor de Arke des Verbonds op ceren : langs de muuren ziet menSchildes
vecle fchilderyen mer olyverf van den Ridder Lanfranco : men zag’er her laatfte"?"*
Avontmaal des Heeren mer zyne Apoftelen ; her wondetwerk van de vyf brooden,
€n andere hiftorien meer van * leven onzes Heeren ; alle om de vochtigheit in de

Q43 gere
*
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gerfkamer verplaatft, na dat men'er echter namaakzels van gelaten had ; zulks
dat’er niet gebleeven is dan het klein Autaarftukje , boven den "Tabernakel of ’t klein
Tempeltje 3 daar veele Engelen in gezien worden , nevens dat van de Ifraéliten ,
daar zy het Mannain de woeftyn verzamelen, infgelyks daar zy fteenen raapen, als
medehet vierde of laatfte , daar de hiftory van de kopere Slang uitgebeeldr word;
deeze alle zyn , in natte Kalk, van den gemelden Lanfranco gefchildert , maar zy
bederven allenxkens meer en meer.

Autaren Eindelyk komt menaan ’t Hoog Autaar, daar de Geeftelyken den H. Dienft waar-
befchre- neemen : het gewelf is op zyn Mozaiks gefchildert ; de tafercelen op ’t Autaar,
ven daar de H. Paulus begraven word, zyn van Louis Civoli, Florentyn: in vier Ova-

len of eyrondendaar rontom, ziet men vier gelyke hiftorien van ’r Jeven deczes
Apoftels , van Avancino Nucci gefchildert ; d’eerfte vertoont de onthalzing van
den H. Paulus; de tweede zyne aankomft aan ’£ Eiland Malta; de derde zyne ver-
rukking in den derden Hemel; en delaatfte , daar deczen Apoftelin de gevangenis
legr.
iaover, in ’t midden vanhetkruys, ftaat het Patriarchaal Autaar,

niet naar de Tribune, als de andere, gekeert, vermids de groote deur aan den Welt-
kant kome. Daar by ftaan vier Porfyre zuylen, eenen Dekhemel , of klein mar-
mer Tempeltje è naar de Gotfche bouwkunde gemaakt , onderfchragende.

Onder- Onder dit Autaar ftaat een onderaardfch , daarin veele uitftekende Reliquien of
ci H. Overblyfzels befloten zyn, namelyk , de helft der lichamen van den H. Petrus
vol uit. en den H. Paulus; dat van Timotheus den H. Martelaar , van wien de Kerke de
ans gedachtenifTe viert den 22 van Oogftmaand; die van de H. H.Celfus, Julianus, en Bafi-
dommenlius , van vele onnozele kinderen ; een arm van de H. Anna, Moeder der H.Maagt;
befehre- de Keten daar den H. Paulus aan geflotenis geweeft ; het hooft van de Samaritaan-
ve. {che Vrouw , die Baronius, in zyne Martelaars dagtafel ofregifter , den naam van

Photina geeft; hy zegt ook dat zy Martelares geftorven is; tot ecn onwraakbaar ge-
tuigeniffe brengt hy de Menologie der Grieken by , bewyzende daar door dat zy
de zelve is, die van Chriftus bekeert wiert, toen hy drinken van haar eyfchte ; ‘cen
vinger van den H. Nicolaas , en veel meer andere, welke dingsdag na Pafchen ten
toongeftele worden op ’t Autaar, naar’ welke men mer veele trappen afklime, het
is omheint met een marmer hek of baluftrade.

"ever: Aanevan het Patriarchaal Autaar, ftaan twee andere vrye en loffe Au-
maarde taren , met den rug tegendepilafters , ofvierkante zuilen ; welke *t verhemelce
sonici onderftutten; opd dezyde des Epiftels, ftaat dat ÈKruiceix Onderftutten ; op dat naar de zyde des Epiftels, ftaat dat zoo vermaardeuit fteen gehou.
datge- ‘wene Kruicefix , zynde een konftftuk van den voornoemden Cavallini ; die ook
fece her Mozaîks werk gemaakt heeft. Dit is het Kruicefix , dat tegen de H. Sweed-

fche Princeffe Brigitta fprak , toen zy haar verblyf te Romehielt, en dikwyl deze
Kerk quam bezoeken. Het word op alle cerfte Zondagen der Maand van ter zy-
den; fchuyns door een helder en doorzichtig lywaat, ook op dengoeden Vrydags
vertoont ; het beeldt van de H.Brigitta, leggende op hare knién in een muurvak
recht tegen over her gemelde Kruicefix , is van Maderne.

‘Andere Op het Autaar , naar de zyde vanEuangely , ziet men centafereel van de H:
SURI Maagt, dat zeer oud is; en op ’t Autaat , aan ‘t eind van het Kruis der Kerke,n Au- ; 7 7 )
taartuk. cen ander groot ftuk , en daar in den H. Benedi€tus in cene H. verrukking , van
ken. Jan Vecchi gefchildert; dicht hier by ftaat een ander Autaar, daarde bekeering van

den H. Paulus op afgemaalt is, van Horatio Gentilefchi : recht daar tegen over,
aan ‘e ander eind van het Kruys, ftaan rwee Autaren tegen de vorige gekcert , op
elk zier men cen ftuk van dezelve grootte; alshet daar tegenover ftaande; het cene
verbeeldt de fteeniging van Stefanus, door Lavinia Fontana, van Bolonie , welke
de Schilderkunft grondig verftont ; en ’t ander, de Hemelvaart der H. Maagt,
door Mutani gefchildert.

Pronk- Onderde overdekte galery, buiten de groote poort of deur, ziet men een Pronk:
grafvan graf met zeer laag verheven Beeldwerk, dat zcer beduryen is, van eenen grooter
Do Heer., in de twaalfde Ecuw ; zyn naam was Petrus Leo. Zommige zyn van ge

voclen, dat het huis van Ooftenryk uit hem oorfpronkelyk is , daar op ftaat dit
Graffchrift.

 
Graf Te Petrus & Paulus confervent Petre Leonii ,

0 Dent animam celo , quos tam devotus amafti ;
Et quibus eft idem tumulus , fit gloria tecum.

Achtet   
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Achter deeze Kerk , op.den grooten weg of Oftienzer heyrbaan ;  ftaat cene Kruiipl.

marmere zuyl, zes voeten hoog , met laag verheven beeldwerk en cen yzer kruispe

daar boven op; in ’t jaar 1606, van de Monniken van St. Paulsopgerecht.  Zom-daar

mige zeggen » dat ze welecr in den Tempel van Vulkaan geftaan heeft ; andere over.

dat ze gemaakt is om voor cenen Kandelaar aan eene Paafchkeers te verftrekken ;
op her voetftuk ftaat dit vaers ; aan d’eene zyde.

Olim ignes , nunc facra Dei vexilla triumphans Opfchift
Devitte Mortis Symbola Pacis habent.

Enaan d’andere dit dubbelrym.

Hanc facri veteres facibus ffatuere columnam
Quam Caffinenfès reffituere Cruci.

Weder naar Rome, langs de Oftienzer heyrbaan (welke een myl weegs]lyntecht Oreto.
op loòpt ) keerende, ziet men, halver wege , aan de rechter hand, een klein Ge-*Bede-
bedehuis $ aan den H. Petrus en Paulus geheiligt : by overlevering van hand tothuisvan
hand , houd men voor valt, dat hier de plaats is daar zy van malkanderen fcheyd- si Dai;
den, en den anderen vaar wel, of re Gode wenfchten , toen zy ter Marteldoot ge-
leide, uyt het Mamertyner of Tulliaanfche Gevangenhuis , aan den voet van het
Capitolium , gehaale wierden , en langs de H. Straat, tot aan den Berg Cealius,
en van daar , rechtsom keerende , naar de Lavernale of Ardeatynfche poort ver-
mids de Oftienzer toen noch niet gebouwt was ) gefleept. wierden ; om hen , drie
ofvier mylen verre buiten de Stade , (volgens her gebruik der Ouden) ter doot
te brengen. Het wiert ook , ten aanzien van Paulus, volbrage : maar de Jooden
verzogten, (zoo ons Baronius bericht) dar de H. Petrus in jhunne Wyk , aan denr
overzyde van den Tyber, zoude gedoodr worden, ’tgeen hun cok toegeftaan wierd.aange-
Men leet , in de werken van den H. Chryfoftomus , eenen brief , (men meentt90a%
van Dionyfius Areopagita gefchreven , vermids hy'er wel by kon geweeft zyn , als
een difcipel van den H. Paulus , toen zy van malkanderen fcheidden ) waar in ,paer

hy, fchryvende aan Timotheus ; verhaalt , dat toen deeze Heiligen, den an-van

deren te Gode wenfchten, de H. Paulus deeze woorden tegen den H. Petrus fprak: Chmyfo-
Pax tibi Fundamentum Ecclefiarum , 6 Paftor Agnorum © OQvium Chrifti : en ina
dat de H.Petrus aan den H. Paulus antwoordde. Vade in pace Pradicator bono-nySus
rum, Mediator falutis 6 Dux Fuftorum. Deeze Kapel hoort de Broederfchapdo
van de H. Drievuldigheit der Pelgrims toe , die’er ook eenen Heremyt houden. 3

Dicht by de Oftienzer Poortftaat een klein Kerkje St. Salvator , of den Heiland Cere
der Waereld toegewydt , daar gaf de heilige Roomfche Mevrouw , (maar ’tde
zeggen van Baronius) Plautilla genaamt , cene Difcipelin der Apoftelen, haren Ofticalee
fluyer aan den H. Paulus , om daar mede zyne oogen te blinden , \wanneer hy ont Poe"
hooft zoude worden : de zelve Apoftel bragt dien (des volgenden nachts, haar in
den droom verfchynende) wederom.

In de Stadt keerende, ziet men, aan de rechter hand in den muur, het Graf van'tPronke
Ceftius, voor heen van ons befchreven. * En midden in een groot weiveld bin- Cetius,
nen de Stads muuren, den Tyber , en den Aventyn) i Monte Teftaceo , den
Scherfberg , daar wy ook , ter zelver plaatze , van gefproken hebben. Maar de
ftraat inflaande , welke loopt van de Oftienzer Poort naar St, Gregoors en *t Koli-
feum , fnydende den Aventynfchen Berg in tweén, ziet men in ’t midden naar de
rechter hand , tuffchen de Wynbergen en Lufthoven , met muuren omheint, de
Kerk van den H. Sabas , ter plaatze Ce/z Novz geheeten ; hier ftont weleer het pe:kerk
huis van de H. Sylvia, moeder van den H. Gregorius den Grooten, eerft tot een jin den
Oratorium of Bedehuis gemaakt , daar na in cene Abdy van Griekfche Monniken SE
verandert, en aan den H.Sabas toegewyt, die Abt van Cappadocien, in klcin Azien,
gewceft is ; deeze Abdy was cene der twintig Abdyen van Rome, maar alzoo ze
verlaten was, vereeniode ze Gregorius de XIII met her Duitfche Collegie van pronk-
Apollinarius, op dat de Scholieren daar doorte rykelyker mogten opgetrokken wor-grafvan

den. Men komr, door cene overdekte galery , in deeze Kerk , maar daar is Di
merkwaardigs in te zien, dan cen oud marmer Pronkgraf der Keyzeren Vefpali- Titus,
anus en Titus.

Wederkeerende naar eenen anderen hoek van den Aventynfchen Berg , tuffchen
de Wynbergen en Lufthoven met muuren befloten , ziet men, aan de rechter hand

twee

* Ziehier van de Befthryvinge in Oud Rome, nevensde Printverbeeldingen , Fol, 111, 112,113,
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Deketk twec hondert trecden van daar, de Kerk van de:;H. Priska, op de puinhopen der
Prifea. Badftoven van Decius gebouwr ; het was wel cer het huis van Aquila en Prifcilla ;

die daar in den H. Petrus, toen hy uit zyn ballingfchap ; ( daar hem de Keyzer
»engis Claudius in verzonden hadde) wederkeerde , herbergde; want d’eerfte maal, toen
vanaqui.deeze Prins der Apoftelen te Rome quam , was hy by den Raadsheer Pudens ge-
Jaca, Puisvelt. De H. Paus Eutychianus heiligde deeze Kerk, ontrent het jar 280 ; ter
#2eere van de H. Priska; die, een weinig te vooren, haaren marteldoot op ’t Coli-

feum, onder Claudius ,uitgeftaan hadde. ‘Zy pronkt van ouds met cenen Kardinaals
ia tytel, en was ookcene der Abdyen van Rome, maar nu is het cen Hermyten Kloo-
dertin fter van de Order des H. Auguftyns.  Paus Kalixtus de IlI herbouwdeze , in
cen He- *£ jaar 1455 : de KardinalJuftiniani , die in’t begin der voorgaande Eeuwe, den naam
Kiconer. daar van voerde , heeft ze treffelyk, naar de bouwkunde van Carolo Lombard van

Arezzo, opgehaale : hy lier de muuren, door Anaftalio Fontebono, in natte kalk;
befchilderen; men ziet op ’t Hoog Autaar cen ftuk van den Ridder Paffignano, den
Doop van de H.Prifca afbeeldende.

Kok De flinker hand , ant uyterfte van den Aventynfchen Berg, dicht by den Ty-
na, ©ber, opflaande, zict men de Kerkvan de H. Sabina, op het vaderlyke erf van

deeze Heilige gebouwt : daar wiert zy , omtrent het jaar 130, door bevel van El-
pidius, Overfte der Lyfbenden van den Keyzer Adrianus , onthooft ; zy praale
insgelyks met eenen aalouden eernaam van Kardinaal, is ten tyde van den Groo-
ten ionftantyn gébouwt , en in ’t jaar 425 vernieuwt , door eenen Pedro
van Slavonien , dic’er den tytel van voerde , roen Celeftinus de 1 Paus was; Six-
tas de Ill, zyn navolger , heeft ze ingewyd , in het jaar 435. Nicolaus de IV
lict naaft by deeze Kerk cen groot Paleis bouwen , daar hy en zyne Nazaten hun-

wo» ne woonftede en Hof meer dan tachtig jaaren gehouden hebben : dewyl dit nu
Pauzen cene Paufchelyke Kerk was , isze met de Heilige poort, en deuren, op her Jubel- of
geweett. H, jaar geopent wordende , begiftigt. Honorius de III fchonkze, in ’t jaar 1216,

aan den H. Dominicus en zyne Geeftelyken, als ook de helft van zyn Paleis ; het
overige daar van is naderhand door zyne Opvolgers aan henlieden vergoft en gela-
ten ; daar zy een fchoon Kloofter van hebben gemaakt, ’t welk nu ’t Nieuwlings=
of Proefhuis van hunne Order is. De Kardinaal Juliano Cefarini hceft de Kerk, in,

Di ?tjaar 1441, laten vernieuwen, en Sixtus de V haarin't Jaar 1585 verbecteren. Zy heefc
drie panden, het Hoog Autaarftaar vry en vrank met het voorfte naar de Tribune
gekeert ; daar in zyn vyflichamen van Heiligen en Martelaaren befloten ; name-
lyk, van de H. Martelarefle Sabina ; van de H. Maagd en Martelarefle Seraphia 5
van den H. Paus en Martelaar Alexander ; van den H. Eventius Priefter en
Martelaar ; van den H. Martelaar Theodulphus , en andere H. overblyfzels
meer.

Zuccaro‘ De fchitderyen van de Tribune zyn zeer kunftig, want ze zyn van Taddeo Zuc-
Lermder Caro. De Kapel van den H, Hiacynthus , door bevel des Kardinaals Bernier , Ja-
geprelin.cCobyn van Korregio , gebouwt, ‘is van Frederico Zucaro befchildert , uirgezondert

het Autaarftuk , tuffchen twee-alabalte zuilen geplaatlt , daar in onze L. Vrouw
nevens den H. Hiacynthus gezien wort, door Lavinia Fontana van Bolonien ge-
fchildert.

De Kapel die den Heer Delei laat maaken , zal zeer fchoon zyn , zy wort naar
de bouwkunde van Jan Baptifta Contini gemaakt, en het Autaarftuk van den Hecer
Morandi gefchildert. 7

Diche hier by in den muur ziet men eenen marmeren fteen ,, daar de H. Domini-
cus , boetshalyen , op fliep. In ’t midden van het groote pand der Kerke ftaat;
boven op een voctftuk , cen groote zware marmere kloot , eene van die de
‘Tyrannen aan de armen en beenen der Martelaren deeden vaftmaken , om hun-
ne leeden en lichamen van een te ryten ;. zy is wel in verfcheide ftukken ge-
broken , maar die zyn weder by cen gebrage : men zegt dat op. zekeren dag;

mislag de Duivel deezen ftcen den H. Dominicus naar den kop fmeet , zoo duivels boos
SOS wiert hy, om dar deezen Heylig Godt den Hceral te yverig bad; maar hy hadhet

°°‘ niet wel geraamt , want hy raakte hem niet , ofveel liever was het Gods wil niet 4
dat zyne boosheit zulks uitwerkte ; altoos de kloot vicl voor zyne voeten op de
vloer te morzelen. In het Kloofter ziet men de kamer van den H. Dominicus, daat

Oranje. hy het heilig gewaar aan den H. Hiacynthus gaf ; Paus Klemens de IX heeft 20
boom met fchoon Africaanfch Marmerlaten bekleeden: inden tuyn ziet men eenen Oran-

Dont jeboom, van den H. Dominicus geplant ; hier zcer naby ftaat de Kerk van denH:
. Alexius, gebouwtop het erf van den Raadsheer Euphemianus spagna Vader ; tercus ge

plan plaatze, daar welcer cen Tempel van Hercules geftaan hecfr. Eerft was ze adi
en
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den H. Bonifacius geheiligt, nevens cene Abdy, welke cene der twintig oude Room-
fche Abdyen was : maar nu zyn'er de Geeitelyken van de order des H. Hiero-

nymus in: geftiche door Eufebius van Kremona zynendifcipel, en, in’t jaar 1433;
hervormt, door Vader Lopes Olmete, Spanjaart, die daar een koftelyk Grafheeft, P
DezeGeeftelyken lieten ze vernieuwen, ten tyde dat de Kardinaal Gonfaga den Tytelt:4
daar van voerde ; zy deeden de Tribune befchilderen , en den Tabernakel op het Lopes
Hoog Autaar , dat vry en los met zyn voorftuk naar de Tribune gekeertftaar , Olmete.
maaken. De Kerk heett drie panden en'twee ryen zuilen.  Boven opde cerfte Ka-
pel, naar de flinker hand, worden de trappen bewaart, waar onder de H. Alexius
17 jaren huis gehouden heeft , zonder dat hy van zynen Vader of Moeder, aldaar
woonende , bekent wiert : aan de tweede zuil, naar de flinker hand , ftaat een put
wiens water veele krankhedengeneett. Sarai

Een weinig verder naar de zelve zyde ; ftaat cen Kapel met cen tafercel, waatht."
“in de H, Maagt nevens veele Heiligen uitgebeeldt worden, ?t is van de leerlingengrafvan
van Pedro Peruzino gedaan.  Ook ziet men’er het Pronkgraf van den Kardinaalde “enKar
Bagni, met zyn afbceldzel gcheel vanmarmer, door den Heer Dominico Guidi, uit- pagai.
gehouwen.
Wat meer voorwaarts ftaat de Kerk van de H. Maria der Priory van Malcha; De

cene der twintig Abdyen van Rome; zy is door Pius den V herbouwt. De Heer2
Kardinaal Pamfilio , die’er Prior van was, heeft ze treffelyk opgehaalr, en verciert Priory

door het fchoon hoewel klein Paleis, dat’er dicht by ftaat. Op ’t Autaar ziet menia
cen ftuk van onze L. Vrouw en St. Jan , op den hedendaagfchen trant gefchildert,
en wel gedaan.
De punt of hock van den Aventyn, naar den Tyberkant , is met witgehouwen

fteen , op de manier van een bolwerk , door bevel van Paulus den JIl, vaft ge-
maakt. Daar afzakkende, en zich wendende naar de rechter hand langs den Tyber,
komt men onder door de ruinen van den boog van Horatius Kokles, dien het Over-
Roomfche volk, hem ter ecre, oprechtte; diche by de houie brug, daar hy alleen bbfels|

het ganfche Leger van Porfenna, die Rome van dien kant meende re’ overrompe-ken van

len, ftuitte. Deze boog.was geheel en al met metaal gedekt, tot het jaar 1484: toena
liet Paus Sixtus de IV het daar afnecmen, en’er Kanonkogels van maaken, waar van È
hy'er4oo aan zynen Neef, den Graave Hieronymo Riary , die zynen Veldoverfte
Was, zondt.

Dicht hier by ftaat de kleine Kapel van den H. Lazarus , hoorende aan ’t Gaft- pe Kerk
huis van den H. Gceft, en een weinig verder, naaft by het Zouthuis, de kleine vanst.
Kerk van de H. Anna, welke aan St. Sabina hoort ;\ daar in is niet merkwaardigs deo
te zien.

Een weinig verder ftaat de Collegiale Kerk van de H.Maria in Kosmedyn, an- St. Maria
ders Schola Greca genaamt, omdat daar den jongelingen de edelder werenfchappen I,
en taalen geleert worden. Men houd het voor .vaft , dat de H. Auguftyn daar de
Rhetorica of kunft van Welfprekentheit leerde en oeffende. De H.PausDionyzius,
wiens vaderlyk erf en huis daar dicht by ftont, heeft ze ontrent 50 jaren voor Kon-
ftantyn ingewydt. Stefanus de III, (ook de II genaamt ), heeft ze, in ’tjaar 752,
weder opgehaalt , en daarin veelelichamender Martelaren geplaar®; dezelve heili-
gende aan den H. Dionyfius Areopagita , en de Martelaarenzyne medegezellen ;
door welker voorbidding en tuffchenkomenhy zyne gezontheit in Vrankryk weder
kreeg; hy fchonk ze toen aan de Griekfche Monniken. Adrianus de I verheerlyk-
te ze zoo deftig ; in het jaar 772 , dat ze den naam van Kofmedyn waerdiglyk dra- Waarom
gen mag, want dat woort beteekent in ’e Griekfch, Cicraat ; zy is vernicut, ver- iyn ge,
rykt en opgeciert van verfcheide Pauzen. Kalixtus de II heeft ze in 21 jaar 1123 hecten.
op nieuw ingewydt. Leo de X nam ze , in ’t jaar 1513, den Gceftelyken van
Mont Caffyn af, hy {telden’er eenen Aartspriefter, negen andere , en cene meenigte
Kapellanen en Klerken in. Het is cen Kardinaal Diakens Kerk , voorzien met
cene Parochy , zich zecr wyt en byna over de geheele Wyk vanRipa, welke zeer oe
grootis, uitftrekkende, en boven dien huiten de ftadspoorten , zeven mylen verre, pel
fpringende , tot dat ze aan de Diocefe, of ’t kerkelyke gebied van Oftién eindigr, S9*
Zy heeft drie panden en twee ryen zuilen , en tufichen de zelve twee Ambones
of oude marmere Geftoelten : de vloeris ingelegt en gemarmelt; in’tinkomen vind
meneene overdekte galery , waar onder vcele Graff(chriften gezien worden: aan 't
cind der zelve, naar de flinker hant , legt cen fteen ; rond en plat als een molen-
iteen , dien ze den Mont der Waarheit noemen; daar in zyn cenige gaten, naar de
neus, mond en cogengelykende. Zommige zynvan gevoelendat dezefteen by de Arg
Maxima, het groot Autaar, (aan Hercules Eeheiligo) en waarop menplechtiglyk eenen
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eede zwoer , wanneer men de waarheit wilde getuigen, geftaan heeft ; doch dat
waar zynde , moet de fteen ter dezer plaatze veryoert zyn; want uic onscerfte
Deel blykt, dat de Ara Maxima dicht by de Kerk van de H. Anaftafia is ge-
plaatt geweelt.

Tempa Recht daattegen over» dicht by den Tyber , ftaateen klein rond Kerkje ; ru-
lupia, nu ftende op marmere gegroefde zuilen , naar de Korintifche order; men gaat'er in
St-Swe- met cenige trappen afklimmende; weleer was het de Tempel van Volupia ; ( vol-
Kok. gens de meening van Nardyn,) nu word ze de Sr. Stevens Kerk , 4/e Carozze

geheeten ; deeze naam word voor eenen algemeenen naam van allerlei wagentuyg
genomen , om dat de Wagenmeefters en Makers daar omtrent woonen; het is cen
fleche Kerkje met geene zielzorg belalt , daarin niet merkwaardigste zienis.

tempi  Eenige treden weder opwaarts naar den Tyber Keerende, dicht by de Raats-
des Mas- heers brugge, ftaat cen Gebouw, infgelyks met marmer gegroefde pilaren, naarde
ta Korintifche order onderfchraagt : In oude tyden was het de Tempel van het Man-
nu de A. nelyk Gelukof de Fortuin : dochis daar na in eene Parochiale kerk verandert; echter
Maria trokzePius de V aan de Parochy van de H. Maria in Kofime4yn , en fchonk ze, met
gyptens al haren aanhang, inkomen, enz, aan de Armeniers ; omtot cen Gafthuis voor de
Kerk. Armenifche Pelgrims, te Rome komende , te dienen; zy worden daar cen maant

lang gefpyft en gehuisvelt ; indien zy ziek worden, blyven zy’er zoo lang , tot
datze wetr gezont zyn, volgens de ftichting van Gregorius den XIII. ‘Zy zingen
het Officium divinum in de Armenifche taal, op den 2 April, zynde de ÉFeeftdag
van de H. Egyptifche Maria. De Kerk is net en zindelyk, maar daaris niet Ziens-
waardig in dan cene Grafftede ,, van de zelve grootte , en op de zelve wyze ge-
maakt, als ’t Graf van onzen Heiland te Jeruzalem.

*tHuis Op dezyde deezer Kerkeftaat een huis , drie of vierhondertjaren out; het grauw
yan Pilnoemt'et het huis van Pilatus ; maar , om’er naar waarheit vante fpreken, ’cis hec

huis van den Gemeensman Nicolaus van Renzo , die , hoewel ’t hem mislukre,
des volks regeering weder binnen Rome op zochtte rechten, ten tyde dat de Pauzen
t° Avignon hun verblyf en hofhielden.

Kerkvan Beide decze gebouwen komen uit op de groote ftraat , welke van St. Maria in
Sede Rofmedyn , naar de plaats vau Monterana loopt. Aan de andere zyde ftaat het
hitory Kerkje van den H. Anianus : het is van de Schoenmakers knechts of gaften ge-
gamile bouwt » zy hebben daar hun genootfchap ; en dezen Heilig tot hun Befcherm-
zynear- heer genomen , om dat hy; door eene {chipbreuk t° Alexandryen al Zyn goet ver=
moede. loren hebbende , genootzaakt was te gaan werken by cenen Schoenmaker ;. hy gaf

de helft van ’© geen hy overwonaan den armen , en deed meer andere godvrugtige
werken , met eene zoodanigeliefde, dat de H, Euangelift Markus hem tot zynen
Difcipel aannam : hy volgde hem in de bediening van het Patriarchaat te Alexan-
dryen , en ftorfopden zelven dag als de H. Markus, namelyk op den 25 April, hoewel
veele jaren daar na. Daarom wort de Feeftdag van den H. Anianus geviert op den
17 November, den dag van zyne overvoering of tranflatie, met toeftant van Pau»
lus den V , die alle de inftellingen van hunne Broederfchap goetkeurde: onder zyn
Pausdomis dit Kerkje op den gront van een ander, de naam van de H. Maria draa«
gende , gebouwr. 7 s

S. Jans Daar achter ftaar de Kerk van St. Jans onthoofding ; nwelcer wiert ze de H.
So Maria della Fo(fe, ofvan der Graftskerke geheeten: Innocentius de VIII ereerde 209
Wrordbe-1N "€ jaar 1490 , aan de Broederfchap der Florentynen , anders der Barmhartigheit
dientvan genaamt , om dat zy , volgens hunneinftelling, aan dieter doot gevonnitzyn , de
deBoe Sakramenten moeten bedienen , en henter: ftrafplaatze geleiden ; gelyk wy voor
Barm- heen , toen wy van de Kerk van den H. Thomas & Orfa of del Confolato handeldem
portigezegthebben.  Zy begraven ze met cenen op het Kerkhofaan de zyde van deeze
“Krk, zingen den Dienft of Officie ; en doen voor de Overledenen veele Miffen

tot behoudder zielen, op een Autaar , ’t welk daar toe bevoorrecht , en hun ten
dien einde verguntis.

Autaren Deeze Kerk heefr maar een pand, dochis zeer rykelyk met fchilderyenverciert
eaan de rechter hand , boven de zydpoort , ziet men in cen half rond den Doop
ainge. ©nzes Heeren, van Mononnivan Florence; in het cerfte Autaarftuk, aan de zelve
wezn. zyde , de geboorte van Joannes den Doper ; van Jaques Zuicea.

Op her cweede Autaar ziet men den H. Thomas, fteekende zynen vinger in de
zyde van Chriftus , in het byzyn der Apoftelen, alles , in natte kalk, door cenen
Leerling van Vafari gedaan. Op het derde Autaar ziet men cen ftuk met olyvet
gefchildert , daar her bezoek van onze L. Vrouw'afgebeeldt wort , van den Rid-
der Roncalli ; die ook de beelden tegen het verhemelte , in natte kalk,Se
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heeft. De zes Heiligen, in natte kalk, rontom den boog van het Hoog Autàat
gefchildert , zyn van Joan Cafci ; het tafereel van de onthoofding van Joannes den
Doper, op ’t zelve Hoog Autaar, is van Joris Vafari.

Decerfte Kapel, aan de andere zyde van de Kerk, is van’eKruicefix, dat laag
verheven is 5 de tweede is aan Sr. Jan den Euangelift geheilist; hy word opt
Autaarftuk in den ketel vol ziedenden oly, nevens andere beeldjes daar by , af
gemaale , van Baptifta Naldini van Florenze ; die ook de beelden tegen ‘t verhe-
melte gefchildert heeft. Het tafereel op denlaarften Autaar, daar onze L. Vrouw,
en cen weinig hooger , eene verheerlyking der Heiligen gezien word; is van Joco-
pino van Florenze. De H. Joannes de Doper predikende , op de andere zyd-
poorte daar door menin ’t Kloofter gaat , is van Cofei , die, nevens Naldini en
Pomarancie side Apoftelen en andere beelden tegen ‘ce verhemelte , naaft aan het
befchot of .plaalterwerk , gefchildert heefr.

In de hoeken van ’t Kloofter of ’t knekelhuis, dat rontom de Kerk loopt , ftaan
twee Autaren ; op het eerfte ziet men een tafereel , naar Mutiani gedaan. Op het
ander , de verryzenis van Lazarus , van Kofci ; de heldere bruyngeele zeilen ,
daar t Klooftér op de Feeftdagen meede behangen word , zyn van Ciampelli Flo-
rentyn gefchildert.

Door het Kloofter gaat menin ’t Bedehuis , of Oratorium ; de Broeders zingen Orato.
daar op de Feeltdagen het Officium der Feelten. Men ziet’er vecle fchoone {chil-riumen
deryen ; namelyk ; op ’c Autaar , de nederdaling van het Kruis , van Jacomodelfehoone
Conte , een zyner belte konfttukken ; aan de zyden , den H. Andreas en den Sdi
H. Barcholomeus , van Salviati ; de voorgemelde Jacopino heeft , toen hy noch an
Jong was, de Hiftory van den Engel Gabriel aan den H. Zacharias, de geboorte
van Joannes den Doper verkondigende , gefchildert ; als 6ok den zelven Heilig
de boet predikende; neveng den Doop onzes Heeren : de St. Jan in de gevangenis,
is cen kun&ttuk van Baptfranco van Venetien. Het gaftmaal van Herodes, en de
dans van Herodias, in natte kalk , met fchoone doorzigten ; is van Pirro Ligorio
van Napels. Her bezoek van onze L. Vrouw , en de geboorte van Joannes den
Doper, zyn van Salviati.

Bynahier recht tegen over , ftaat de Kerk van den H.Loy, wel cer aan de H.st. Loy
Jacobus en Mar:inus geheiligt: de Hoef- en andere Smits, nevens de Wagenvoerders {erbe
hebben ze, in’tjaar 1500, voor zich bekoomen; zy hebben hunne Broederfchap
daar in , en lieten ze, in ?t jaar 1563, vernicuwen.
Op het tweede Autaar naar de rechter hand, ziet men een tafereel van de H.Autaren

Maagden andere Heyligen, van Giovanno Vannini. Op ’t volgende, de H. Fran- irc
cifca Romana, nevens den H. Francifcus in een geeftelyke verrukking, van Te- n,
rencio Urbyn.

Het cafercel van onze L. Vrouw , den H. Jacobus, Martinus,, en Eloy, ope
Hoog Autaar , is van Sermonetta; hy heeft ook de hiftorien en beelden aan ’t
verwulfzel gefchildert.

Ophet cerfte Autaar aan den anderen kant; ziet men cenen Chriftus aan ’t Kruis,
de H. Maagd., en St. Jan, van Scipio Gattani ; en op ’t volgende, de H. Urfu-
la, van den gemelden Vannini, toen hy maar twaalf jaren oud was met zyn af-
beeldzel dar ondergefchildere.

Eenige fchreden verder ; ftaat de Kerk en ’t Gafthuis van de H. Maria der Ver-peH,
trooftinge: daar worden de gequerften, zoo mannen als vrouwen, ingenomen, verbon- Maria
den en geholpen. Her Vrouwenhuis ftaat aan de andere zyde van de ftraat; naarione
de laagre van ’t Kapitool : zy zyn beide wel voorzien van cen goet getal Amptbe-ge, ne-

‘ dienden en Ziekoppaflers , ook van al’t geene ten dienft der zicken nodig is gente.; 3 noe Man- endoor de goede voorzorg van die Broederfchap , vereenigt met de H. Maria in Por- Vrouw=
tico, en de H. Maria van Genade. 20 Capellanen zyn’er in, om den H. Dienfthuisvoor
f Officium Divinum) waar te neemen, de H.Sakramenten aan de zieken te be-"""
lenen, enz. De Kerk , nevens het Hoog Autaar , met het Portaal; noch niet vol-
San » worden naar de bouwkunde van Martyn Lunghi, den ouden , ge-
maake,

In de eerfte Kapel , ’t inkomen aan derechter hand, ziet men eenen Chriftus Kapellen
aan ’t Kruys, nevens andere beelden van Taddeo Zuccaro; hy heeft ook, de beel. fera
den aan de zyden gefchildert. Dat van de H. Maagt, in de volgende Kapel, is
van Livio Agrefti. In de derde, dicht by de Gerfkamer, zier men de aanbidding
der drie Koningen; enaan de zyden de Geboorte onzes Heeren ; ook daar hy in
den Tempel gebragt word; tegen’t verhemelte zyn verfcheide Hiftorien van de
H. Maage; nevens veele andere Hasta » alle van den Ridder Baglioni gefchil-

rz dert.
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dert.. De olyverwige ftukken aan de zyden van ’ Hoog Autaar , de Geboorte
nevens de Hemelvaart van onze L. Vrouw afbeeldende, zyn van den Ridder Ron.
calli : in ’© midden van het muurvak ftaar cen wonderbeelt van de Moeder on-
zes Heeren.
De eerfte Kapel aan de andere zyde, onze L. Vrouwetoegewydt, is in natte

kalk van Antonio Pomorancio gefchildert ; de tweede, aan den H. Andreas gehei=
ligr, cen deele met olyverf , ten deele in natte kalk , is van Martio de Colle Ro-
mein. De Hemelvaart van onze L. Vrouw, nevens de Apoftelen in de derde Ka-
pel; zyn van Francois Nappi; hy heeft ook de andere ftukken in natte kalk ge-
fchildere; doch de drie laag verhevene marmere Beelden,in de laarfte Kapel,zyn van
Rafade van Mantelupo.

Lon Aan het cind van ’c Gafthuis, naar het Koeyevelt, Campo Vaccino , ftaat cene
beeld ‘er Kapel, en op ’t Autaar een Wonderbeeldt van de H. Maage ; men meent dat het
H.Maeg: ook van den H. Lukas gefchildert is. De Schilderyen van de Tribune , met

die daar rontom komen, zyn van Chriftoforo Confolano en Agelio di Sorrien-
to,

st.Ho- Weder naar den Tyberftroom keerende , ziet men , naar de flinker hant , de
mobono. Kerk van den H. Homobono , anders van S. Salvatore în portico genaamt : zy
Fawoon_is afhangelyk van de Broederfchap der H. Maria #4 Portico , en der Vertrooftinge,
Klee: maar zy zettenze over aan de Kleermakeren, om daar hun genootfchap te houden,
Da die lieten’er de Wambas- en Broekmakers medein. T’zamen herbouwden ze de Kerk
“op gemeene koften, de zelve den H. Homobono, eenen gewezenen Kleermaker

te Crema in Lombardyen , omtrent 300 jaren geleden, vroom geleeft , en heilig-
lyk geftorven , toewyénde; zy hebbeneenen arm van hem, in eene fchoone Reli-
quickas, en vieren zynen Feeitdag den 13 November: ook ceren zy den H. Anto-

. nius van Padua , als hunnen anderen Patroon.
Sa Aanhet eind van dezelve ftraat , ftaat de Kerk van de H. Maria, in Portico
co, ok genaamt ; om dat ze gebouwtis op de puinhoopen van eenen Tempel van Juno,
Gallage- aan de overdekte Galery van O&avia : men noemt ze cok de Kerk van de H. Gal-
heeten. la, om dat het vaderlyke huis en erf deeze H. Vrouwe, ( Gemalin van een per-

foon van Burgermeefterlyke waardigheit , ontrent de vyfde Eeuwe) daar weleer
ftont : zy was zeer goet voor den armen , en fpyfde dagelyks twaalf der zelve aan

tafel; haar huis fchonk ze, in’t jaar 523, den Paus Innocentius den I, om hettot
cene Kerk te heiligen , vermits het beelt van de H. Maagt haar wonderbaarlyk ver-
fcheen , ’t welk in den omdragt veelmaals Rome van de Peft heeft verloft en be=
vrydt. Zy ftichtte daar cen Zickegafthuis by, dat naderhant, met dat van de Ver-

wonder. trooftinge cen geworden, en derwaarts overgebragt is. Deeze Kerk is menigmaal op=
bea gehaalt en vernieuwt , voornamelyk in ’t jaar 1590, door den Kardinaal en Broeder
Magi. Hugo Verdola, cenen Franfchman, Grootmeefter van Malta; als ook van den Kar-

dinaal Cefi. Welcer was het cene Collegiale Kerk , maar Clemens de VIII ver-
cerde ze aan de Reguliefe Klerken der Vergaderinge van Luka ; die naderhant
naar Marca in Campitelli vertrokken zyn; met zich het voornoemde Wonderbeelt
van de H. Maagt neemende.

Marca: Dooch daaromisde Kerkniet verlaten gebleven : want de Goddelyke voorzienig-
Ode. heit wekte, in het jaar 1650 , den edelen Marcus Antonio Odefchalchi van Luka
fehalchi in Lombardyen, eenen waereltlyken Priefter , woonende te Rome, in een huis
ENI (iChE by deeze Kerk, op; hy was cen perfoon te gelyk ryk en armlievende ; die ,

hoewel hy zag dat de Stadt wel voorzien was met Galthuizen voor arme Pelgrims
‘van verfcheide Landaart , echter by zich zelf overdenkende , dat ze die alle niet
bequaamlyk konden herbergen , en dat de meefte arme Uitheemfchen en Landlie-
den onder de poorten der Kerken hunne nachtruft moften neemen, of wel onder de
overdekte Galeryen der Paleizen, (daar zy voor weér en wint, en den overlalt van

Make  vuile menfchen befchut lagen ) blyven; des quam hem in gedachte, of wel door
vanzyn cene Goddelyke inblazing dit goed werk in ’t hooft, dat hy zyn huis tot cen Gaft-
Hutcen huis maakte  daar hy allerlei flag van menfchen ; zonder eenig onderfcheit , be-
2224 halven Monniken en Vrouwen, in herbergde; ja hy ging dikwyl ’s avonts de rone

de doorde Stad doen , en indien hy eenig fchamel menfch aan de Kerkdeuren zag
leggen, nam hy dien in zynKoets, en bragt hem in zyn huys, daar hy hem zyneh
buyk vol en ruftplaatsgaf. In dit Godvruchtig werk, en diergelyke meer, name-
lyk, hunne kleéren te doenverftellen, hen te kammen, waffchen, en de hoofde
van kleine kinderente reinigen, de fterken tot denarbeid, werk te verfchaffen, enz»

#5 volharde hy tot het jaar 1670, toen ftierf hy ; makendeal zyn goed aan dit Gaft-

ixks van huis; datmeer dan voorheenebeltandig bleef; door de goede en vaderlykeeo
e
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die'er de H. Vader , Paus Innocentius de XI, in zynen tyd [toen wy dit fchre-tanocen.
ven] toedroeg, welke voorwaar nier behoefde te wyken voor, nochnier minder was gue de

dan die van zynen vollen Necf , den zaligen Heer Mare Antonio Odefchalki , die*
het gefticht had ; ren dezen einde gebruikte zyne Heiligheit den vlyt van zynenen van
Neef, den Heer Thomas Odefchalki ; zynen geheimen Almoefenier , en Groot- Thomas
hofmeefter van zyne Gewaadkamer, dien hy met deze zorg belafte , daar mede hy, fsi;
by ’t leven van den overledenen , zyne armlievendheit en teérhartigheit , overbe.
hoeftigen, zoo blykbaar betoont had.

*t Is cene overmatige en fchier ongeloofiyke zaak, zoo groot cenemenigte van Ka- 3000
meren, alle mer Beddingentot 3000 of 4000 in ’t getal,, wel verzorgtte zien, diete
noch menigmaal ’s winters verdubbelt worden. Het is wel waar dat ze klein zyn, men
maar yder heefr het zyne ; beftaandein een doorftikt ftroobede , een laken en cente
zwaar dek, ‘zynde byna van zulkeeneftoffe als een beddekleer. Zeer vcele dienaars,
die’er loon van trekken zyn'er in; ’s morgens fchudden zy de bedden , veegen de
vertrekken uit, en houden de zelve rein, om te beletten, dat het ongediert niet re
zeer aangroeije: daar zyn ook Snyers, die der arme luiden goet verftellen en lappen;
dikmaal Krygen zy’er hemden , rokken, kouffen en fchoenen, indien zy'er geene
hebben. Alle die gezont geworden zyn, na dat zy uit het ziekhuis der H Drievul-__.
digheit zyn gekomen , worden daar drie dagen lang gefpy@t cn gehuisvett.. Vanor
Allerheiligen af tot Pafchen toe, word aan den armen potfpys gegeven , naar denarli.
maat hunner behoefte , dan moeten zy voor af met den dag vertrekken ; menig. fhtimea
maal wordhun brood en geld gegeeven, voornamelyk op vrolyke Feeft- of Heilige
dagen, op dat zy, hebbende waar op zy dien dag teeren konnen , den dag voort
ten dienft van Godt , en ’t ontfangen der H. Sakramenten beftceden ; hier toe
Worden zy dagelyks.met eenen grooten yver aangezet : des avonts worden'er Ge-
eden in ’t openbaar geftore , en dikwils vermaningen en korte Predikatien voor

hen gedaan.
De Kerk werd (ten tyde dat wy dit fchreven) van den gront op herbouwt, naar dein de

bouwkunde van Matthias Rofli ; drie onderfcheidene panden zal ze hebben , Tusie
ftende op twce ryen zuylen , welke aan den Tempel van Juno , en aan de over- 1699
dekte Galerye van O&avia voorheenftonden. Men hoopt en meent ook dat daare
na het Gafthuis, ’t welk zeer ongemaklyk is, om davet uit vecle oude huisjes perbout.
(nu en dan, wanneer men ze van noden had aangekocht)beftaat, en waar inganfch
geene evenredigheitis , infgelyks vernicuwt zal worden.

Dicht daar by ftaat de Kerk van den H. Nicolaus in Carcere : d’oorfprong dee- st. ica:
zes naamsis in het eerfte deel verhaalt; zy is cene oude Kardinaal Diakens, en weltaus
eer 0ok eene Collegiale Kerk geweeft , maar nu is ze niet dan cene Parochy : desti
Kardinaal Pedro Aldobrandini hceft ze, in ’t jaar 1599, laten ophaalen, en met cen
fchoon Portaal, op zuilen naar deJonifche order , vercieren, van Jacomo dela
Porte. Zy beeft drie panden door twee ryen zuylen van den anderen gefcheiden:
de lichamen van de H, Martelaaren ; Marcus, Marcellinus, Fauftina, en Beatrix $
ruften onder het Hoog Autaar in cene Porfyrlteene grafitede : de Eeuwige Vader,
“so veele heiligen , zyn van Horatio Gentilefchi , in natte kalk , afge-
eeldt,

Bovende Kapel van ’t H. Sakrament , aan de rechter hant van ’t Hoog Autaar, Mb
wort de gefchiedenis gezien van den H. Nicolaus , drie beurzen met gelt uit Wis
het venfter fmytende, om daar mede drie arme Dochters uit te hou welyken, nevensafgebeelt.
andere beelden meer , in natte kalk , van Marco Tullio Romano gefchildert; bin-
nen de Kapel, ziet men het Avontmaal des Heeren met zyne Apoftelen, en meer
diergelyke Hiltorien , Engelen en Profeeten , van den Ridder Balioni.

Eindelyk komt menaan de plaats Montanara, welke zeer klein is: voortyds was
het cen gedeelte van de oude Groane) tuffchen deeze plaats en ’t Paleis van. vai
den Hertog Kafarella, by *t Kapitool, ftaat de kleine Parochykerk van de H. Ma-Syiti
Tia in Vincîi 3 maar daaris niette zien.

Tuffchen deze plaats, den H. Engel, de Vifmarkt en den Tyberftroom, flaat*Paleis
het Paleis van Savelli, op het Theater of den Schouwburg van Marcellus gebouwt: Savelli.
daar achter ziet men noch twee ryen zcer vafte ftecnen , aan zuilen naar de Dori-
fche enJonifche order ; ook ftaat'er, dicht by de brug van guatroCappi » de kleine
Parochykerk van den H. Gregorius.
_Aande andere zyde der zelve brugge , ftaat de Kerk van den H. Joannes Cola. st. pia

bita ; aan de rechter hant van het Eyland , op het vaderlyke erf en huys van dien ©°92it
Hegylig gebouwt : hy bleefdaarin veele jaren lang , als een ander St. Alexius on4
bekent: zy leefden beide in ceneO maar de H, Alexius was wat meerder van
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jaren., Weleer is het een Kloofter van Benediktynen geweeft , die zich nederfloe-
gen aan St. Anna de Funari ; nu hoort ze aan de Geeftelyke Gafthuisbroérs der
Liefde of meewarigheit van den welgelukzaligen Jan de Dieu, geboortig van
Monte Major in Portugaal ; hy was in Oran foldaat geweclt , daar na tien jaren
lang cen Boekyerkoper in Grenaden ; maar hy van Gods Gcelt aangedaan ,
maakte zyn werk van de arme zieken op te paffen en te dienen 3 by lei den

Iuoni  grond en gaf’t begin aan zyne order, doorde Pauzen goet gekeurt. In het Italians
Fratel worden deeze Geeftelyken Iouoni Fratelli of Fatebon Fratelli genaamt. Zy hebben

een fchoon Gafthuis , daar in ZY s int jaar 1582; ten tyde van Paus Gregorius
den XIII, beveftige zyn. Zy hebben daar zeftig bedden in, welke zindelyk onder-
houden worden , nevens een fchoone Apotheek. De Ridder Arpino heeft de

Kapellen eerfte Kapel aan de rechter hant, met verfcheide Hiftorien van de H. Maagt, be-
en Schil- {childert : maar de hemelftukken , in de halve ronden, 2yn van den Ridder Mathias
deryea Calabrois. Het tafereel van onze L. Vrouw, en wat lager twee andere Heiligen,

op het Autaar aan de andere zyde , van Jan Baptifta Kortoneze: dat van Paulus
Bekeering, op ‘t volgende Autaar, is van Antonio Gerardi: de fchilderyen aan ’t
Hooft Autaar en op zyde , zyn van Andreas Generelli , den Sabinois ge
naamt.

Jan de
Dieu,

Renfray Het gewelf van ’t Galthuis , is van Jan Paul den Duitfcher , in natte kalk ge-
farai” {childerr s in het vertrek der Geeftelyken worteen tafereel , van de geboorte onzes
U:byn. Heeren,bewaart, men gelooft van Rafael Urbyn ; het is in koper gefneden en in

print gebragt.
Spar Recht daar tegen over ftaat de prachtige Kerk van den H. Bartholomeus opt
meus Eiland, van den Keyzer Otto , int Jaar 983 ; gebouwe op den Tempel van Ef-
Kerk. culapius.  Hy liet het lichaam van deezen H. Apoftel uit het eiland Lipara ver-

voeren , en hier brengen.  Gelafius de II herbouwde ze s int jaar 1118 Alcxan-
der de III, wyddeze weér op nieuw , in ’t jar 1170. De Kardinal van Sanfeve-
rino liet de Tribune vermaaken , en den klcinen Tempel of Tabernakel boven het
Hoog Autaar metvier Porfyrfteene zuylen , naar de bouwkunde van Martyn Lun-

Metlare ghi, vercieren; ook de Tribune van den Ridder Arpino befchilderen: de Kardinaal
menten Tonti fchikte eenige Kapellen deftig op ; en hy deed’er, door den zelven M. Lun-
befchre- ghi , een Portaal aan maaken ; de overdekte galery , en de grond. der zolderinge
ver warenal, in ’tjaar 1624, ten kofte van den Kardinaal Trefcio , den HopmanZannelli , en andere Goeddadigen , daar aan gemaakt ; de Kardinaal FrangoisBarberini hecft het vertrek der Geeftelyken doen bouwen , en de Kerk treffelyk

opfchikken.
In cen put, voor ’© Hoog Autaar, ruften de Lichamen van den H.Paulinus Bif-
hop van Nola ; van den H. Belyder des geloofs Gilbertus ; van Epuxerus , en

Marcellinus Diakenen : wel eer was het alleen cene Aarts Priefterlyke en collegiale
Kerk ; maar Leo de X begiftigde ze met cenen Kardinaals Tytel, en fchonk-
ze den Geeftelyken van St. Francifcus, Obfervanten genaame : om dat zy naar de
de hervormingen , of verbeteringen van den Heiligen Bernardinus van Siena lee-
ven.

Kip In de tweede Kapel naar de rechter handin * inkomen der Kerke , ziet men
eu. een tafereel van den H. Carolus , den Peltzieken het H. Sakrament langende, van

Antonio Caracci ; hy heeft ook al het overige in die Kapel gefchildere.
De volgende , den H. Bonaventura toegewydt, is van Jeronimo Nanni; en de

derde, de Kapel van ’t H. Sakrament, is van Jan Baptift Morani van Borgo , met
verfcheide Hiftorien van ’t leven van de H. Maagt befchildere.

Antonio De drie Kapellen aan de andere zyde , zyn van den gemelden Antonio Karacciy
Carscci eenen waerden Necfen lecrling van zoo treffelyken en grooten Annibal. De cer-
EP {te is aan her Lyden onzes Heerengeheilige 3 de tweede aan de H. Maagt , en

de laatfte aan den H. Antonio van Padua,

Heilig
dommen fe

DE WYK VAN TRASTEVERE, OF DE OVERZYDE
VAN DEN TYBER.

DeH.sal. Ver de Bruggen , naar deflinker hant keerende , en den Tyberftroom vol-Losi gende , zier menallereerft de Kerk van den H.Salvator » dicht by de gebroke
ke Brug. Brug; zy is een Parochykerk.
Kerkvan Eee iDei n weinig verder ftaat de Kerk van St. Andries in Traffevere genaamt, dichedies, PY de H, Ceciliaas ; zy was voor dezen cene oude Parochy , maar is elders over
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Bebragt,, en hoort nu”t Gendortfchap, ofde Broederfchap van 't H.Sakrament toe,

Zeer naby ftaat de Kerk van de H. Bonoza ; die den Marteldoor op de Room. Stò
{che havens, (nevens haren broeder Eutropius , en hare zufter Zozima ) geleden"°*
heeft ; dezeis infgelyks cene Parochykerk.
De Kerk van de H. Maria van den Toren ftaat daar niet verrevan daan; zy wordDet

zoo genaamt, om dat Leo delV,in ’t jaar 848, daar dichtby cenen Torenliet bou-a
wen , omden Tyber te dekken en te bevryden van den aanloop der Sarazynen; Zy Toren,
is de Hemelvaart der H. Maagt toegewydt , en afhangklyk van St. Agatha.
De Kerk van de H. Maria #7 Capella ; ftaat'er recht tegen over ; zy hoort debei.

Broederfchap der Kuiperen toe; men noemtze Capella , in plaats van Copella , een cole
flag van vaatwerk daar men wynin docet.
De Kerk van de H. Cecilia is gebouwt op het vaderlyk huis en erf van deeze De kerk

Heilige ; zy wiert in haare badftooven, in ’t jaar 232, gemarrelizeert. De H. Pausi
Urbanusheiligde ze, korts na hare doot; zy is eene der oudite Kerken van Rome. °°"
Pafcalius de I bouwde ze , (in ’t jaat 818°) van den grontaf weder op. Hy liet,
wit de onderaartfche graven van Kalixtus, de lichaamen van de H. Cecilia, van den
H. Valeriaan en Tiburcus, twee broederen, haalen; de cerfte was de man van deze
Heilige. De Geeftelyke Humilianten, of Nederigen, bezaten weleer deze Kerk , maar prordre
na ’t vernietigen van deeze Order , gaf Clemens de VIII , ten verzocke van Mau-derHu:

ra Magalotti , de zelve aan de Geeftelyken van’ Genootfchap van Camaldoli , die Miin
daar cen fchoon Kloofter hebben , ’t welk , te gelyk nevens de Kerk , weder in ’trige.
Jaar 1599, door den Kardinaal Fonderati, opgehaalt is. Hy liet'er een vloer van Ala-
bafter en Oofterfche fteenen leggen, en het Hooftautaar opmaaken en vercieren ,

welkers voorfte, op zyn oudetyds, naar de Tribune gekeert ftaat. De Kerk heeft
drie panden en twee ryen zuilen ; men ziet’er vecle oude hiftorifche Schilderyen in
natte kalk , uit het Oude en Nieuwe Teftament, van Pedro Cavallini; de Enge-
len aan het gewelf boven de groote deur , zyn van Martio Collantonio 3 de Land-
fchappen, zeer wel gedaan, van Fabricio, Parmezaaner.

Op den muur van het pand aan de flinker zyde , ziet men veele Schilderyen in

natte kalk van Tarquyn, Viterbo’, en Johan Zanna, anders Pizzica genaamt; die
ook de H.H. Heremyten op de voorgevel, daar de Geeftelyken hunnetralie hebben,
gefchildert heeft : maar de H, Cecilia , de Paus Urbaan, de H. Benedi&us en
verfcheide andere beelden aan het gewelf, zyn van Vincentio Conti, die , te ge-

« lyk' met de bovengenoemden, byna de ganfche Kerk ; in natte kalk, gefchildert
hebben.

Naaft by de deur van de Gerfkamer, ziet men cen rond ftuk van onze L. Vrouw, Schilie:
van Guido Rheni, die ook de onthovfding van de H. Cecilia heefr , nevens de?
andere Schilderyen in hare Baden, welke daar naby waren; naderhant tot eene Ka-
pel gemaakt. De Landfchappen aan het gewelf.zyn van Paulus Bril. Daar de H.
Andries van eenen Engel gekroont word, is van den Ridder Balioni ; een weinig
verder ziet men eene geefleling onzes Heeren, van Vanni.

Van daar klime men af naar het onderaartfch Autaar , onder het Pronkgraf of de onder.
Tombe van deeze Heilige; daar ziet men cen Autaar, waar in haarlichaam befloren a2rtfh
legt ; ookcentafercel , daar in zy ftervende afgemaale word > nevens cene vrouw, RISROTA

welke haar bloer vergadert , van den zelven Vanni; op de zyde drie ftukken , van
Baglioni.

Onder ’t zelve Autaar ruften , behalven het lichaam van de H. Cecilia, die van meer dan
den H.:Valeriaan haren Man; van den H. Tiburcus haren Schoonbroeder;, van den SSOLIATE
H. Urbaan, en den H. Lucius, Pauzen; van den: H. Maximus, en van meer dan
g0o andere Martelaaren , hier overgebragt uit de onderaardfche Ruftplaatzen van
Pretextatus, door den Paus Pafcalius den I.
Het Pronkgraf van de H. Cecilia is een derallerfraaifte van Rome, behalven dat Ceciliaas

van St, Pieter; het isgeheel en al met Alabaft; Jafpis, Agaat en andere koftelyke prsc
fteenen, van cene groore waardye, bekleede, met laag verheven beeldwerk van vergult ichoon.
koper : haar Beeld van wit marmer ; van Steven Maderne uitgehouwen , ziet men
In °e midden, leggendein ’t zelve poftuur en wezen gelyk men haar vond in hare
Baden , ten tyde van Urbaan den VIII, die haar hier deed overbrengen ; alles is
metcen yzer hek of baluftrade befloten, daar een groot getal zilvere Lampen ront-
omftaan , cene andere menigte zilvere Lampen hangen daar by, welke geftadig
branden.

De Schilderyen in de Tribune, zyn van Nicolaas Pomorancie; aan de zyde, denschildes
Marteldoot van de H. Cecilia afbeeldende,, van Zanna : midden in cen muurvak”®®*

zie men een L. Vrouwe beeld , van Annibal Karacci. De beelden van de H. H.
Pe.    
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Autaren Petrus en Paulus , op ’t Autaar naar den kant van ’t Euangely in ’t koor , zyn van
«2 —Balioni ; de Marteldoot van de H. Agatha , op het volgende Autaar , is van cen

goede hand ; her tafereel van den H. Benedi&tus op zyn Autaar, is van Gazzi; die

ook den H. Stephanus ; op het laatfte  Autaar aan deeze zyde , gefchildert

heefr.
Infgelyis,  Naaft by de groote Deur, ofPoort, ftaat cene Kapel, welke gefloten is, daar de

de ichat- Schat en het heiligdom deezer Kerke in bewaart wort; op vrolyke Feeftdagen, of

cnheili8: wanneer een uitheemfch Heerde zelvegratig wil zien, worden ze vertoont. Èen

kortaan. groot getal overfchot en H.Reliquien der Martelaren ziet men'er, in goude , zilvere,

gerogen. en kriftalyne kaffen; de naamtafelderzelve is te lang om hier ingevosgt te worden.

Bovendien ‘is'er cen zeer groote meenigte Pricfterlyk gewaat, encieraat: Autaar-
Kleeden van zeer rykelyke itoffen, hoog verheven met goud , zommige van mallif,
of enkelzilverdraat, met lofwerken, geborduurt.

niet tut. Naaft by St. Cecilia langs den Tyber, ziet men dat zeer vermakelyk Lufthuis
huisvan of den fchoonen Wynberg van den H. Kardinaal Maidalchini ; het legt aan eenen
DUAL\Zeer luftigen cord. Men heefv'er cen fraai gezige van dien Stroom, van de Stadt,
fcarevenen de Landsdouwe : men vind’er treffelyke Parterren , en vierkante perken

vol fchoone bloemen ; vermaakelyke wandeldreven ; gevlogte groente tegen het
planketzel , en galerys wyze overal verciert en opgepronkt met potten-en vaten ,
daar Oranje- en Granaatboomenin ftaan.

Rip, of Dan moet men met cenen de haven van Rome , welke daar recht tegen over
dehaven. Jegr, en Ripa genaamt wort, opneemen en befchouwen: daar ziet men de Barkken,

Brigantynen, Tartanen ; Felouken, en ander vaartuyg., den Tyber op uit Zee
komende , de Koopmanfchappen en Waaren aandentol ; of de Douane loffen en
laaden.

DeH. De Portezer poort, door Innocentius den X vernieuwt , legt cen weinig verder;
Mariadel daar buiten ftaat de Kerk van de H. Maria der Rufte; in ’t jaar 1600, van Mafli-
Ripemo Maflimi, weder opgebouwt; hy heeft'er cene Kapelleny by gefticht, om’er, voor

de boeren en buitenlieden , de Miffe op Heilige- en Zondagen in te doen.

De H. Een weinig verder ftaat de Kerk van de H. Praxida , aan de put van den H.
Praxida. Pantaleon genaamt ; weleer was daar de oude Begraafplaats der Chriftenen , naar

allen fchyn is ze op cen Landhuis en Erf van de H. Praxeda gewecft : het gemeen
volk hiet ze Sf. Paffera ; zy is aan ’t Kapittel van de H. Maria in vi4 lata ge-
trokken.

De LE, Weder in Rome keerende , komt men aan deflinker hand by de Kerk en
End Kloofter van den H. Francifcus, zynde het cerfte Gebouw en Huis van Order bin-
debaven nen Rome ; int jaar 1229 hebben de Benedi&yner Vaders het aan den H. Fran-

cifcus zelf , met goetkeuring van den Paus Gregorius den 3 «gefchonken. Enna

dat (drie jaren daar na) de H. Francifcus geftorven was , liec de Graaf van An-

pui deeze Kerk, ter cere van dezen Seraphynfchen Patriarch, infteller der Order,
erbouwen : na dien tydisze menigmaal, van verfcheide goeddadige Heeren , we-

der opgehaalt; en de laatfte maal van den Kardinaal Lafara Palavicino, die daar be-
graaven legt, nevens den Kardinaal Michel Angelo Ricci.

‘autaren “De laatfte der drie Kapellen , in den buik der Kerke naar de rechter hand , is
binnenkortejaaren voltooit , naar de bouwkunde van den Ridder Fontana; de Schil-
deryen zyn van Carolo Maratta , en Ceco Ferri; de derde is naar de ordinantie
van Gico Corbelli volbouwt, hy heeft ze ook metplaafter verciert, het. Autaarftuk
is van Steven Legnani, van Milan , die daar in Jezus, Maria en Jofeph afgebeelde
heeft.

Kapellen , Het Hooftautaar is maar alleen met eenen kleinen Tempel of Tabernakel ver-
ciert , daar achter komt het koor der Geeftelyken , cen fchoontafereel van den H.
Francifcus , door den Ridder Arpino gefchildert , word daar bewaart ; het is hun-
lieden van den Kardinaal Sfondrati gefchonken : de H. H. Joannes de Dooper en
Laurentius, gefchildert op de vierkante zuilen, zyn van Paulo Guidotti; de andere
Schilderyen, op ’t Koor , van Jan Baptift van Novara.

Schilde De Kapelaan deflinker hand , in het kruis der Kerke , is byna heel van mat-
teonz.mer , naar her ontwerp van Jacomo Mola gemaakt ; de Schilderyen zyn van den

sesRidder Gafparo Coelio ; de Kapel is aan de gelukzalige Louifa Albertoni , ondet
’tAutaar aldaar begraven , geheiligt : boven ’r zelve ziet men cene holligheit , eN
daar in het wit marmer beeld van de Heilige , leggendeals in cene geeftelyke ver-

rukking , op een matras van de zelve ftoffe, zeer zacht gehandelt en geeftig uitge-

werke van den Ridder Bernini : aan de rechter hand ftaat een laag verheven Kruis-
beeld, dat men van ter zyden dooreen glas ziet , en recht voor ecn taferecl van de
H. Maage en St, Anna; van Baccio Gauli. De
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Decerfte Kapel aan de rechter hand, wanneer men weérin het middelpand der Kerketscender

treed , is met cene fchildery van cenen dooden Chriftus , de drie Maryen , en an-tef) vkken
dere beelden meer ; (met goed recht geacht cene der befte van ganfch Rome, de- van Ro-
wyl hec een hoofdftukis van dien grooten Annibal Karacci) verciert : in de zelve me.
Kapel ftaac een Pronkgraf, ofmarmere Tombe, van Laura Mattei, met haar beeld
daar by, van Nikolaas Mengini; aan de andere zyde ziet men laag verheven beeld-
werk van marmer , oud , doch zeer fraai , en aanmerkens waardt.

In de volgende Kapel is cen tafereel van de Bootfchap aan Maria ; van Fran-
cois Salviati ; de andere Schilderyen zyn van Jan Baptift van Novarra.
Her tafereel van de Ontfangenis, op het laatfte Autaar , is van Marten de Vos;

de Hemelvaart, aan den eenen kant, is van Cornia; de Geboorte, aan den anderen , van
SymonVaceth; maar hec gewelf door cenen zyner difcipelen gedaan. In het Kruis
aan de rechter hand ftaat een marmer Pronkgraf , nevens cenige Beelden , van
Frangois Fontana, uit Lombardyen ; de H. Francifcus , in natte kalk , buiten de
Kerk in een beeldyak dicht by de Fonteyn gefchildert , is van Guido Rheni; bo-
ven de Gerfkamer ; kome men in de kamer van den H. Francifcus , dar ziet men Peft
een tafereel van den Dominicain ; maar het leven van den H. Francifcus , in natte den H.
kalk, binnen in ’t Kloofter , is van Vader Emanuel van Como , eenen Gecftely- Poncs
ken van de hervormde order van St. Francifcus , gedaan.

Wederrechts om ; naar de brug van ’t Eiland, keerende, ziet men aan deflin-st. Maria
ker handdeeerfte Kerk , Maria dell’ Horto genaamt : zy, is int jaar 1480 ge- de Hor-
bouwt, naar de ordinantie van Julio Romano, ten koften van de Broederfchap der o
Worft- Spek- en Fruytkoperen, Hoveniers, Molenaars, Schippers, en meer andere
Handwerksluyden of Konftenaaren , die zich ten dien eindet’zamen vereenigden , ver-
mids ieder Genootfchap voorzich zelfniet beftand was, om delaften van cene Broe-.;.khuis
derfchap te dragen: zy hebben, ter zelver plaatze, een Ziekhuis voor hunne kran- enkapel-

ken, met vyftig bedden voorzien , welke nu en dan, des nodig zynde , verdub.!en enz.
belt worden. De L. Vrouwe Bootfchap, in natte kalk, in d’eerfte Kapel gefchil-
dert , is van Taddeo Zuccari ; ook het tafereel van onze L. Vrouw en d’andere
beelden, in de tweede Kapel; in de derde heeft de Ridder Balioni een ander beeld
van onze L. Vrouw gefchildert , en een weinig lager den H. Jacobus en Bartholo-
meus. Op het vierde Autaar, aan ’t Kruicefix geheiligt , zie men veele Beelden,
van Nicolao Pefaro. _
Het Hoofdautaar is bouwkundig met marmer beklcedt, en met zuilen opge- wonder:

pronkt , naar de ordinantie van Jacomodel Porte ; in ’t midden, in een muurvak,beeidt.
ziet men her wonderdadig beeld van de H. Maagt , doch afgefloten : het gewelf
heeft de Ridder Balioni gefchildert ; de Sybillen , dicht by het Orgel, zyn van
Cefar Torelli.

In de eerfte Kapel, aan de andere zyde, ziet men eenen H.Francifcus van houtKapellea
gefneden, nevens verfcheide fchilderyen , van Nicolao Pefaro. Maar het taferecl nbeel-
van de H. Maagd, met den H. Ambrofius , den H. Karolus , en den H. Bernar- *
dyn , in de volgende Kapel, is vanBaglioni ; ook de andere die men daar meer
ziet ; insgelyks in de volgende, den H. Sebaftiaan toegewyd.
. Ineen half rond van ’t gewelf ziet men cen Opfchrife, ‘© word van twee kindert-
Jens gefchort , vol Feftons cn Lofwerken; de twee beeldftukken daar rontom ‘t
cen her Bezoek , het ander d’Ondertrouw van Maria verbeeldende, Zyn van Fre.
derico Zuccari (noch zeerjong zynde) gefchildert.

Dicht hier by ftaac de Kerk van den H. Jan Baptift ; zy hoort aan de Genuezen Ea van
dic’er cen Gathuis by hebben, voorde Pelgrimsen kranken van hunne Landsluiden, pipa,
voornamelyk voor het Bootsvolk , waar van’er altyt een groote meenigte te Ro-
me is, doorden Edelen Mario Cicala van Genua, ( daar int jaar 1481 begra-
13) en den Kardinaal Jan Baptift Cicala , ten tyde van Julius den III , ge-
icht.
Op het Hoog Autaar ziet meneentafereel van den Doop onzes Heeren , heel

wel gedaan : maar men kent den Meefterniet ; op het Autaar aan de rechter hand

eenen Joannes den Doper in de Woeftyne; en, op het ander , onzen Heer, de H.
Maagt , St. Anna enSt. Jan Baptilt , zynde cenefraaije copy of namaakzel naar
Raphael d’Urbyn.

Fen weinig verder opde plaats , Piciola genaamt, ftaat de Kerk van den H. St. Lau.
Laurentius en den H. Benedi&us; de laatfte een Leek zynde, woonde daar; nu isrens_
ze cene Parochykerk. Kok:

Opde groore ftraat , die van de gebroke Brug tot aan de H. Maria in Tr4-5, Salva»
Severe loopt ; ftaat aan de flinker hand de 3a » zynde de ecrfte daar omtrent,tor.

$ Sc,   



 

 

 
    

322 BESCHRYVING

St. Salvators van °t Hof geheeten , om dat ze op een Vierfchaat of oud Ge-
rechtshof gebouwt is, zy heeft ook noch de geftalte van een Hof, hebbende drie
panden ; het voorfte van ’t Autaar ftaat , ouder wets, naar de Tribune gekeert:
zy is infgelyks cene Prochykerk. e

Kerkvan Fenige treeden verder op dezelve ftraat ; ftaat , naar de rechter hand, de Kerk
Se AEvan de H. Agatha, zynde zeer kleen,en daar in niet merkwaardigs is tezien , ten
“ware om dac menhetdaar voor houd, dat hier het Vaderlyk huys van Gregorius den

III geweeft is ; hy heeft ze althans ingewyd: de Vaders der Chriftelyke Icere heb-
ben zich daar in vaft gezet.

Vans. Recht daar tegen over ftaat de fchoone Kerk van den H. Chryfogonus , al aan
IG hem geheiligt ten ryde van den H.Sylvefter ; zy is eene Kardinaal Diakens Kerk.

Gregorius de III liet ze , in "t jaar 730, vernieuwen, hy ftelde daar Monikkenin.
In’tjaar 1175 is ze weér doorden Cardinaal Jan de Crema, die’er den tytel van
voerde, opgebouwt. De Kardinaal Scipio Borgefe liet ze, in ’t begin der naaftvoor-
gaande Eeuwe, vermaaken en beter opfchikken; Zy is cene Parochykerk, daar ftaat
een Kloofter van hervormde Karmeliten, van de order der Broederfchap van Man-
tua , by. i

Re Dee Kerk heeft drie panden, door tweeryen zuilen van den“anderen onderfchei-
cieraden den , de gront der zolderinge is vergult , in het midden de H. Chryfogonus afge-
befeh'e- maalt, door Guercin. Op den kleenen Tempel of Tabernakel , heeft de Ridder *
"e**. Arpino de H. Maage, nevens onzen Heerin hare armen flapende, gefchildert.

De Schilderyen op het cerfte Autaar aan de rechter hand , daar de H. Catharina,
Barbara , en meer andere Heiligen gezien worden , zyn naar de ordinantie van den
Ridder Paulo Guidotti gefchildert , en veele andere Kapellen meer.

Dedrie Engelen, op het volgende Autaar, zyn van Jan van St. Jan; het Kruice-
fix der H. Maagt, en Sc.Jan.op ’t Autaar aan den anderen Kant vani de zyddeur, als
00k de Kapel daar rakende aan, en aan de H. Francifca Romana geheilige , zyn
van Guidotti.

In de Kapel welke aan ’t geflacht van Poli hoort, en naar de bouwkunde van
Bernyn is gemaakt , ziet men eene Schildery van den Schuts-Engelvan Louis Gi-

Pronk. Dignani. De Schilderyen aan ’t gewelf (met de H. Drievuldigheit en de Kooren
graf van der Engelen daar in afgebeeldt,) zyn van Hiacynth zynen Vader. Het faywerk
denKar-en de marmere Borftbeelden op het Pronkgraf van den Kardinaal Polus , nevens
Pol. €enen Prelaat van zyn geflacht , zyn van den Ridder Bernini gemaakt.

Aande andere zyde van de Kerk, naalt by de Gerfkamer, ftaat de Kapel van 't
H. Sakrament , daar zier men den H. Francifcus van cene goede hand ; op ’r vol-
gende Autaar den H. Dominicus, den H. Francifcus en andere Bcelden van den
Ridder Guidotti ; maar het tafercel op het laatfte Autaar, daar onze Heer aan
de H. Maria Magdalena van Pazzi verfchynt , is door Koli en Gerardo van Luca
gefchildert.

Tegen over de groote deur; ftaat her Bedehuis ofOratorium der Broederen vani
onze L. Vrouw van den Berg Karmel , die men ookvan ’t H. Sakrament noemt»
om datzy ’t verzellen wanneer ’t den zieken gebragt word.

De kek__Een weinig verder , ftaat de Kerk van de H. H. Rufina en Secunda, nevens cen
veri Kloofter van Geeftelyken : daar tegen aanftaat cen ander vande Geeftelyken der
secunda, derde Order van den H. Francifcus, wier Kerk de H. Margarita is toegewydt, ell

in deezelaatftvorige jaren vernieuwt, door den Kardinaal Gaftaldi, ten tyde dar zyne
zufter daar Priores was ; op het Autaar aan de rechter hand ziet men eentafereel
van de H. Urfula, en meer andere Maagden, van Paulo Severi; maar de H. Frane
cifcus, by het Autaar aan de andere zyde, is van Baciccio gefchildert.

vandeH. Eenige treden van daar, in deftraat waar door men na de brug: van Sixtus gaat »
Apollin®» fraar de Kerk van den H. Apollina, met cen Kloofter van Geeftelyken van de derde

Order van den H. Francifcus; de Kerk is zeer zindelyk ; her gewelf is van Kle
mens Majoli gefchildere.

Si.jan Dicht by de brug van Sixtus, ftaat de Parochykerk van den H. Euangelift Joan
de Evan: nes del Malva , die weleer den Jefuaten tochoorde, maar hunne Order wierd doot
fell‘°° Klemens den IX vernietigt , om met hunne goederen en bezit de Venetianen Ml

den corlog van Kandia te helpen. De Heer Urbanus d’Aviano , Romein, die'et
zielbezorger , en weleer algemeen Overfte of Generaal van die Order was, heelt
ze weér , naarde bouwkunde van Antonio Ronchi, op laaten maken en met Schilde-
tyen vercieren : In het midden van ’t gewelf ziet men den Eeuwigen Vader , na2f
de tekening van Hyacintho Brandi gefchildert , van Alexandro Vaflelli zynen Dite
cipel; op her Hoog Autaar een tafercel, en daar in het beeld yan de H. "a ’

Qalle
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Joannes den Doper , en den Euangelift ; van de zelve Meefters : het taferdet op
her Autaar van het Kruicefix, naar de zyde van het Euangely , daar men den H.
Hieronymus , en den welgelukzaligen Kolombyn in afgemaalt ziet, is van Jati
Baprifta Paflari ; maarhet tafereel van de H. Maagt op ’t Autaar, recht tegen over
’t vorige , is; op de-oude Griekfche wyze, heel wel gedaan. È

Fenige treeden verder, naaft by de Settignaner poort, ftaat eene ander Parocliy-a
kerk, aan St. Sylvefter en de H. Dorothea geheiligt , gelticht van dien H.Paus; het st. syl.
lichaam van de H. Martelares legt daar begraven ; men bewaart daar eenenfteen, waatvetter.
op mende Engelen ziet kniclen, zoo lang de kruiciging van den H. Petrus duurde.

Wederde flinker hand om flaande naar de H. Maria in Traftevete; word dep: H.
eerfte Kerk daar men aankomt , de H. Maria del? Scala genaamt ; daar ftaat cen Uri
Kloofter van ongefchocide Karmeliten by, in’tjaar 1592, van den Kardinaal Co-ja, Kat.
mo , naar de bouwkunde van Frangois van Volterre, begonnen, maar van O€a. melite
viano Mafcherino met het portaal voltooit. In de eerfte Kapel aan de rechtet Slot.
hand , ziet men cene Schildery der Onthoofding van Joannes den Doper , van
Gerard Flaman ; in de tweede van Joannes de la Croix , door Vader Lucas, van
die zelve Order,gefchildert. In de derde eenen St. Jofeph, van den Viaamfen Vader
Patrik, KRarmelyt; de H. Therefa en de andere Beelden op’t Autaar, in het kruis det
Kerke, zyn van Jacomo Palma , eenen vermaarden Schilder.

Het Hoog Autaar pronkt met eenen rykelyken Tabernakel , naar de botiwkun-MHotg4
de van den Ridder Rainaldi treffelyk gemaakt , verheerlyke met. zuilen van
Jefeis en verguld koper ; in het midden der zelve ziet men cen Beeld van den Ver-
offer ; als ook een van de H. Maagttegen ’t verhemelte , gefchilderet door den
Ridder Arpino ; de andere groore fiukken rontom ’t zelve, zyn van Vader Lucas,
die’er verfcheide Hiftotien op uitgebeeldt heeft; het fterven van de H. Maagt, ne-
vens de Apoftelen aan de andere zyde ; in de laatfte Kapel, zyn van Carolo Ve-
netiaan 5; de Ordinantie en bouwkunde van den Ridder Rainaldi is’er in Waarge

nomen: het tafereel van de H. Maagt , het kleed aan den H.Elias in delaatfte Ka-
pel langende, is van den Ridder Roncalli gefchildert.

Het marmer Pronkgraf van Mutius Sc. Crocs , is van den Ridder Algardi ge: Pronle:
maakt. In het bedehuis ftaande op zyde der Kerke , ziet men fchildetyen van eenen®"*
goeden Meefter.

Eenige treeden verder ftaat de Kerkvan Sr. Gillis , nevens een Kloofter van on- St. Gillis
gefchoeide Karmelyten. Het Hoog Autaarftuk daar de H. Maagt cen Geeftelyk Se&
Kleed aan eenen van de Ordertoereikt s is van Andreas Camafei ; en de St. Gillis
op ’t ander Autaar , van den Ridder Roncalli.
De Kerk van de H.H.Crifpyn, Crifpiniaan, en den H. Blafius , hoort aan dépe H.H,

Broederfchap of het Gild van de Schoenmakeren, die ze weér hebbenlaaten opbou-Crifpin
Wen; zyftaatin cenklein ftraatje , recht tegen St. Gillis over. Sea
Een weinig verder ftaat de Kerk van de H., Maria in Traftevere ; deeze is eeneDe H.

der outfte Kerken van Rome, ook eene der voornaamfte ; gebouwt ter dezerOOomtrent deze plaatze, daar op den dag vande geboorte onzes Heeren; (als de Ker- vere,
kelyke Hiftorifchtyvers getuygen) ecne Fonteyn van Oly ontfprong. * Kort daar
na wiert'er cen huys voor ‘verminkte Soldaten-3Z20erna meritoria geheeten, ge-
bouvwt: of, naar ’t zeggen van andere, zoude het cene Herberg geweclt zyn, van
Yelke door den H. Paus en Martelaar Kalixtus, in’t jar 224, cene Kerk gemaakt
wiert. ‘Toen nu de Eygenaars daar over aan den Keizer Alexander Severus klaag-a
den, zoude hy geantwoordt hebben, dat het beter was; die plaats aan cenige God.derSeve=
heit (zy mogt weezen die ze wilde ) te heyligen , dantot een waereldfch gebruik musge-
te verltrekken : zy is de eerfte Kerk van Rome , welke aan de H. Maagttoege-?"*""-
Wydt is. Julius de I herbouwde ze van den grondop, in ’t jaar 340 : het zelfde
deed ook Gregorius de III , in ’t jaar 735. Gregorius de IV , int jaat 828. In-
Nocentius de II, (van ’t Stamhuys Mattei) vernieuwde ze , in ’t jaar 1130 ; en
bragt ze in zulk cenen ftant en ftaat , als men ze tegenwoordig befchouwt. Ni-
kolaus de V liet ze daar na weér ophalen : zy pronkt meteenen Kardinaals tytel, Heef
en is te gelyk cene Parochy en Collegiale Kerk. De welgelukzalige Pius de V La
heeft  dien fchoonen vergulden grond tegen de zoldering van het middelfte pandiyte,
der Kerke doen leggen. De zelve word van de twee zydpanden gefcheiden, door
twee ryen zeer zwaare pilaren, van Granitmarmeruyteenftuk. Voorde aanzienlyk.
fte gevel Itaat cene galery , tegen of aan de zoldering, met fchilderyen (Mozaiks
werk en zeer oud)  verciert.
De Hemelvaart van onze L. Vrouw, op het midden van den voorfchreven grond

s2 der
î * Deze zelve Hiftory vindea we 4 omtrent metde cige woorden , en de zelve otmftandigheden , boven in de Bei
Chuyvinge van Oud Rome , fol. 1145 doorden Schryver » niet t’onpas , aangehaalt,
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der zolderinge gefchildert ; is van den Dominicain; de Frize op de zZiylen, aàn
weérzyden van het groote pand , daarop veel Lofwerk van bladeren ; Engelen
en Cherubinen, in natte kalk , gefchildert zyn , is van Cefar Conti van Ans
cona.

Autaren, —Hlet cerfte Autaar aan de rechter hand in het inkomen, is geheiligt aan het Krui-
cefix., dar een weynig verheven gezien wort : maar de Beelden van onze L.
Vrouw , en den H.Joannes aan haare zyde; zyn vlak , en van Vivianus van Ur-
byn; den dooven gebynaame,eenen difcipel van Barocci : de volgende kleine Ka-
pel, aan de wieg onzes Heeren geheilige., is heel en al van Rafaclino de Rea
gio gefchildert.

Kapellen, In de andere kleine Kapel , dicht by de Zydeur , ziet men eene fchildery van
enz. Hiacynth Brandi, den Marteldoot van eenen H. Biffchop afmaalende ; en in dé

naaft by de Tribune ftaande Kapel (welke naar de bouwkunde van den Domini-
cain gemaakt is) cen kind dat bloemen ftrooit, van cenentreffelyren Meefter op
cene wonder fraaije manier gefchildert.

Heilige De vloervanhet kruis der Kerke, ja byna de geheele Kerk , legt met fteenen
enandere Van alderhande kleur gemengelt of gefchakeert : het Hoog Autaar ftaat vry em
fcha: vrank, met het voorfte naar de Tribune, op zyn oude wets, gekeert ; de licha-

men van de H. H. Kalixtus en Cornelius, Pauzen en Martelaren; van den H.
Julius den I, Paus en Belyder des geloofs ; van den H. Callipodus, Priefter ; van
den H. Quirinus, Biffchop en Mattelaar, zyn’er in befloten. Maar in den Taber-
nakel, boven het Hoog Autaar, op vier marmere zuilen ruftende ; worden vers
fcheide Reliquien of H. Overblyfzels, in kaffen van gout en zilver, bewaartt, welke
op den O&aafvan Paafchen aan het volk vettoont worden.

Aardige —Aan de zyde van’t Hoog Autaar ftaat cene geflingerde zuyl, die voor cenen
zu —randelaar verftrekt , van gefchakeerde fteenen by cen gevoegt , drie Eendvogels

verbeeldende , en zeer aardig aan ’t gezige voorkomende.
De Tribune by of aan ’t Hoog Autaar , is op zyn Mozaiks befchildert , en van

Pedro Cavallino opgeheldert ; de fchilderyen cegen ’t verhemelte , zyn van Ciams
elli.

L Aan de andere zyde van het Kruis , ftaat een marmer Pronkgraf met laag ver-

heven beeldwerk , op zyn Gotfch ; en aan ’t gehemelte cene fchildery ; van onze
L. Vrouwe Bootfchap , van den dooven Urbyner gefchildert. Deeze Tombe is

Tron ter eere van den Franfchen Philips d’Alencon, Titulair Kardinaal dezer Kerke ,
no Kar Biffchop van Oftién en neef van Philips de Valois, Koning van Vrankryk door
dinal Urbaan den VI, tot de waardigheit van Kardinal verheven ; opgerecht. Men
Alenfon vind'erdit graffchrift by.

Francorum genitus , Regum de Stirpe Philippus
Alenconiades $ Hoftie titulatus ab Urbe.

SRE Ecclefie Cardo , tanta virtute reluxit ;
(chiift, x ini 2 ;

Vefua fupplicibus cumulentur marmora votis.
Anno milleno , C. quater, adde fed I. ter.
Occubuit qué luce Dei pia virgoque mater.

De Kapel daar naaft aan , naar de bouwkunde van Honorio Lungi gemaakt , 18
van Pafcalio d’Iefi gefchildere : men ziet’er de Vaders van ’t Concilie van Trenten;
in ordre vergadert, zitten; vok den Paus Pius den IV Kapelle houden ; boven te-
gen ’t verhemelte , het afbeeldzel van den zelven Paus, en van den Kardinaal Mar-
co Zitico Altaemps ; buiten op andere fchilderyen, Mozaiks werk, van Paris
Nogari , Romein.
Aan de andere zyde van de deur der Gerfkamer, ftaat de Kapel der Heeren del

l'Avila, naar eene fchoone bouwkunde , van Antonio Gerardi gemaake ; die ook
den H. Hieronymus gefchildert heef. De H. Francifcus, in de volgende Kapel
en de andere ; zyn van den Ridder Guidotti.

Demi In het achterfte van de Kerk, ziet men cen vak of nis op de wys van eene Kapel
ns gebouwt, daar de Doopbakken in ftaan, naar de bouwkunde van Honorio Lunght

gemaakt ; de fchilderyen zyn van den RidderCelio.
Opde plaats of ’t plein voor de groote Kerkdeur , fpringt eene zeer fchoone
ontein : op zy ftaateendeftig Paleis, dat wel cer den Kardinaal Moroni toehoot-
€ 5 maarnu is het een gedeelte van de vertrekken der Benedi&yner Vaderen val

stKalix- St. Paulus, die des Zomers daar hun optrek ncemen, wel voornamelyk om de Dl)
suskerk, de lucht te ontwyken. Zy bedienen de Kerk van den H. Kalixtus , welke=

Schoone
Fontein. F.
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fecht tegen ‘over ftaat, hun gefchonken van Paus Patltis den V, met nochceni.
ge ruimte daar rontom , om bequamer en met meer gemak te korinen woonen, ook
tot vergoeding der landen, die zy aan Monte Cavallo; tot vergrooting van ’t Pau-
fchelyk Paleis , afftonden.

Menziet in deeze Kerk den put, daar in deH. Kalixtus geworpen,en ftraks daar peru
na metfteenen gevult wiert: de gront der zolderinge, door drie Schilderyen om- {ink
trokken en verdeelt , vertoont de Hiftory van Palmatius , door Avancino Nuccihoe ge-
afgebeeldt , die ook het taferecl van de H. Maagten andere Heiligen, op het Hoog food.
Autaar , gefchildert heeft: op dat naar de rechrer hand , zier men eene Schildery
van Gerard Flaman, en recht daar tegen over den Marteldoot van den H. Kalixtus,
vanJan Belinert , cenen Nederlander.

Uit de Kerk van Kalixtus de rechter hand omflaande, komt men eenige weinige DefnE
treeden van daar in cen klein ftraatje by de Kerk , ter eere van de H. H. veertig4o R.H,
Martelaaren ; ten ryde van Kalixtus den II, gehcilige > maar daaris niec merkwaar- Mane-
digste zien, 9

Het Kloofter, naar de H. H. Cofmus en Damiaan genaamt ; ftàat wat verder; Vande
gebouwt op de feheepsitrydplaats van Nero. Weleer was het eene Abdy van d Ong
der van Benedius , en cene der oude bevoorrechte van Rome; wiens Abt, in deenDa-
iopenbare plichtplegingen , by den Paufchelyken Troon tegenwoordig moft zyn, mins
De Benedi&yner Vaders , niet vernoegt dat zy aan den H. Francifcus , en aan die
van zyne Order, een huis gegeeven hadden , afhangbaar van dit , dat nu des
H. Francifcus a Ripais ; fchonken boven dien hunne Abdye zelf aan de Geefte-
lyken van de H. Klara, die’er nu noch in zyn : beide deze giften warentaftelyke
preuven en blyken van die Vaderen , dat zy zich weinig aanhet waereldfche laaten ge-
legen zyn , en van de luft die zy hebben in de armocde, welke naar*t Euangelium
is, en doordeorder van St. Francifcus in alle ftrengheit opgevolgt wordr. Sixtus
de VI die cenlid der Order van St. Francifeus geweeft was, lier de Kerk en ’t Kloo-
fter weér defrig opmaken, echter is daar niet merkwaardigste zien, dan het Won- Wonder-

derbeeld van de H. Maagt ; wel cer ftont het in St. Picters, op ’t Autaar van den fimag
H. Proceflus ; en den H. Martinianus , rykelyk mer dierbare gefteenten verciere en i
opgepronkt; ’t geen gelegenheir aan ecnige Kerkdieven gaf, om het van daarteftee-
len , en van die koftelykheden te berooven, gelyk zy deeden ; werpende het daar
na in den Tyber ; daar het zich tegen de Brug (tegenwoordig in ftukken) vat
zette ; ’t wierd daar opgevifcht, en geplaatft in een Muurvak of Kapel , ten dien
einde gebouwt : het is daar ook zoo lang gebleven , tot dat de brug in ftukken
raakte , toen wierd het hier gebragt en bewaart.

Een weinig hoger , op den berg Janiculus  ftaat de Kerk van den H.Petrus St:Peters
Montorius ; gebouwt ter plaatze , daar men meent dat deze Apoftel gekruifttrio,
is. Het was welcer eene der twintig Abdyen van Rome, onder den naam van de
H. Maria 3 maar verlaten zynde , hecft Ferdinand , Catholyk Koning van Arra-
gon en Kaftilien , ze laten vernieuwen , door Baccio Pintelli, en den Geeftelyken
van den H. Francifcus der ftrenger Obfervantie gefchonken.  Sixtus de V heeft
ze met cenen Kardinaals Tytel verheerlykt. ‘

In deeerfte Kapel, aanderechter hand, ziee:men cene Schildery van de gecfle-
ling onzes Heeren , van Broeder Sebaftiaan del Piombo van Venetien; die ook het
overige der Kapelle , in natte kalk , binnen den tyd van zes jaaren , met hulp en
Dagro tekeningen van Michel Angelo Bonarota , (zoo men meent) volfchildert
heeft. 4
De twee volgende Kapellen zyn op den trant van Pinturicchio gefchildert : hy

Was in groot aanzien cer dat Rafael en Michel Angelo zynen naam uitwifchten.
. De Kapel, aan den overkant vande Zyddeur, heel end’ al met marmerbeklcedt, Fraaye
is met eene fchildery van des H. Paulus Bekeering verciert , van Georgio Vafaripia
d'Arezzo, door hem is infgelyks de Kardinal Monti gefchetft , en ’t ontwerp der
ganfche Kapelle gemaakt , welke , ten koften van Julius den IMI, gebouwtis. De
marmere Beelden , wonderlyk fraai , zyn van Bartholomeo Ammanato gehou-
Wen.

Het Hoog Autaarftuk is, buiten tegenfptaak , het cerfte en befte van geheelHet
ome , om dat het van de eige hand , en cen Meefterftuk van denERroorO Ra-fihoon:

fac] d’Urbyn is; daar in word de verheerlyking onzes Heeren op den berg Ta- taartuk
Or , aan Wiens voet men de Apoftelen ziet ; afgebeelde ; bunlieden word cen vanRo-

kleine jongen, met den duyvel bezeten , in handen geftele : dit tafereelis in prent"°*
maar het befte dat'er van uitgaat , is van den Hcer Simon Tomaflin : de
cide zyden van het koor der Gee zyn » in natte kalk , gefchildert van

$3 Pau-

 
 

 T
I
A 



 

 
 

   

 

326 BESCHRYVvING
Paulo Guidotti , die daar in de Kruiciging van den H. Petrus j en den val van
Simon den Toveraar uitgebeeldt heeft.

Beciden. In de cerfte Kapel, aan de andere zyde ; ftaan twee marmere Beelden van denH. Petrus en den H. Paulus , door, Daniel van Volterre gehouwen.

.

Het Autaar-
ftuk vertoont Joannes den Doper , van eenen Florentyn gefchildert,

Eindelyk kome men by de Kapel van den H. Francifcus » weét opgemaakt,
naar de bouwkunde van den Ridder Bernini; daar ziet men dieù Heylig ; vanFrangois Baratta, nevens andere Snywerken en laag verhevene beelden uitgehouwen;de H. Francifcus tegen het gewelf gefchildert ,, nevens alle de rondeelen » bruyn en
wit , zyn van Abbatini.
Het tafereel van St. Francifcus »s daar hy de vyf wonden ontfangt , in de vol.gende Kapel , is van Jan de Vecchi gefchildert, naar de ontwefpen en tekeningenvan Bonarofa.

Piaste.In het midden van ’t Kloofter ftaat eene ronde Kapel; (men meent dat de226%;H. Petrus daaraan’t Kruis gehecht is) naar de bouwkunde van Bramant gemaakecigiag hier word groote devotie en Godsvrugt gepleegr, ook verdient men grooten Aflaatseezea, metdie te bezocken ; de fchilderyen in het Kloofter, zyn van Jan Baptifta del-la Marca: maar die van het andere Binnenkloofter , zyn van Nikolaas Poma:rancie.
Prachti- Achter de Kerk van den H. Petrus Montorius +0)
soa culus , ftaat de fchoone Fontein van Paulus den V, op de wys van een zeer prach-Water- tig portaal, naar de bouwkunde van den Ridder Fontana en van Carolo Mader-kiding no gebouwr. Daereindigt die fchoone Waterleiding, welke hy weér van het Brac-befhie- cianer Meyraf ( daar neemt ze haren corfprong) hceft laten opmaaken. De Fontein ontlat zich door vyf wyde buizen , in zoo veele fteene kommenof bekkens;van daar loopt ze door onderaardfche leidingen , en verfpreid zich in veele wykenenoorden van Rome, na dat ze drie molens, aan’ hangen van den Berg, heeft om-gedreven. Men ziet op de Architraaf of’© Dekftukdit Opfchrift:

p den top vandenBerg Jani-

methet Paulus V. Pont. Max. Aquam , în Agro Braccianenfi faluberrimis e fontibusMia collettam , veteribus Aque Alfietine Duttibus reftitutis , novifque additis 3542 ab milliario duxit anno 1612. Pont. Sui VII

HetLut- Eenige treden buiten deSt. Pankraspoort , dicht by deze Fontein , ftaat naar dehu6: rechter hand, op de oude Viz Aurelia » eenLufthuis met cenen fchoonen Hofvanzcerge- den Heer Elpidio Beneditti, Agent van Vrankryk aan ’t Roomfche Hof , uitftee=prezen. kent boukundig gemaakt , en verciert mer eene galery aan ’t Paleis, daar in menigreopfchrifcen, fpreuken en byfchriften,in verfcheide taalen , gezien worden. In cenekamer ziet mendeallerfchoonfte Vrouwen van Vrankryk, naar ’c leven, afgebeeldrzin eene andere bangen een groot getal holle en verhevene Spiegels, waar in men zich{piegelende, wonderlyke poftuuren en geftalten aanneemt : van deeze zoo zeervermakelyke plaats is eene korte befchryvinge in druk uitgegeeven.Lufthuis —Aan deandere zyde van de zelveftraat, ftaat een ander Lu&huis en Wynberg vanpio" den Prins Pamphili: het is van zoogrooten ruimte en omtrek; dat het vyf mylenwegs b.flaat , met fterke muuren omringe; daar zyn Boffehen , Plantzoenen van Pyn-bo.men, Wildbaanen, Pauwenvanallerley kleur, en ander fchoon gevogelte in: d’aartenfpruit van Monganfche Kalveren word'er in aangehouden. Menvind daarplaatzenZeer be. OM te jagen en te vliegen , ookcene meenigte Fonteinen en Watervallen, veele Par-roemt. terren vol fchoone en raare bloemen s cen overvloedig getal van Oranje- Citroen-Cederboomen , en planten van Granaatappelenin tobben en vaten; in welker mid-den cen fchoon Paleis ftaat ; zeer bouwkundi en evenredig opgemetzelt 3 zyn-deverciert met heele ook laag verhevene Beelden , en zeer witttekende olyverwige,en in natte kalk gefchilderde ftukken, van Annibal Caracci, Guercin, Guido, Mi-chel Ange, Caravacchio, en andere meer. Het plasfterwerk in de zaal , is vanden Ridder Pipadi : onderalle deze uitftekende kunt, munt het laag verhevenBeeld van Perfeus en Andromeda uit » nevens cen Hermaphrodyt zeer zoer be-werkt, als mede verfcheide Keyzerinnen, oude Godheden, enz.St Pan Achrer deze Wynberg , op de oude Via Vitellia » ftaat de H. Pankraskerk, vanbrtekden Paus Felix , in her Jaar 272, op de onderaartfche ruftp'aatze van den Prie-fter Callipodius, gefticlt. Zy is van Symmachus , int jiar 400, en van Hono-Mus, int jaar 622, horbouwt. De H. Gregorius de Groor fchonkze aan de Be-
nediktynen: de Geeftelyken van St. Ambrofius hebben ze naderhant bewoont : maar
hunne Order vernietige zynde, is ze in handen ent bezit der ongefchoeide Po

icen
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liten geraakt : die hebben daar cen Queekfchool , voor de Zendelingen naar de Le.
vant, opgerecht. De Kerk heeft drie panden , het Hoog Autaer ftaat los alleen ,en, op zyn oudewets, het voor(te naar de Tribune gekeert : men ziet’er twee Am.
bons of zeer oudefteene Geftoelten, de vochtigheit heeft de Schilderyen, welke innatte kalk op de Tribuneftonden , uitgewifcht. Ook zyn de merkwaardisfte Re. fincrae
liquién of H. Overblyfzels , naar en in St. Maria ix Traftevere , en elders meer laar,maar
overgebragt : echter is'er het lichaam van den H. Pancras » die den Marteldoot Info
klein Azien, niet mcer dan veertienjaaren out zynde, gefmaakt heeft , gebleven. ©"Weder in de Stad van den Berg Janiculus keerende ; ziet men in den hoek , 20ndeflinker zyde van de ftraat (naar de brug van Sixtus loopende ) een Klosfter of
Convent door de Hertogin van Alatri geltiche ; en onze L. Vrouwe van de zevenOmet.
Wcén toesewydr. Een weiniglagernaarde flinker hand ftaat de Settignianer Poor.vm
de zelve doorgegaan zynde, komt men in de ftraar de Longara genaame, wel- zeven
ke cen mylgaans langs ’t water , tot aan de poort van den H. Geelt fpringt : Ju. Weéalius de II heeft ze lynrecht en paralel, ofevenwyd, en alleens mer de Stra4dz Fu-
lia , (den Tyber tuffchen beiden loopende) laten maaken. ;

Het ecrfte aanzienlyk Gebouw dat zich in die {traat, naar de flinker hand , op-" To
doet , is het Paleis van de Koningin Chriftina van Zweeden. Her quam wel cerkonin-den Heeren Riarii, Bloedmaagen van Sixtus den IV, toe. Dit Paleis met zyneginnevanaanhoorigheytftrekt zich tor aan den top van den Berg Janiculus , meer dan twee Seitemylen in den omgang. In de ganfche Stadis geen Paleis van zoo grooten begrip
of omtrek , daar in zyn groote Tuinen , Boflchen en Wynbergen , welke her ge-
heele heuveltje langs den Berg Janiculus beflaan , en met een Lufthuis cindigen,
daar in die Grootmagtige Koninginby haar leven, die daar haar hofhielden*t bezit
van had, gcenkleen vermaak fchepte.

Wathet groot Paleis van hare Majefteit langs de Longara belangt ; daar in zyn Naderdrie wooningen. Eerft komt men op cen groot voorhof, linksom flaande Siaap Pavinacene ruime breede trap, boven op °t hoogfte der zelver, in cene groote Koninglyke gewe-
zaal en veele voorkamers, alle koninglyk metverfcheide flach van tapyten, en zyde
behangzelen, met gout verciert, verlicht , en doorwerkt met Hiftorien, naar zeer
goede patroonen en tekeningen , opgefchikt. In de Gehoorkamer ziet men eenen Kong.
Hemelvan root karmozyn gebloemt Damat, nevens een {choonkleurig Tapyt , eniyke cie-daar in de overwinning des doots afgebeeldr. Van daar komt menin cene lange ga-radenealery, daar meer dan vyftig Schilderyen der befte Meefteren van geheel Europa in Kontgezien worden : namelyk van Cerregio, Titiaan, Palme, Paulus Veronefe, Tin- tukkentoret , Ballan, Jan Belik, ‘en Rafaél Urbyn ; dien ik eerft had behooren te noe. Pio
men, om dat hem hetrecht van eertgeboorte zoo rechtmatig tockomr. Daarziet
men ookeene menigte zeer zeldzame,rare en merkwaardige Medalien en Muntftuk-
ken, op allerley metaal, in fchoone elpenbeene kabinetten opgefloten; op cen mar-
mer voet, of ftukfchoon laag verheven beeldwerk, zeer treffelyk uitgewerkt : ceneandere vierkante galery , belchoten en volfchilderyen tot meer dan vyftig toe , allemet olyverf, van de uitgelezenfte Konft(childeren. eIn het tweedevertrek vind men ceneanderegalery , vol fchilderyen vani if)
Romano ; Pedro Paulo Rubens , en andere hedensdaagiche Meefters meer: de Hire
Bibliotheek beflaatdrie kamers vol bocken, en rare Handfchriften: de Heer Bello. Bellonirius had’er by” leven der Koninginne”topzigt over , als ook over de medalien en Aus
dere oudheden, in welker wetenfchap en kunde hy boven anderen uitftak; de Wer-
ken , van hem uitgegeven, getuigen zulks.
Het vertrek om laag heeft voor cerlt cene groote Zaal, daar na veele andere

Kleiner , alle\, in nafte kalk, befchildert, vergule en verciert mer Landfchappen,
Feftons en Lofwerken van bloemen en vrugten ; voorzien met Borft- en heele beel-
den, marmere zuilen, en andere Oofterfche en koftelyke ftecnen.

Recht over het Paleis van de Zweedfche Koningin, ftaat het Kleine Paleis van Ere
Farneze , weleer gebouwe van Auguftyn Chigi, cenen Edelmanvan Siena, en voor- tank
namen Bankier te Rome. * Dit is de plaats, hier is’ Paleis, daar Rafaél Urbyn, en deaJulio Romanoeene onfterffelyke cer hebben ingelege , hebbende daar getoonit cene sente:zoouitftekende en volmaakte kennis en kunft, in’tleven welen krachtig uit re druk- roemt
ken, uitte voeren, te teekenen, ent coloryt te geven, dar het voor’e befte model en core
leerftuk kan ftrekken , voor hen , die meefters in de Schilderkun&®t trachten te WOt-byn, >
den: men ondervindt hetook dagelyks, dat die daar komen omte leeren, malkander
als met eenen goeden yver verdririgen , om den anderen voorby teloopen; en ‘t ge

beurt* Onze Printverbcelding, van den Heere L. Cruyl, vertoontdit Paleis van Farneze, met de heerlyke Fonteinen,€n verderbyftaande Gezigten, op de volmaakfte wyze. Boven in de Befthryvinge van Oud Rome, fol. 37» komenen zommige zaaken , wegensdeftigting van dit Paleis, enz, worden nagezien, >
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beurt zelden of zy worden goede Schilders. De Raadhouding, neyens het Gaftmaal

der Goden, zyn wonderbaar fchoonin alle deelen. De Galathé voldoer volkomelyk

het og , en den verftandigen liefhebber; zulks dat hy bekennen moer ; dat de

kunf niet verder komen kan ; om dat ze de Natuurovertreft ; zy is van Rafaél al.

leen en niemant anders gedaan.
H. Eenigetreden van daar, aan de andere zyde , ftaat de Kerk van *t H. Kruis van

Kmvisviboete en berouw, nevens cen Kloofter voor de Repentynen , van den Markgraaf

digheit. Balthazar Paluzzi Albertome gebouwt: het tafereel op ’t Autaar , daar onze

Heer het Kruis draagt , is van Terencio Urbino ; en dat van de H. Maria Mag-

dalena , boetdoende voor hare zonden, op ’t Autaar aan de flinker hand, van

Ciccio Gratiani van Napels.
pe Kok Bynaalt recht hier tegen over , naar den Tyberkant , ftaat de Kerk van den H.

van n akobus , i Settignana genaamt, geftiche door Leo den IV, in ’tjaar 487 : de

Dc Monikken van de vergadering des H. Sylvefters hebben daar eenen langen tyd

na. hun verblyf gehad. Wel cer was deeze Kerk ook afhangelyk van ’t Kapittel van

St: Pieter; maar tegenwoordig is het een Kloofter der ieuwbekeerden , doorden

Kardinaal Francifco Barberinigefticht. '

SEI Een weinig verder aan ftaat de Kerk van den H.Francifcus de Sales ; nevens

Ser: ‘cen Kloofter der Geeftelyken'van onzer L. VrouweVifitatie : het tafereel van dien

Hue. op het Hoog Autaar , is van Caroli Ccfi gefchildert.

Regine ervolgens ; deflinker hand op; ftaat de Kerk en het Kloofter Regina Cali ge-

Ke, naamt, van Mevrouw Anna Colonna, Gemalin van den Prins Taddeo Barberini

voor de Geeftelyke ongefchocide Karmeliten gefticht , en gemaakt naar de bouw-

kunde van Francifco Contini.
DePrefentatie van de H. Maagt in den Tempel , op het tafereel van "t Hoog

Autaar , is van Romanelli ; als ook dat van de H. Therefa , op ’t Autaar aan de

pronk- rechter hand : maar de doot van de H. Anna, nevensveele andere beelden meer,

quia aan deflinker hand, van Fabricio Chiari. Het koftelyk Tabernakeltje , dat met dier-
rinces { 3° ; "

Anna bare gefteenten, kleine beelden, rallao en andere cierlykheden pronkt, heeft de

Colonna. hoogftgemelde Princes Anna, Stichterfche der Kerke, daar aan vercert ; zy heeft’er

een koftelyk graf. Menziet daar noch cene andere fchildery, de Hemelvaart van

st.Leo: onze L. Vrouw uitbeeldende, die ten toon geftelt word op het Autaar , wannecr,

ea Ro- den 15 Auguftus , die dag door de Kerk geviert wordt.

mualdu:. en weinig verder , naarde rechter hand, langs den Tyber, ftaat de Kerk van
den H, Leonardus en den H. Romualdus ; wel eer was het eene Parochy , afhange-

lyk van ’ Kapittel van St. Pieter ; maar Gregorius de XIII heeft ze aan de Her-

x myten der order van Camaldula gegeeven. Het Autaarftuk , daar St. Romuald

en St. Leonard op afgebeeldt zyn, is van Hercules Orfeo van Fano gefchildert.

% Pale _—Byna rechthier tegen over, ftaat het prachtig Paleis van den Hertog Salviati, wier

vanSalStamhuis een der Edelfte van Florenzenis : in den bloede zeer na befltaande aan

prachtig. de Groot Hertogen van Toskane. De Kardinaal Bernard Salviati liet het voor

Henrik den IIl; dien men te Rome ; op zynete rug komft uit Polen, wachtte,

opmaken, om daar zyn intrek en hof, zoo lang hy*er bleef, te houden. Inhetzelve

zyn vier onderfcheide wooningen » in °t midden cen vierkant Hof maakende, dat,

met overdekte galeryen omringt van hardftcen opgebouwt is. Ik ga ftilzwygend,

en met voordagt , het optellenvan al den fchoonen huiscieraat , ftuk voor ftuk,

daardit Paleis vol vanis, voorby , als ook de fchoone laag verhevene en andere

beelden , ’t grootgetalfchilderyen van Titiaan , Caracci , Albano en den Domi-

nicain; daar onder de Ganimedes van Titiaan, de Diana van Korregio , de Weg-

voering van Europa, en den Doop onzes Heeren, van Albano, uitmunten, enz.

HetLut-  Achter dit-Paleis, op den berg Janiculus » ftaat het Lufthuis of Villa lanti met

buisvan 7yn erf en Landeryen, aan eenenfraaijen en luftigen Oort gelegen; daar ziet men
Lanti. 2) yer gelegen ;

cen groor getal Fonteinen , Waterfprongen, Wynbergen, cen Bofch, Tuynen, cene

boeren-en tot gemak dienende woning, treffelyk van huiscieraat voorzien; enboven

dien verciert met een klein Paleis, daar eene fchoone bouwkunde in befpeurt word,

ulio Romanois’er bouwmeefter van geweelt ; hy heefv’er veele vercierzelen by ge-

ns ; en verfcheide gefchiedeniffen, in natte kalk, gefchildert. Noch ziet men'er

eene meenigte laag verhevene beelden , heel wel gedaan; onder andere een Antyks

vat , daar een gemomde dans, of wel een Bacchusfeeft , wonder kunftig gefnedena

©pftaar.
s.om- Daar dicht by, op den zelven Berg, ftaat de Kerk van den H. Onufrius , in

friu: ’ejaar 1446 , ter cere van deezen H. Hermyt , die in de Woeftynen van °t Land
TA °

Kef van Thebe gewoont heeft , opgerecht , door Paus Eugenius den IV, dr
ea
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Edele Romeinfche geflagt van Cupis : nevens een Kloofter , voor Vader Nicolaus
van Pozzole en zyne Medegezellen , die het Kluizenadrs leven in het Koningryk
van Napels aangevangen , en zich vervoegt hadden by de Difcipelen van den wel-
gelukzaligen Petrus Gambacurta , in ’t jaar 1380; te Pifa geboren ; die te Mon:
tebello , na by Urbino, eene andere Broederfchap, de Heremyten van Hieronymus
order genaamt, geftiche had. De welgelukzalige Paus Pius de V gebood , in ’t
jaar 1569 , de cene zoo welals de andere, zichte verbinden aan de drie Geloften van
den H. Godsdienft , toen nochniet van hen aangenomen; en hy fchreef hun denre- Voest
gel van den H. Auguftinus voor. Leo de X maakte daar een Kardinaals Diakonycenen
van 5 maar Sixtus de V veranderde dezelve naderhantin'eenen Kardinaal PrieftersKardi-
Tytel.
De de voorgevel van deeze Kerk, boven de overdekte galery, ziet men deH.

Maagden meerandere beelden , van den Dominikain gefchildert: als ook de drie
Gefchiedeniffen van den H. Hieronymus, in de halve rondeelen ;s onder de zelve
overdekte galery.

In het Kloofter zymver(cheide fchilderyen , van Vefpafiaan Strada en anderen ;U- Ve
onderde zelve zie men cen L. Vrouwe beeld , van Leonard de Vinci, dat zeer “Pe!
hoog van Georg Vafari,in zyn leven der Kunftfchilderen, gefchat en geprezen wordr.

Her L. Vrouwe beeld op ’t Hoog Autaar , en de andere {childeryen daar rontom
onder de kroonlyft ;zyn van Balthazar Peruzzi, doch zeer bedorven » toen men die
wilde ophalen en verbeteren; de Hemelltukken , boven de kroonlyft tegen ’r ge-
welf, zyn van Bernardyn Pinturi en Ahio d’Urbino ; die ook de Befnydenis on-
zes Hecren, op het tafereel in de cerfte Kapel:, aan de flinke hand, gefchildert
heeft : recht tegen over ftaat de Kapel van onze L. Vrouw van Lorette, daar in
Ziet mencen taferecl an de H. Maagd , van Annibal Karacci; de andere fchilde-
ryenvan onze L. Vrouw , zyn van Jan Baptifta Ricci van Novarra.
De Kapel van den H. Onuphrius is ook met goede ftukken verciert : daarin Pronk-

ftaat het Pronkgraf van Torquato Taffo van Surrento , dicht by Napels geboor.- &rafvin
tig, cen vermaare Dichter , en maker van dat uitftekende gedicht van 't verlofte willem
Jerufalem. Willem Barclay, Engelfch Edelman en Auteur van de Argenis, legt hier Barclay.
ook begraven: dicht by cene kleine Kapel , onder cene overdekte galery , ziet men
het Pronkgraf van ’c geflagt van Vanni, onder het Graffchrift Ttaat dit dubbel
dicht.

Tytel.

Pronk-
; 3 3 raf van

Has quicunque notas , Cives fèu perlegis Ho]pes : anni,
Si cupis ex voto vivere , difce Mori.

Aan de andere zyde , onder de zelve overdekte galery , leeft men veele andere Graf.
{chriften, doch die niet waardig zyn geachthier by te voegen.

Afgaande van St. Onufrius , ziet men, naar de flinke hand, het Collegie van Na- Het col
zareth, in % jaar 1622, door Michaél Angelo Tonti, Aartsbiffchop van Naza-|gicvai
reth , voor twaalf arme Scholieren of Studenten, van een eerlyk geflacht, gefticht :seth.
twee onder hen moceten te Rimin (het Vaderland van den Stichter) geboren zyn.
Zy ftaanter beftieringe van de Vaderen der godvruchtige Scholen; en ter keuze van
de Auditeurs di Rota ; of Raatsheeren van ’t Roomfche Gerechtshof,als ceuwigduu-
rende uitvoerders van. zynen uiterften wil,

In de laagte van dit Gia , en aan ’ceind van de Longara; ftaat de PoortDePoor:
van den H. Geeft , met zeer harde en zwaare fteenen nevens de muuren opgemet-jin
zelt, en gebouwt van St. Gallen; of, als andere meenen, van Michel Angelo Buo.
narata s maar zy is niet heel voltooit.

DE WYK VAN S. PIETERS BURGT.
BORGO, geheeten.

Nî dat men deeze Poort doorgegaanis , ziet men aan deflinke hand 3 Op eeneHerLult.
kleine hoogte; het Lufthuis van Barberini, gebouwt ter plaatze daar weleer dena

Hoven van Nero lagen;’t legt in cenen lucht- en luftigen oort ; en’t word van fchoo-{irDai
ne Fonteinen befproeit ; het Paleisis treffelyk van huiscieraat voorzien s onder anderenberini,
ziet menin cen tafereel de oude Kerk van St. Pieter afgebeelde ,. nevens den Paus,
die den zegen geeft ; en in de galery , de twaalf Apoftelen , in ’t Klein gefchildert
en zeer fraai geémailleert,

St. Pierers Burgt ; of’ Voorburg daar van, anders de Leonynsftadt geheeren , St. pie.ftreke van de Hooftkerk van Sr; Pieter totDe *t Kafteel St. Angelo; ofEngelen Burgpure:
t ge

   

  

   

   

   

  
  
  

   

  

  
  

    
  

    

 

  

   

  

 

   
   

 

  
    

   

  
    

    

   

 
     



    

 

330 BESCHRYVING
genaamt , ontrentter lengte van duizent, en ter breette van drie hondertfchreeden ,
van de Poort der Engelen af , tor aan de H. Geeft Poorttoe.

Namen De lengte word verdeelt in zeven even wydt van den anderen gelegene ftraten ;
Ven Pa. die de eene in de andere, door vecle kleine dwarsftraten, fchieten; zy worden ge-
ralelle naame 1. Borgo di fan Spirito. 2. Borgo Vecchio. 3. Borgo nuovo, o della Tranf=
fraten: portina. 4. Borgo St. Angelo. 5. Borgo Pio. 6. Borgo Vittorio. 7. Borgo An-

gelico. Maar in de twcelaatfte ftraren ftaan niet dan clendige huisjes , bewoont
van geringe menfchen , en daar de goede lieden de hant aan houden.

HetGat= Hercerfte aanzienlyk gebouw , dat zich aan de rechte hant opdoet, is het Aarts-
den H. Gafthuis van den H. Geeft; de Kerk is gefticht van Ina , Koning der Welt Saxen,
Gee jin het jaar 715 , onder Gregorius den II, voerende den tytel van de H. Maria in

Saflia. De zelve Koning , in’tjaar 718 te Rome komende , voegde nocheen
Gafthuis voor de Pelgrims van die natie by de voornoemde Kerk , onder de be-

Soene ftiering van de Saxifche Priefteren, met aanwyzing van veele inkomften op zyne
tiara, heerlyke goederen in Saxen , tot genoegzaam onderhoud van het Gafthuis. Offa,

Koning van Engelant, hem daar in na volgende, vergroottehet zelve Gafthuis, en
te gelyk het inkomen : maar het verbrandde , in ’t Jaar 817, door een vuur dat
niet kon geblufcht worden dan door een L. Vrouwe Beeld, dat de H. Paus Pafcalius

L.veon- derwaarts in omdragtbragr. Een diergelyke brant maakte het weér tot eenen puin-
‘hoop; in ’t jaar 847, wanneer Paus Leo de IV henlieden , het beft dat hy konde,
te hulpe quam ; wordende hem, door de Nazaaten der Koningen, die her gefticht
hadden , de hant geboden : maar de Guelfifche en Gibellynfche corlogen , in de
elfde en twaalfde Eeuwe, vernielden alles, en hebben ook dit deel van de Stad ,
daar ?t Gafthuis ftont , zodanig verwoeft , dat men nauwlyks wift waar het zelve
geftaan hadde.

Zieken —Innocentius de III herbouwdehet echter , in ’t jaar 1198, om te gelyk in tc
Nora zelve Gafthuis de zieken in te neemen , en met cen de onnozele cerftgeboorne kin-

ders, van hunne Ouderen voor vondelingen gelegt , te bezorgen : hy maakte daar
cenige Geeftelyke Franfche Gafthuismeefters , of Hofpitaalsheeren sin dien tyd zeer
vermaarten geacht om hunneftichtelyke en voorbeeldelykearmlievendheid,tot Regen-
ten over; ten dien cinde ontbood hy uitdrukkelyk en met naame Guido van Mom-
pelliers, hunnen Stichter, om te Romete komen : hy gaf hem ’t opperfte gezag en
bevel ; maakte hem Generaal of Overfte van zyne orde, welker wetten en Rege-

order len beveftigt wierden van den H.Stoel; en het Roomfche Hof tot Hooft van die
der Hohorde verklaart. In dien tyd nam die orde zeer toe, en verfpreidde zich door Ita-
pitallien, Polen, ja zelfs in Vrankryk.  Deeze Geettelyken gaan alsWaereldfche Prie-

fters gekleedt , zy draagen cen wit kruis dubbelt dwars door cen, op hunflinke
borft , en een diergelyk , aan de zelve zyde , op hunne mantels.

De Kerk_ De hooggemelde Paus herbouwde de Kerk, in ’t Jaar 1204, herdoopte en
puerd, heiligdeze aan den H. Geeft ; die hem dat goed werk door cenen Engelinblies,

na dat cenige Viflchers veele cerftgeboorne kindertjes , die in den Tyber waren
gefmeten , met hunne netten opgevift hadden. Innocentius de IV heeft’er veele
giften by gedaan : waar in hy van veele Barmhartige en Godvrugtige perfoonen
is nagevolgt. 7 A

Puizene Veele woningen en vertrekken zyn’er in ’© Gafthuys; nevens ecne zeerlange zaal,
voorzie. Naar maate en proportie hoog van verdieping, en daar voor duizent beddingen
ken. bequameplaats in is. ’s Zomers zyn zealle bezet: ja meenigmaal ismen genootzaakt

andere, op de zolders , of in de benedenfte deelen van den H. Onufrius , te ver-
{chaffen.  Behalven devoorige ; is’er noch eene groote dwarszaal voor de gequet-
ften : Edelluiden en Priefters worden byzonder in kamers gelegt.  Behalven dat
zyn'er noch andere plaatzen voor dolle lieden, voor die de roode loop , of andere
befmettelyke ziekten hebben.

Zielzorg  Teder morgen worden’er in de Kapel, middenin ’t gafthuis ftaande, onder eene
ce fchoone hoogronde kap , verfcheide Miffen gedaan ; aan weérzyden ftaat cen Or-
fenikche-gel , daar ops terwyl de zieken ceten , gefpeelt wort.
den aan-. In een vertrek, achter het Gafthuis , zyn veertig Minnen, om de Vondelingen

Sewezende borften te geeven : boven dien hebben z’er meer dan twee duizent in en om de
Stad ; aan welke zy die Kleine wigten, voor eenen redelyken penning, befteden.
Daar naaft aan ftaat de woning of ’t vertrek der knechtjens , die voor Vonde-

zorg  lingen gelegt zyn ; en nu dric of vier jaren out zynde , van de Minnen afgenomen
queen werden ; dan blyven zy hier zoo lang in, tot dat ze bequaam zyn om hunnekoft
voediog.f€ Winnen; ’t zy met het cen of’rander handwerk ofoefening , die hun daargeleert

wort 3 als ook den Chriltelyken Godsdienît ; leezen, fchryven, ja zelfs Latyn ,
aan
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aan den genen , daar een goede geeft ter gelcertheid in fteekt. De meysjens wor-
den in een anderafgefloten getimmer opgetrokken , tot dat zy de jaren , om te
trouwen ofgeeftelyke te worden ; bereikt hebben. Meer dan vyf hondert zyn'er
geftadig in; wanneer zy trouwen, wort'haar, wegens ’t Gafthuis, vyftig Ryksdaal.
ders tot cene bruitfchat gegeven.. Zy ftaan ter beftieringe der Geeftelyken van de
H. Tecla, Auguftyner ordens, die haar in alle Godvruchtigheit opbrengen , en
veele handwerken , met de zwakheit  haarer fexe overeen komende en waat
toe haare genegenheit ftrekt , leeren. USO

Eindelyk komt men aan ’t Paleis of de wooning van den Overften , hoofddier or- CRI
de,en van zyn huisgezin; cene plaats die nu waerdig door den Katdinaal Denhof , overtéà
eenen Poolfchen Heer vangeboorte, bekleedt word. Tuffchen dit Paleis en*t Gafthuis, n4»
ftaat een Kloofter , daar de Prielters, Amptenaars en Dienaars van ’t Galthuis hun
verblyf hebben ; het getal hier van is zeer groot. Een ander Kloofterftaat'er by,
voorde Gceftelyken van de orde, die’er het Officium Divinum zingen. Zy Leb
ben’er cene zeer fchoone Apotheek , voorzien vanalles dat’er in hoort : twee Art-
zen worden'er onderhouden , nevens veele Heelmeefters , in de handgrepen en kot
genceskonft, wel ervaren , en andere Amptbedienden meer, nevens de knechts en DARE
meysjens. De onkoften tot dit Gafthuis jaarlyks vereifcht, zoo voor de kranken ,5
als voor de Weezen , bedraagen jaarlyks , her cene jaar door het ander , hondertdaalders.
duyzent Ryksdaalders : maar het hecft wel ruym zoo veelaan Landeryen en inko-
men , in de Landftreek Campania di Roma genaamt , daar het Heer van is : want
het bezit in eygendomveele vlekken en aanzienlyke pachthoeven , waar van de voor-
naamfte zyn, la Tolfa ; Santa Severa s Palidoro s Caftello di Guido , en andere
op den weg naar Civita Vecchia.  Dic'’er meer af weeten wil, leeze het boek van
den Heere Saunier daar van gemaakt.
De Kerk van den H. Geeft is, in dien ftantals ze nu gezien word , onder ’tpe Kerk

Pausdom van Sixtus den V gebouwt, door Antonius van Sangallen ; maar de Voor:randen,
gevel, lang daar:na , van O&aviano Mafcarino. Her Hoog Autaar ftaat vry en °°
los , met eenen fchoonen Tabernakel van koftelyke fteenen, op vier zuilen ruften- Autaren,
de, verciert ; alles naar de bouwkunde, van Andrea Palladio. De Tribuneis, in
natte kalk , van Jacomo del Zucca , gefchildert.
De Verheerlyking onzes Heeren ; in decerfte Kapel aan de rechte hand, is van Kepellea

Jofepho, Valeriano ; het tafereel van de H. Drievuldigheit , op-het volgende Au-feciera.
taar, daar, aan d’eenezyde , onze Heer den geraakten gencelt , en aan d’andere zy- nen an.
de , het gezigt aan den blindgeboornen gecft , is van Louis Agrefti ; als 00kSS°
de Hemelvaart van onze L. Vrouw ; nevens de andere ftukken , uitgezondert
haare Geboorte , van Jan Baptifta d’Ancona ; en de Befnydenis , van Paris No-
ari.
Denederdaling van den H. Geeftop het vierde Autaar en alle het overige der Ka-

pelle, als ook de fchilderyen op den voorgevel boven degroote deur, zyn van den
zelven Zucca. De fchilderyen rontom den buyk der Kerke, zyn van Cezar Cone
ti van Ancona : maarde bekeèring van den H. Paulus aan dencenen; en het bezoek
van onze L. Vrouw , aan den anderen kant , zyn van Mathias van Siena. 3

Ophet Autaar van de Gerfkamer ; ziet men in_ cen fehildery de nederdaling
van den H. Geeft , van HieronymoSicciolanti ; maar aan de zyden, daar verfchei=
de Hiftorien met koleuren; als cokin’t grauw gefchildert zyn, cn cen weynig ver-
heven fchynen , zyn van Abbatini de la Cite de Caftel.

Ophereerfte Autaar , aan d’andere zyde der Kerke , wanneer men weér naar deSakrilty.
roote deur gaat , ziet men hettafereel van de H. Maagt en St. Jan den Euange-
i , van Perino del Vague , die infgelyks de Profecten op de Pilafters gefchildert
ceft.
De doode Chriftus in de volgende Kapel , cn aan de zyden de Geboorte , ne-

vens de Opftanding onzes Heeren , en andere fchilderyen meer in de zelve Kapel,
Zyn van Livio Agrelti. —’

Deaflating van het Kruis , op hettafercel in de derde Kapel, is van Pompeo
de l'Aquila ; maar de vier Euangeliften op de platte zuilen gefchildert , zyn van
Lillio d’Ancona. =
De kroning van onze L. Vrouw ; op het laatfte Autaar, nevens de andere {chil-

deryen in die Kapel, zyn van Cazar Nebbia.
Aan heteind der ftraate van den H. Geeft aan de Ooftzy » ftaat het Kafteel van Eogelens

St.Angelo , of Engelenburg , ftrekkende voor eene dwingende fterkteof Kafteel intere
der Stad. Het lichaam of’ Donjon van deeze fterkte , is cen groot gevaart van het Ka-
ftcen , rond en cirkels wyze; zynde gelgk cen toren gemaakt , volgens bevel# SITO
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ordre van den Keyzer Adrianus, om hem tot Graf en Grafzuylte dienen, en zyne
afch, welke, nevens die van zes zyner Navolgeren, daar in gebragt is, te befluy-
ten. De grootte en zwaarte van dit gevaart, nevens de zinlykheyt van den Stich-
ter, hebben dit den naam van Moles Adriani gegeven. Men komt, rontom gaande
tot op ’t hooglte van dit gebouw : de gangen derwaarts zyn opgepropt met mar-
mere.beelden , ftaande in de vakken der zwaare muuren van deezen tooren, uit-
gehole , daar men anders de afch der overledene Keizeren in floor. Boven ophet fpits ftont cen Pynappel van koper , tegenwoordig op ’t Belvedere ge-

laatft.
Miracu- s Ten tyde van cene zware Peltziekte , Romein ’t jaar 590, toen de H. en
leusen Groote Gregorius Paus was , deerlyk plagende , beval die H. Paus verfcheide alge-wonder- " 5dadig meene Proceflien en Omdragten naar St. Pieters. In ecne der zelver gebeurdehet,
voorval. dat toen hy cen L. Vrouwe beeld , van den H. Lucas gefchildert , omdroeg , enover de Brug ging, die recht overdeeze Sterkte legt, hy cenen Engel op den top des

Kaftecls zag , die den degenin de fcheé ftak , tot cen teken dat Gods gramfchap
Gerano Geltile was. ’© Was ook in der waarheit zoo s want de Peft hield kort daar na OP,sang È 1 >dergn- en hy hoorde een gezang der Engelen , aldus hunne ftemmen met dit Agtienne of
acerond gezang opheffende : Regina Celi Latare ; Alleluja , eng. ’ Welk met
aegen.  deeze woorden ophield , Refurrexit ficut dixit , Alleluja + waar op die H. Paus#aîg. het met dezen toezang befloot. Oro pro nobis Deum , Alleluja. Daarom hecfv'erde Kerk na dien tyd, in 't groeten van de H. Maagd , dit ‘Antienne na den H.

dienft , zoo lang het Paafchfceft duurt, altyd bygevoege. De Cordeliers of
Minnebroeders, van’ Hemels Autaar, (Arz Celi) die den fteen bewaren daar de
Engel zyne voetfpoorenin gelaten heeft, nevens het beeld datde H. Gregorius toen
op zyne fchouderen torfte , (fchoon anderen van gevoelen zyn, dat het dat beele
is, ’t welk in de Kerk van de H. Maria de meerdere gezien wort), deeze Geefte-
lyken, zeg ik, zullen zoo meenigmaal zy over deeze Brug, in den H.Omdragt
gaan , afbreeken, en, tuffchen de Litanien en andere gebeden in, beginnen op te
heffen dit Antienne , Regina Celi , ter gedachte van dit wonderwerk; om de zel-

Eagelen-Ve reden is het Kafteel St. Angelo , naar den H. Engel, Engelenburg geheeten :
burg ge-ookis het van dien tyd af voor een bolwerk of fterkte der Stad gebruike en ge-
Rame houden : volgende daar in Belizarius na, die van de Gotthen binnen Rome bele-gert zynde , zich daar fterk maakte , en zich zoo lang , in den uyterften noot,verweerde , dat hy ontbloot vanalle andere befchadigende wapenen, zich genoot-zaakt vond te dienen van de allertreffelykfte beelden, welke dit graf vercierden ,latendedie in ftukken breeken, omden vyane op den kopte fimyten, en hem daar

doorafte weeren.
Rocca Lang daar na wiert deeze plaats Rocca Crefcentio genocmt, om dat Crefcentius,
Cee Heer van Nomentana, zich daar van Meefter, ontrent het Jaar 1000 , ten tyde van
DO Joannes den XV, maakte, en doordien hy Meefter van deeze Sterkte was , tyran-nizcerde en plaagde hy de Stad eenen langen tyd , gelyk ook naderhand de HeerUrfinus de Bon Marfo deed, die van de Koninginne Joanna del, van Napels, daartoe gemachtige , her geweldig beheerfchte , en na hem ettelyke meer.
Dekapel _Bonifacius de IX maakte diefhalven cenige buitenwerken daar rontom , de zel.
pin St, ve mergrof gefchut voorziende : hy heiligde ook , ter ere van den H. Michael ,ichael. ? È ; ; Acene kleine Kapel, op't hoogfte van’ Kafteel, die hy had laten bouwen,of weérop-maaken, en welke hy, om die reden, St. Michaclinter Nubes heette. Nicolans de

VI, en Alexander de VI, fterkten dit Kafteel meer en meer : dezelatte Paus
maakte cene. overdekte galery , ruftende op veele Boogen van gebakke fteenen ,
van het Vatikaan af, tot het Kafteeltoe ftrekkende : door deezen vond koft hyHai Ke: van d’eene plaats ind’andere komen , zonder van iemant gezien te worden, Eindelykten en Maakte Urbanus de VIII daar eenen Vyfhoek van ; fterkte het mer halve Maanen,

binnen Gordynen, Bolwerken en andere vaftigheden , naar de hedendaagfche Velting-naderbeboykunde; maakte ook binnen de wallen en den omtrek, verfcheide Tuyghuyzenven voor buskruyt en nootdruft ; rechtte daar eene Gefchutgietery op ; voorzag hetvanhandmolens, bouwden'erfoldaten wooningen, en een huis voor den Overften in.
OphetKafteellegt cen goede bezetting , meer dan 500 mannen fterk ; onder

het bevel van den Onderflotvoogd , die Schatbewaarder van den Paus en Gou-
verneur of opperfte Bevelhebber is. In den romp of ’t lichaam van ’t Kafteel;fchoon het een zeer valt en zwaar gebouw is s zyn echter verfcheyde kamers envertrekken , eenige verdiepingen hoog , daar men door drie trappen , onder aan
Zeer breet , maar allengskens boven enger en fmalder wordende , inkomt: daar
in Worden de gevangenen van Staat 3 gelyk was de zoo vermaardeen bekende gi
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der Borri, opgefloten : ook worden daar de vyf Millioenen goud, door Sixtus denis cen
V, in zyne vyfjarige Paufchelyke regecring by een vergadert, bewaarr. Deeze {char Sin.
heeft hy verboden aante taiten, dan by hoogdringenden nood der Kerke. Daaren-Sinstaat,
boven wort hier de Paufchelyke Kroon (rykelyk verciert met gefteenten van groote
waardye) welke niet gebruykt wort dan tentydeen op de dagen van de hoogfte plech-

telykheden, bewaart : infgelyks de papieren en voornaamfte Regifters der Room-
fche Kerke. Menziet’er verfcheide treffelyke fchilderyen van Bernardyn Pinturic- Oude en
chio , die de Hiftory van Alexander den VI, en de atbeeldzels van Ifabella, Ko- Doe) a
ningin van Kaftilién , van Nicolaus Urfini , Graaf van Pittigliano , van Jan Jacob Schilde.
Trivulce, van Cafar Borgia, en anderen gefchildert heeft: maar ze Zyn van ouder-'Yn-
dom welhalf vergaan. De hedendaagfche fchilderyen die men’er zier, zyn van
Sermonette , van Julio Romano , van Marcello Mantuano , Marco di Siena, Pe-
lerin van Moderne, Perin de Vago, Rafael de Montelupo, enz. Het Kaftecl ein-
dige boven met cene vlakte , beddingswyze voor ’t Gefchut , dat daar in groot
getal rontom op geplant legt, even als op de fterkte. Men heeft’er ook veele
Kleine, {peelhuysjes op gemaakt , welke cene fchoone lucht, en cenen fraaijen uit-
zige hebben , het fpits loopt eindelyk toe , en wort met eenen Engel van marmer, vie;
zes ellen hoog 3 daar veel ander fnywerk bykomt , befloten. Jaarlyks worden'ervuurda-
vier kunftvuuren op ’t hoogfte van het Kafteel gemaake, daar uyt een onnoem-8°*
lyk getal vuurpylen , op cenen en den zelfden tyd aangeftoken, in de lugt vlie-
gen, die cenen zeer fchoonen gulden en zilveren:regen , ofeenenkriftalynen kande-
laar,, vol hemellicht , vertoonen.  Deeze vier tyden zyn ; St. Pierers Avond; St.
Pieters Dag : d’ Avond voor ; en de Dagzelf van ’t jar, waar op de Paus ge-
kroont is geworden. *

Achter dic Kaftcel van den H. Engel , of Engelenburg , ftaat de Kerk van den Kerkvan
Aartsengel Michael , Sant Angelo in Borgo geheeten : zy is vanGregorius den {/;1?8°-
Grooten, dicht by het Kafteel, ter oorzake van de verfchyninge des Engels, boven Borgo.
verbhaalt , gefticht : maar men heeft ze hier moeten verplaatzen , om de fterkten
en werken van het Kafteel te vergrooten.  Zedert het jaar 1564 , is ze cene Pa.
rochykerk geweeft. ’t Autaar aan de rechter hand, is aan het Kruicefix geheiligt;
hettafereel van den H. Aartsengel Michael , op 't Hoog Autaar, is van Jan Vecchi;
de fchilderyen in de Kapel, aan de andere zyde, zyn vanJan Baptift de la Marche,

Hier dicht by ftaat de Kerk van de H. Maria Tran/pontina , of over de Brug; De.
nevens cen Kloofter der Karmeliten ; het voornaamite Portaal heeft zyn gezicht Liar
over die lange fchooneftraat des Voorborgs ; il Borgo of Via Alexandrina genaamt, tina.
om dat Alexander de VI de zelye Iynrecht maakte. Deeze Kerk ftont wel eer
na by St. Angelo’s, of des H. Engels brug : maar ze wiert, door bevel van Pius
den IV, in ’tjaar 1564, achterwaarts, ter plaatze daar ze nu flaat, gezet, om
met de buitenwerken van ’t Kafteel verder uyt te konnenfpringen.  Sixtus de V
heeft ze mer cenen Kardinaals Titel vereert , en de Broederfchap der Buffchiete-
ren is daar in opgerecht.

In de eerfte Kapel, aan de rechte hand, ziet mencentafercel van de H. Barba- Kapellen
ra , door den Ridder Arpino gefchildert ; hy heeft ook de tekeningen aan ‘t ge-
welf gefchet® , welke van Cafar Rofetti voltooiezyn.

In de tweede Kapel, ter cere van den H. Canutus, Koning van Denemarken, ge Juerna
heilige , zier men cene fchildery ; waar in deze H. Koning afgebeeldt is, van denryen,
Heere Daniel Flaman; de andere ftukken aan ’t gewelf, zyn van eenen Franfchenenz:
Heer Alexander.
De ontfangenis van de H. Maagt , op ’t derde Autaar , is van Hieronimo Mu-

tiani. Maar de verborgentheden of Myfterien van Chriftus Lyden , in devier=
de Kapel , zyn van Bernardino Gaillard , in natte kalk , gefchildere.
De H.Albertus, Karmelyt , gefchildert op het tafereel van de H. Kapel, is van

Nikolaas Pomorancie; als ook de andere fchilderyenin de zelve Kapelin natte kalk.
Ophet Autaarftuk, in’ kruys der Kerke, ziet men onze L. Vrouw met Chri-

ftus in haare armen , van Engelen verzelt , en aan zyne vocten de H. Maria Mag-
dalena de Pazzi afgebeeldt, van Jan Dominicus Perufin ; die ook cenige Heiligen
van de zelve Orde , in de hoeken der hoogronde kappe , gefchildert heeft. _

Boven het Hoog Autaarftaat een fchoone Tabernakel, naar de ordinantie van
den Ridder Karel Fontana gemaake , en daar by cene meenigre Engelen van Plaa- renmie
fter , cen wonderdadig Beeld van de H. Maagd onderfchragende; op de deuren riculeus

‘Ty ì celte
* Bovenin de Befchryvinge van Oud Rome, fol. 117 en 7 is ‘e geene hier van 't Kafteel Engelenburg pc

word, meedeaangeroert, en daarby incenePrint den oudenen nicuwenftunt vandit Graf, of deeze Vefting ver-
toont. Hier vocgen wy de printverbeelding in, die de Heer L. Cruyl, met de omftaande gezigten, heeft getekent,
en doorons int koper is gebragt, wonderfraai dit groot Gevaarte, en alles wat'er by of omheeneftaat, voor’
9oge brengende,
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van het Koor ftaan viec H. Karmeliten , van plaafter gemaakt, door Leonard de

Rieti.
11. licka- De Lichamender H. H. Martelaren Magdalus, Bafilides en Tripodius, ruften onder

mes© her Hoog Autaar : in de Gerfkamer word het hooft van Bafilius den Grooten be-

quié. waart; het is in eene zilvere kas , nevens meer andere H. overblyfzels beflooten.

In deeze Kerk'ziet men ook de zuilen of pilaren waar aan de H. H. Apoftels

Petrus en Paulus , gegeeffelt wierden.
Ophet Autaar, aan de andere zyde van het Kruys, ziet menincentafereel de

H. Maagd , en daar by eenen Heilig van de zelve Geeftelykheit afgemaalt; op ît

volgende Autaar cene {childery van den H. Angelus, Karmelyt, van Jan Baptift van
Novarra.
De zelve Novarra heeft het tafercel van de H. Therefa , in de volgende Kapel,

gefthildert ; ook dat van den H. Petrus en Paulus, in de Kapel daar achter ; ne+
vens verfcheide andere fchilderyen , in natte kalk.
Het tafereel van den H. Abt Antonius , in de naaft laatfte Kapel, is cen konft-

ftuk van Alberti ; de St. Michael in de laatfte is van Pracaccino , doch ’t is maar

een namaakzel, ofcopy.
De Heer Dominicus Guidi wasin’t jaar 1689, 0f 1690, ten tydealswydit fchreven,

Kad. bezig , met het marmere Pronkgraf van den Kardinal Albifli te maken, ‘t zelve

nat zal ine kruys der Kerke , aan de flinke hand, voor de deur van de Gerfkamer»
geplaatt worden.

Paleis fienige treden verderftaat het fchoon Paleis van den Kardinaal Campeggio ; de
Yan voorgevelis van hartfteen , het is doordien vermaarden Bramante Lafari gebouwt.
peggio De Engelfche Ambafladeurs plagten’er gewoonlyk hun verblyf en Hof te houden:
na Co- maar , na den afval van Engeland , wiert het, ten behoeve van ’t Engelfch Colle-onnas. Ii i -

gie, verkocht; nu hoort het aan de Colonnas , en ’t word bewoont van den Kardi-

naal Azzolini.
pen. Achterdit Paleis, ftaat de kleine Kerk van de H. Maria der zuiverheit, gebouwt
Daria: ten koften van de Slipdrageren der Kardinalen, dic daar hutine Broederfchap hou-

errei- " ; n
nigheir, den, en uit het volgende haaren oorfprong nam. ‘Toen het Keizerlyk heyr, int

jaar 1527, Rome plonderde , ftont'er omtrent deeze plaats cen huis van Lukretia

Salviati ; dat tot den gront toe onder de voct raakte , en daar na hun tot eene ftal
verftrekre , niet galla dat’er een Beeld van de H. Maagt tegen den muur

wonder ftont ;*t welk,door de kracht van wonderdaden of mirakelen , z00 veel uitwerkte ,
Beel. dat zy het ontzag en cerbiedtoedroegen; en den genen,die Godvrugtigen vroom wa-

ren verplichtte, om haar cen Kapel te bouwen , welke Paulus de III , in ’t jaar
1538, aandeSlipdrageren der Kardinalen vereerde.

s.Jicobs. Recht over het Paleis van den Kardinaal Azzolini, ziet men een fraai pleyn,

Kerk4 en in ’t midden eene fchoone Fonteyn , met veele waterfprongen ; van Carolo
Seal. Maderno, door bevel van Paulus den Vopgerecht. Aan deflinke hand der zel-

ve plaatze ; ftaat de St. Jakobs Kerk, di Scorza Cavalli genaamt s dat is, van
de Paerden welker beenen gebroken zyn ; ter oorzake, dat, toen de H. Helena
veele H. overblyfzels van Jerufalem naar Rome zond; waar van het meefte gedeel-

te in de Kerk van ’H. Kruis van Jeruzalem , die zy had laaten bouwen, gebragt
wierden , zy verder geerne de overige in de Hoofdkerk van St. Pieter wilde
geplaatft zien; derhalven wierden zy op cenekar gelegt, om ze derwaarts te bren-
gen : maar de paerden , die den Koftelyken fchat en deze vragt voorttrokken »
ter deezer plaatze gekomen zynde , wilden niet eenen voet verder , hoe harde en
hoe meenige flagen zy kreegen : want zy deeden niet dan achter witflaan ; dit
duurde zoo lang, tot dat hen de beenenbraken, en kar en vragt om verre raakten 5
zulks dat men daar door verplicht en genootzaakt wiert een klein Kapelletje te

bouwen ; ter plaatze daar zy dit H. Overfchot gelaten en afgefmeten hadden: het

is'er ook zedert altyt gebleven : noch worthier de ftcen bewaart , daar op Abra- .
abra- ham zynen zoonIzaak wilde offeren 5 als mededie, daar op onze Heer in den Tem-

Lame. pel gedraagen en voorgeftelt wierd ; nevens eene mecnigte H.Aarde, van Jeru-

cen zalem gebragt, door Chriftus met zyne voeten betreeden, en met zyn dierbaar loed
begoten, enz. a

Iseene © Het is ecne Parochykerk s daar in een Genootfchap van het H. Sakrament op-

Rarochy- gerechtis, onder Leo den X , int jaar 1513, om het H. Sakramentte verzellens

wanneer het den zieken van die Wyk gebrage wort : onder andere werken van
liefde en meewarigheit, geeveri deeze Gebroeders een kleed en vyfentwintig ryks-
daalders, aan cen groot getal arme dochteren, om haar voorete helpen.

Inde tweede Kapel, aan de rechte zyde, zict men cen tafercel van de H. Mesa
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van Chriftoffel Ambroos. In de derde , aan de zelve zyde, cen tafereel van de
Befnydenis onzes Heeren , van Novarre ; daar het koloryt van eenen zyner Difci-
pelenopgelegt is  hy heeft cok het Hoog Autaarftuk , van ’t laatfte Avontmaal on-
zes Hecren met de Apoftelen, gefchildert. De Tabernakel of ’t klein Tempeltje,
van Afrikaanfchenfteen , is van den Bouwmeefter Baptifte Cioli gemaakt.
De eerfte Kapel aan de andere zyde, wanneer men wederte rug keert , is aan het

Kruicefix geheiligt ; de tweede , aan den Apoftel St. Jakob, zyn beeldftaat daar
in; in de derde , ziet men eentafereel van de geboorte der H. Maagt ; van den
zelven Novarre. De ftukken , in natte kalk, rontom de Kerk , als mede op de
buytenfte gevel , zyn van Chriftoffel Ambrozin , naar zy ons verzekeren of wys
maken.
De zelve Gebroeders hebben een Oratorium, in ’t jaar 1601 ; dicht by de Kerk

in Borgo Vecchio, de Oude Burgt, gebouwt: op het Autaar ftaar een Se. Se-
baftiaan , van den Ridder Guidottigefchildert : op het gewelf d’Eeuwige Vader;
en opde vier hoeken ; ziet men de vier Hoog Leeraars der Latynfche Kerke , van
Vefpaziaan Strada, eenen Romeyn.

Opdezelveplaats , ix Borgo Vecchio , ftaat het Paleis, dat wel cer den Kardi- MeCol-
naal Pallotta tochoorde ; maar nu voor eene woonplaats der Biegtvaderen van St. sé Pic-
Pieters (Jefuiten ) verftrekt; wier Collegie of Maatfchappy door den welgelukza-o
ligen Pius den V ontworpen engefticht was; doch de uytvoering daar van bleefJefuiten:
hangen tot den tyd van Alexander den VII, die hun (om beftant te konnen bly-
ven) eenen goeden brokof inkomen, ten lafte van de Boetkamerte trekken ,, aan-
wees.. Zy zyn dertien t'zamen met denRegent daar onder gerekent; twee van hen
zyn ten dienfte , voor die Italiaanfch konnen fpreeken ; twee voor de. Fran-
goizen ; twee voor de Spanjaarden en Portugeezen; een voor de Hoogduytfchen ;
cen voor de Hongerfchen; cen voor de Nederduytfchen; een voor de Polakken ;
een voor de Engelfchen ; cen voor de Grieken, en cen voor de Slavoniers: daar
komt dan, voor den veertienden, hunlieder Procureur by. Zy neemen tot hunnen Fianco
dien&, zoo veele Leekebroeders en Dienaars als ze van nooden hebben : zy hooren for
dagelyks , zoo lang ’t Officium Divinum duurt , de Biegt van allerlei Europei. diewaar-
{che Chriftenen , die in Pelgrimagie de Tombe of het Graf der H.H. Apofte- "9"
len Petrus en Paulus komen bezoeken : daar dicht by ftaan hunne i.

Het Be-
dehuis.

jes, in het kruys der Kerke aan deflinke hand, daar de Kapel van Simonen ju-
dasftaat.
Voor St.Jakobs, op de vierde zyde van ’t voornoemde pleyn , ftaat cen out en’tPatcis

zeer groots Paleis, door de Koningin Charlotte van Cypers wel eer gebouwt.  Zy Sco
heeft'er in gewoont, en is’er ook in geftorven, ten tyde van Sixtus den IV; 00k vane"
is Rafaél Urbyn naderhand, onder Leo den X, daar in overleden. De Heer Kar. Cyprus.
dinaal Gaftaldi (die ’t gekocht had) maakte, toen hy ftierf, een gedeelte daar van
tot cene woonplaats en huys der Nieuwbekeerden, uyt wat flag van kettery hetzyn
mogte: die worden daar,’t zy van wat Natie of Landaart Zy zyn , ingenomen , met
onderhoud verzorgt , en zoo lang gequeekt , tot dat zy volkomen onderwezen ,
*t begrip van de waare Katholyke Kerke , en der zelver.gevoelen ; bevat hebben,
en overtuyge zyn van de valsheit hunner dwalingen : ten dien cinde worden
daar Priefters enkelyk en alleen toc gehouden en befchikt. È

Eenige treden verder, i Borgo Vecchio, aan gecne zyde van ’t Paleis van denD* See
Kardinaal Spinola, ftaat de Kerk van St. Laurens 12 Pi/tibus ; zoo geheeten we-Laurene
gens de vifch, in voortyden daar verkocht : zy is zeer out; by ’t leven van Inno-#2if-
centius den III , in ’tjaar 1200 , was ze afhangelyk van ’© Kapittel van St. Pie-#
ter. Int jaar 1417 wiert ze weér opgemaakt door den Kardinaal Thomas Ar-
mellini;naderhand quamen’er de Geeftelyke Kordeliers in, of wel die van St. Kla-
ta : maar Paus Leo de X plaatfte dezelve elders. In’ jaar 1693 liet de
Hertog van Aquafparta, van ’t geflage Celi (aan dat Stamhuys hoort de fchoone
Paleis van den Kardinaal Armellini, dat’er dicht by ftaat) deeze Kerk, naar de
bouwkunde van den Ridder Francifco Maflari; herbouwen : hy vercerde ze aan de
Vaderen der Godvyruchtige fcholen van den H. Pantaleon , om de arme kinderen van
die Wyk te onderwyzen. Het tafereel op ’t Hoog Autaar; de trouw der'H.Maage
verbeeldende ; is van Nikolaas Berettoni, cenen Difcipel van Karel Maratta ; de
andere ftukken aan de zyden, namelyk de Geboorte onzes Heeren; de aanbidding
der dric Koningen, en hooger op; Jofeph uyt den flaap door den Engel gewekt;
nevens zyne doot 3 als meede ; de L. Vrouwe Bootfchap , zyn alle van Mi.
chel Angelo Ricciolino.
Her tafercel van St. Laurens , in de Kleine Kapel aan de rechte hand , is van

Hia.
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Hiacyntho Brandi : op het Autaar, aan de andere zyde, ziet men cen tafereel van

de nederdaling des H. Gecfts. È

st. Mi. Achter Se. Laurens., im Borgo di Sant Spirito , op den Janikulus , ter plaatze

SUOR daar wel cer het Paleis van Nero ftont; ftaat de Kerk vanden H. Michiel in Saf-

"fia, van Carolus Magnus, of van iemant zyner nakomelingen , in het jaar 817,

onder Leo den III, gebouwe : regenwoordig is ze afhangelyk van ’t Kapittel van

den H. Petrus : men klimter naar toe , met cene trap van drieéndartig treeden.
Clemens de VIII vercierdeze met fchilderyen : maar. Urbanus de VIII maakte
daar cen Queekfchool van , voor twaalf Kierken , tuffchen de twaalf en achtien
jaren out; die in de wetenfchappen , naar hunne bequaamheyt , beroep , en zin-
lykheyc gepaft , onderwezen worden : zy woonen den H. Dienft by , wan-
neer die in St. Pieters gedaan wort ; om de Kerkelyke plichten en dienften te lce-
ren. Her lichaam van St. Magnus, Biflchop van Trani en Martelaar a ruft in deeze

. Kerk.
“ePalsi:—Aan den voet deezer Kerke , achter de Galeryen van het pleyn ofde plaats van

St. Pieter , ziet men het Paleis en den Tuyn van ’t Geflage van Celi ; verciert en
opgepronkt met heele , en laag verhevene Beelden, met Op-en byfchriften ; te
zien in de Romeinfche Outheden van Boiffard : doch , doordien’er de hand niet
aangehouden wort ; vervalt het. Onder anderen ziet men eenen Silenus; ceneJu-
no , wonderlyk fraai , de Amazonegeheeten , om dat haar cene borft wegis; ver-
{cheydene Borftbeelden van Philozofen, en meer andere, zoo Egyptifche, Griek-

.__. fche, als Romeinfche Beelden.
-.Mr Dicht daar by ftaat de poort der ligte Paerden , buyten de zelve ftaan cenige
Torrione. Duizen > daar lieden in woonen, die Tichelfteenen en Pannen bakken; in ’t mid-

den der zelver ftaat cene Kerk , St. Michaél 4 Torrione genaamt ; welke hunne
Parochy is ; de zelve is afhangelyk van ’t Kapittel van St. Pieter.

vai der De Wykderligte Paerden van den Paus, is dicht by de Poort van den zelven
pics naam , binnen de Stads muuren: de Ruyters zyn daar zeer gemakkelyk gehuisvet,

en hunne paerdengerieflyk geftale, achter het Paleis van het Officium San&um, of
de H. Inquifitie, daar de Vierfchaar der Inquifitie is, en de gevangenifien zyn der
geener , die eenige kettery tegen het Geloof van de Katholyke Kerke zocken op te
werpen.

St. Maria ‘uffchen de Inquifitie en St. Pieters ftaat de Kerk van de H. Maria ; in Campo
inCer? Santo genaamt 3 om dat ze komt of grenft aan cen Kerkhof, met H,aarde, van

Jeruzalem daar gebragt , gevult : wel cer ftont daar de Renbaan van Nero. Leo
de V heiligde deeze Kerk ter eere van onzen Heiland , de Q/fbus gebynaamt ; om
dat'er veele Ofz, ofbeenderen van Pelgrims begraven leggen ; daar de knekelhui-
zen noch vol van zyn: in voorige tyden was het cen Collegie en Gafthuis der Lom-
bardfche Landsluiden of Natie.. Maarzedert het jaar 1640 is ’t verandert, en cene
Broederfchap van Hoogduitfchers, Nederlanders, en der Zwitzerfche Lyfwagt des
Paus geworden.

schilde De nederdaling van ’t Kruis , op het Hoog Autaar gefchildert , is van Michel
syen. Angelo Caravacchio , zoo men meent; de twee tafereelen op zyde , met de Hi-

ftory van onze L. Vrouw daar in, zyn van Jacob de Haas van Antwerpen ; zyn
graf daar by , met een marmer kind verciert , is van Frangois Flaman uitgehou-
wen.

Kapel- In de Kapel aan de rechte hand, ziet men eentafereel van Jacomo Gimignia-
en» ni, die daar in den Marteldoot van den H. Erafmus (met veele beelden daar by)

afgemaalt heeft. De H. Karolus , met de vlugt naar Egypren, in natte kalk, op
? Autaar aan de flinke hand gefchildert , zyn van Henrik Flaman; de fchilderyen

Schil in de Kapel, van de Paflie of ’t lyden , van Mathuryn van Caravaggio. Het
deryen, tafereel van den H. Antonius van Padua, half lyfs, is van Paulus Albertoni : maar

dat van de Ontfangenis der H. Maagt , op ’t Autaar van ’t Oratorium, van Louis
Garzi.

Graf- Onderhet grootgetal Graffchrifren , in deeze Kerk en op het Kerkhof te zien;
fehriften en door Gafpar Alveri in zyn Romein ogni Stato vergadert, zal ik alleen de vol-

x gende, om den Leezer te behaagen , aantoonen, vermids die de moeite waard zyM

Buiten op deri muur der Kerke aan het Kerkhof, leeft men ophet graf ofde Tom-
be van Frangois de Loor van Kamerik , dit Dubbeldiche.

Flandria mi Patria eft : prolem dedit Angela Conjux :
Roma habeatcineres ; Spiritus aftra petat.

Ede-
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Op dat van Jakob Smid, van Tug in Zwitzerland.

PHleres ft, feires unum , tua tempora, menfena.
Rides , cum nonfit forfitan una dies.

Op dat van Jan Manz van Swaben. 5 belclrea
ven en

Quos Deus affociat , tumulo morsfegregat : at nos asia
‘Uno Mors iterum congregat in tumulo.

Sic thorus idem habuit carnes , tenet offa fepulchrum.
Spiritus aternum vivit , & aftrafubit.

Opdat van Mathias Hizler van Swaben.

Spargefacrumcineri calicem, & pia vota Viator.
Ut tibi quod dederas , reddat amica manus.

Op dat van Martyn Milleris van Beyeren Uurwerkmaker.

Horarum fallax , mors incertifima reruin.
Attamen horarum cur tibi cura datur 2

Tuffichen het Campo Santo en de Gerfkamer van St. Pieter ftaan twee kleine St. ste
Kerken , beide wel aan Stefanus geheilist , doch merdit onderfcheyt, dat cene der Hunni
zelyer aan den H. Stefanus, Koning van Hongaryen, toegewyd is: zy is van hemren.
ontrent het jaar 1000 voor d’cerfte maal gebouwr , ter cere van den eerften Mar-
telaar; hy ftichtte daar cen Kapittel van twaalfKanoniken by, nevens cen Gafthuis
voor de Pelgrims van zyne Natie of Landslieden : Zy is in verfcheide tyden weér
opgehaalt; Gregorius de XIII fmolt ze met het Duitfche en Hongerfche Colle-
gic van Apollinarius in ecn.

Daarftaan drie Autaaren in, het voornaamfte is den H.Stefanus , Koning Vanseste;
Hongaryen , toegewyt ; daar op ziet men eentafercel van dien Heilig op doek ge- koning
fchildert : tegen den muurftaan andere fchilderyen , in natte kalk , van den Mar. vanHon-
teldoot van St. Stefanus , Diakente Jeruzalem ; aan d’eene zyde ftaar het Autaar87"
van ’t Kruicefix ; en'op dat aan d’andere zyde, een tafereel van den H. Karolus
Boromeus.
De andere Kerk van St. Stefanus, der Indiaanen genaamt, ook wel der Mooren,sS.Ste-

is door Leo den Grooten gebouwt , nevens cen Klooîter van Benediktyner Monik-{erIn-
ken, die’er 600 jaren lang in gebleven zyn : maar Leo de IX heeft ze aan hetdianen.
Kapittel:van Sc. Pieters, in ’t jaar 1049, getrokken. Alexander de III maak-
te daar van , in ’t jaar 1159, cen Gafthuis voor die*van Moorenland s t_welk
van de volgende Pauzen goedgekeurt wiert : die her daarom ook van tyd cor
tyd verbetere hebben ; daar ftaan drie Autaaren_.in:- Her middeltte ; is aan den
eerften Martelaar Stefanus ; dat aan-de-cene zyde , aan onze L. Vrouw ; en dar
aan d’andere zyde , aan den H. Jozeph toegewydt.

Achter de Hoofdkerk van Sr. Pieter ftaat de Kerk van de H. Martha, in ’rSt Mar-
jaar 1537 » door de Ampilieden en Dienaaren van den Paus gefticht : zy houden en Sao
hebben daar cene fraaije Broederfchap , en een Ziekhuis voor hunne kranke Me.iat di 7
debroederen. De Kerk is door Sixtus den V herbouwt s Klemens de VIII, Autaren.
en Paulus de V hebben ze infgelyks verbetert, en, boven dien , groote Afla-
ten vergoft : onder Urbaan den VIII heefr de Kardinaal Fauftus Poli haar
zeer doen ophelderen.  Daar zyn zeven Autaren in, het voornaamfte van die is
met marmerfteen verciert, en naar een fchoone bouwkunde gemaake ; tuffchen ’t
marmer ziet men een tafereel van de H. Martha, van den Ridder Balioni. Het
gewelfis in natte kalk befchildert ; en door Vefpafiaan Strada , in verfcheydene
Hiftorien, met omtrekken verdeelt. Menziet'er den Eeuwigen Vader; de Marie
Bootfchap ; de verryzenis van Lazarus, enz, afgebeeldr.

Decerfte Kapel , naar de zyde van Euangely , is den H. H.Jacobus en An- Gapellen
tonius toegewydt , die’er met, de eyge hand vani den Ridder Lanfranco in ge-ren
fchildert zyn ; als ook de H. Urfula s in de tweede. i

Dederde Kapelis aan het Kruicefix geheilige , dat vlak verheven afgebeeldt, en
uit fteen gehouwen is, van den Ridder Algardi. De vierde, buiten de Balufirade,
1S verciert met cene fchildery van Pe L. Vrouw , den H, Karolus » en andere

Vi Hei.  



  

338 B r.ssc HR y VING

Heiligen : boven de deur ziet men St. Francifeus op dock gefchildert. In de eer-

fte Kapel aan de andere zyde , den kleinen Jefus , dic het gercerfchap zyns ly.

dens torft : in de tweede, cen tafereel van' den H. Hieronymus , dat men gelooft

van Mutiani ; of van Daniel van Volterre gedaan' te zyn.

De st. Opde zyde van St. Martha, ftaat St. Pieters oven of bakkery, daar brood voor den

Tiersbaus gebakken wort, als ook ’t geene zyn Huisgezin geniet , of als aalmoeffen 20m

Balckgry. Verfcheide arme burgeren , en Gods- of gemeene Geeftelyke Huizen uitgereikt word,

behalven dat meenig ander menfch daar konît kopen ; om dat dit het befte broot

van Romeis; ter oorzaak van eene Fonteyn , welkers water daar toe gebruykt,

en gelooft wort ; door cene wonderdaad van den:H. Petrus ontfprongen te

zyn.
peMunt

©

Van daar , naarde rechte hant , (om St. Pieters van buitenrontte gaan ) kee-

SR rende, zier men, aan de flinke hand, het huis daar men her geld op eene zeer

wyze  byzondere wyze munt : want daar is niet dan water , dat veele machinen of werk-

van gel: raygen beweegt; door dat middel wort her, zonder dat’er zoo veele menfchen , als

elders gebruikt worden , van noden zyn', geftempelt en gemunt.

st. Pel: Na dat men het Vatikaanfche Paleis dwars doorgegaanis , (de befchryving daar

rinuswie van fpaar ik , met voordage , tot het laatfte toe, by St: Pieters) ziet men, op de

BENE plaats van Belvedere, de kicene Kerk vanden H.Pelerinus, int jaar 800, door Leo

den IV , ter eere van den H.Pelerinus, Roonîfch Priefter en Martelaar , en den

H.Pelerinus , Biffchop van Auxerre ; en ook Martelaar, gebouwt. Hunner beide

lichamen heeft Keizer Karel de Groote aan den zelven Paus vereert. Welecer

ftonter op zyde van deeze Kerk een Gafthuis voor de Pelgrims, maar het cen en

’ ander lang verlaten zynde geweett , hebben de Kanoniken van Sr. Pie.

ters, aan welke deeze Kerk getrokken was , de zelve in ’t jaar 1590 her-

bouwt. Daar in ftaan niet meer dan twee Autaren ; op ?t eerfte cen L. Vrouwe

Beclt ; en op ’t ander cen ftervende Jozeph gefchildere.  Veele pronkgraven

van de Zwitzerze Lyfwagt der Pauzen vind men'er in ; onder anderen van het ge«

e der Pfeyfferen , dat veele Kapitcinen onder die Krygsbenden uitgelevert

ecft.
Het. De Wyken verblyfplaats der Zwitzeren is hier dicht by , in cenen omtrek met

Toemuuren beflooten ; daar woonen zy met al hun huisgezin, zoo talryk, dat’er mee-

+ tierzeer nige kleine Stad zoo wel niet bevolkt is als deeze kleine Gemeente : midden op

taltiet Hofftaat een Kapelletje , den H. H. Krygsluiden , Martyn cn Sebaftiaan , toe-

fchen. gewydt: Pius de V liet het voor hen bouwen; hy ftichtte daar te gelyk cene Ka-

pelleny by, op dat zy den H. Dienft zouden konnen waarneemen en Mifle hooren,

zonder buyten hunne Wachtplaats te gaan : daar zyn twee poorten aan ; d’ecne ,

‘naar de kant van de overdekte Galeryen van St. Pieters; d’andere , in de ftraat van

Borgo Pio , door Paus Pius de IV wederherftelt. 5

SEA ‘Tegen over deeze tweede Poort ftaat de Kerk van de H. Anna, in ’t jaar 1575

dae gebouwt, naar de ordinantie‘van Hiacynth Barofli, van de Brocderfchap der Staffie-

fee ren van den Paus, Kardinalen, Prinffen en Gezanten , derwaarts overgebragt

uyt cene Kapel van de oude St. Pieters Kerk , daar zy al van’ jaar 1378 af, ten

tyde van Urbaan den VI, opgerecht was gewceft. Zy hecft niet meer dan drie

Autaren : de middelfte is St. Anna toegewyt 5 die aan de rechte hand ; aan den

H. Karolus ; en die aan deflinke hand , aan St. Gillis.

s.Gilis Achter deeze Kerk ; in deftraat welke met de overdekte Galeryen begint, en

Kekieaan de Porta Angelica cindigt; ftaat het kleine Kerkje van St. Gilles, dat zcer ou

is. Bonifacius de VIII trok het , in ’t jaar 1300 , aan *t Kapittel van St. Pie-

Ps daar is niet meer dan cen Autaar in, waar op het beeld van dien Heylig

‘ant.
De H. Eenige treden verder naar de rechte hand , ftaat de Kerk van de H. Maria der

Mont: Genade ; of van de Hemelvaart onzes Heeren; int jaar 1588; door Albentio Al

bentii, cenen Hermyt van Calabrien geboortig ; gelticht ; met dit inzige om de

Hermyten ; die in Pelgrimagie te Rome komen , daarin te huisveften ; zy zynzes

man fferk, die in deeze Gemeente of Broederfchap van de Aalmoeffen, welke ZY

krygen , leeven. Zy doen géene geloften , noch zyn'er ook gelyk andere Geefte=

lyken; aan verbonden. i

De Kardinal Lantiliet de Kerk, in ’ jar 1618, herbouwen; zy heeft drie pan

den , die zeer laag zyn, en op vierkante zuilen ruften : men komt’er in door cene

Sr galery 5 daar zyn niet meer dan drie Autaren in : aan ieder eind van het

and een.

Wropder- Ophet middelfte,, dat van cenetreffelyke bouwkundeis, wort cen si

È
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dig beeld van onze L. Vrouw, doorden ftichter uyt het H. Land gebragt, bewaart.
Aan de zyde van *t Euangely ftaat cen Autaar, aan de Hemelvaart onzes Hecren
geheilige , mer cene Schildery die fraaiis verciert : het Autaar naar de Epiftels zy-
de , is den H. Francifcus van Affife toegewyd.

DePoort des Engels (Porta Angelica) ; ftaat daar recht over; zy voert den rota
naam naar Pius den IV , die ze heeft laten opbouwen, en wiens naam Angelo Me. cela;
dicis was. De bouwkunde, in her maken der zelve in acht genomen, is flegt en wien
recht ; aan ieder zyde ftaat een Engel laag verheven uirgehouwen , met eenen kan- Toi
delaar in de hand, daar dit boven ftaat. È

Angelis fuis mandavit de te ut cuftodiant te in omnibus vis tuis. Op-.
Qui vult Rempublicamfalvam nos fequatur. Pius IV. Pont. Max. TA

Buiten de Porta Angelica {tan eenige Kerken : namelyk , van St. Jan Baptift st.Jan
der Spinellen , afhangelyk van ‘e Kapittel van St. Pieter : en wat verder, naar de Beptitta
laagte van den Berg Marius , de Parochy van den H. Lazarus , infgelyks daar aan
hoorende; zy wiert, onder het Pausdom van Gregorius den VIII, van cenen armen
fchurften, of melaatzen Franfchman, uythet overfchot der aalmiffen, hem om Gods
wille gegeeven ; gefticht ; hy onderhielt boven dien met het vorder overfchot die st. aa:
met de zelve qualen befmet waren : maar nuis dat Gafthuis aan den H, Geeft praisci
trokken. Het Feeft van den H. Lazarus wort in deeze Kerk » op den Zondag
van de Paflie, geviert. Boven dat houden de nabuurige Tuin-en Wyngaardeniers,
op den 22 July, aldaar den Feeftdag van de H. Maria Magdalena ; die zy voor
hunne Befchermvrouw aangenomen hebben; ter cere van haar, geeven zy Bruits-
gaven of houwlyksgoet , aan veele arme dochteren van hunne profefly of be-
roepinge. o
Op het midden van ’t zelve heuveltje naat den Ooftkant, ftaat het Lufthuis 77/- vita

la Madama of Farneze genaamt : wel eer hoorde het , Vroitwe Margerite HerMalara
togin van Parma , toe. Het Paleis is, naar de bouwkunde van Julio Romano ,
die her mer wonderlyk fchoon plaafterwerk ; en zeer fraaije fchilderyen verciert
heeft, opgebouwt. Hier in legt cen zeer vermakelyk bofch, met Fonteinen en
Watervallen treffelyk voorzien.

Eindelykftaat , op de hoogte van den Berg Marius ; cene Kapel, aan het H. "H.
Kruis onzes Hecren geheiligt , en in ’t jaar 1470 van Pedro Mellini, voor aan offi
by het inkomen van zynen Wynberg geftiche.

Befebryving der Kerke van den H. Petrus, opt Vatikaan.

Et grootmagtig en heerlyk Gebouw der Hoofdkerke van den Prins detDitce:
I Tai 3 in pragt , grootsheyt en ordinantie tegenwoordig alle ouden
nieuwe overtreffende ; zonder daar buiten te fluiten , noch den Tempel van Salo- 2elfsalo-monte Jeruzalem ; noch die van de H. Sofia te Konttantinopeten ; ja zelfs de ze-SO
ven wonderen der Waereld, (by de Oudheit zoo hoog geroemt) is van den Gtoo-**®P°s
ten Konftantyn , in’t jaaronzes Heeren 324, geftigr ; ter plaatze, daar wel cer
geftaan heeft de Renbaan na Caligula begonnen, en door Nero voltooit) aanis van
den voet van den Vatikaanfchen Berg, daar noch veele voetfpooren, toen ter tyd, den
van overig waren, dochdie van Konftantyn onder den voetzyn gefmeten, na datthy Kontus.
alvorens zulks ook aan cenen Tempel van Apollo had gedaan : omdat daat dichttya ge-
by het lichaam van den H.Petrus , door zynen Difcipel Marcellus, naar "t gevoe.fichi
len van Baronius , begraven lag: want daar was de naafte rut- en begraafplaats der
Chriftenen , aan gecne zyde des Tybers: ook waren daar algereets Zeer veele lig-
chamen van Martelaaren (door Netoin zyne Renbaan,als of zy de brandftichters
Van Rome geweeft waren, om hals gebragt) ter aarde beftelt. De H. Anacletus, Anàcle-
Senigo jaren daar na, eer hy noch Paus wiert , wasdeeerfte die daar een onder- ci ftich»
aartfche Kapel bouwde : zy is ook, niet tegenftaande alle de vervolgingen derts certeHeydenen enongelovigen,in ftantgebleven tot den tyd van den eerften Chriften Keizer Kapel
toc; die zynen H. yver, tot den eerîten Stedehouder van ChriftusJezus, willende uy. finnenten en betoonen, voor zig nam, hem ter ecre cene Kerk te bouwen, met de Room.’
fche grootsheit en mogendheit overeenkomende : ja zyn goededrift en yver vera
voerde hem zooverre, dat hy tor beter voortzetting van ‘t werk gelyk de Kerkely.
ke Hiftory ons verzekert , zelf twaalf mandjens metaarde , uit den gront gehaalt,
©p zyne fchouderen weg droeg. Men da) niet ftipt den tyd noch hoe veele jaaren
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PausSil-tot het bouwen van deeze Kerk gegaan of daar mede door gebragt. zyn : maardit
hcettde is zeker, dat ze van den H. PausSylvefter, op den 18 November of Slagtmaand in-

1 in-gewydt is. Deze hoogmagtigfte Stichrer begiftigde ze met groote inkomften, om
‘ ze eeuwiglyk in dien prachtigen ftant en ftaat te konnen doen duur hebben , en tot
onderhout der Priefteren en andere Beampren, ten dienfte der zelve gevordert en
beroepen, te verftrekken ; voorziende mer eenen de zelve met cene genocgzame

Groote beurs en grondgift, tot voedzel der altyt brandende Lampen voorSt. Pieters graf,
giften,_boven andere rykelyke giften meer , die hy de Kerke opofterde ; onder de zelve
tuntyn tele Anaftafius , de Boekerybewaarder , cen gout Kruis van 150 ponden; vier zil-
deGroot: vere kandelaars, daar de ‘Handelingen der Apoftelen opgefneden waren; drie goude

Kelken, ieder van drie ponden, nevens twintig zilvere, die te zamen vyfcig pon-
den woegen ; cen Kelkdekzel en een Wierookvat, beyde van gout , drie ponden
zwaar , met cene duif van Hiacynthen daar boven op; nochlicet hy , om her Au-
taar van Sc. Pieter , pragtige fchutzels van gout en zilver, met gefteenten bezer,
maaken. i;

cok van _Deeze grootdadigheit van dien hoogmagtigen Konftantyn , heeft veele andere
antes Keyzers , Koningenen Prinffen , ja Pauzen zelfs gaande gemaakt om hem na te

‘volgen. Juftinus de Oudebegiftigdeze met eenen gouden Kelk van twintig pon-
“den , met koftelyke gefteenten verciere , nevens cen Kelkdekzel van gelyk gewige.
Ik breck af omnietalle de giften op te haalen van Juftinianus en de andere Oofter-
{che Keyzeren, als ook van veele Koningen in’t Weften; onderwelke , (zoo Hink-
mar Aartsbiffchop van Rheimsverhaalt ) Koning Louis de cerfte Chrifte Koning
van Vrankryk , aan den Paus Hormisdas, in ’tjaar 508 , voor St. Pieters Kerk,
onder meer ndere giften, eene goude kroon , met koftelyke gefteenten bezaait ,
toezont ; welke hem de Keizer Analtafius van Konftantinopelen vercert hadde, toen
hy hemte gelyk Roomfch Burger maakte. De zelve Paus Hormifdas liet de Kerk
met het koper, dat hy van de ‘l'empelen van Auguftus en Romulus dced afneemen,
dekken ; hy gaf’er noch zes H. Vaten en drie zilvere Lampen aan : Leo de IV
fchonk , in ’t jaar 850, aan de Kerk een goud Kruys, noch zwaarder en koftely-
ker dan dat van Konftantyn, en daar by een goudetafel van 266 ponden, vol
Smaragdfteenen.

andere Dir, gevoegt by de Huyzen , Paleyzen , gronden en landen , die deeze Kerk,
Sr niet alleen te Romeenin Italien; maar ook in Afrika en Afia, tot Babylonientoe,
ang» bezat ; daar ze ganfche boffchen van welrickenden Balfem had , die op plechtige
weFeeftdagen en Hoogtyden ; op of voor het Graf van den H.Petrus gebrand en ge-

rookt wierden, verheerlykte haar yen deed haaruitkraaijen voor de rykfte en dealler-
doorluchtigfte Kerk der waereld. Doch alle deeze giften, hoe groot en groots
zy mogten gewceft zyn, konden niet op tegen de giften, die aan St. Pieter, en
de Roomfche Kerke vereert zyn door de Alderchriftelykfte Koningen van Vrank-
ryk » namelyk Pipinus en Karolus Magnus , dic van Louis de Goede en hun-
ne Navolgers geftaaft zyn; daar door zyn Steden, gehcele Wingeweften of Provin-
cien , als zyn het Fparchat van Ravenna, de Pentapola of vyf Steden , Rimini,
Pezaro , Fano, Ofino, en Ancona, nevens dat gedeelte van ‘Tofcanen , tegen-
woordig noch her Patrimonie of Sr. Pieters Erfgocd genaamt , aan de zelve ge-
koomen.

Baio Deeze Kerk is de ftoel der Pauzen , als Harders der algemeene Kerke. Even
tocl derPauzen. GS1YK St. Jan van Lateranen hunnen ftoel , als Biffchoppen van Rome, is, Dit

wort met veele brevetten , of zegels en brieven ; van de Pauzen beveftigt , deeze
Kerk roemende en noemende, Prima, pre ceteris Ecclefiis , Eccleftarum honori-
bus eft attollenda : daarom worden in deeze Kerk gewoonlyk de hoogfte plech-
telykheden verricht ; fchoon mendie elders noch zoude konnen en mogen plec-
gen ; namelyk de Kroning der Prinffen en der Keyzeren ; de Heiligmakingen
der overledenen , enz.

renderr De Kerkis cene der vyf Parochiale, en, by gevolg, cene der zeven Hoofdkerken
Hoof:- van Rome. Op verfcheide tyden en eeuwen is ze weér opgchaalt , echter hield
kerken- en bleefze by haren.ouden ftant, tot het begin van de voorgaande Eeuwe. Zy

heeft vyf panden ; aleens en even wyt van den anderen naar Oolt en Weft uitfchie-
tende, en eyndigende in cen ander overdwars loopend pand , dat met het middel-
fte ,, geftrekt in de geltalce of form van eene tribune , een Kruys maakt. Het
voornaamfte pand ruft op achtenveertig zwaare marmere zuilen : doch de andere
op vierenveertig diergelyke, ook van Marmer , maar veel kleener. De hondert
anderezuilen dienenom deevengelykheit der Autarente maken; behalvendeeze zyn'er
nochtwaalfandere van witmarmer, menmeent; uit Salomons Tempel herkomitig.
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Zy is ganfch met verguld koper, van de Tempelen van Jupiter Capitolinus, en

van Romulus en Remus (nu Kosmus en Damiaan in, Campo Vaccino, gcheeren)
gedeke. DI

In oudetydenftont’er niet meer dan cen Autaar in ieder Kerk ; ja dat meer was, Oud-
men deed maar cene Mis s’daags ; lang daar na wiert het'vergoft meer Miffen te done
doen , omdathet groot getal der menfchen niec op cenen tyd in cene Kerk dencen Au-
dienft konde bywoonen , daarom wierden’er meer Autaren opgerecht ; men be- vp
gon ook gemeeneenftille Miflen te doen voor de haaftigfte, minft aandachtige , kei.
endie of niet konden of niet wilden de Hooge Mifle hooren, hoewel het de Kerk
geerne anders gezien had. Derhalven moet het niemant vreemd voorkomen, dat’er,
veele Eeuwen lang , maar cen ccnig Autaar in St. Pierers Kerk. was.
Voor de Kerk vind men cengroot pleyn en hof , omringt met vier overdektenet

Galeryen, ruftende opzuylen, welke met fchilderyen opgepronkt, en metprachtige!0e8,,
Autaren voorzien zyn : boven alle munt het Hoog Aucaar (daarom ’t Paradys ge- Paradys
maamt ) uyt; in oud Franfch heetten ze het de Porche of le Parvis , met ech bedor-Seheeten.
ven woort , in plaats van het Paradys. De Kardinaals wyen den nieuwgekoren
Keyzer in’t Paradys, ofde galery van Sr. Pieter; daar na geleiden zy hem in de Kerk,
daar de Paus, hem inwagtende, de Keyzerlyke Kroon op het hooft zer. In °c
midden van het Koor ftont voor deezen een groote Pynappel van verguld metaal;
Paus Symmachus deed ze van ’t Kafteel Engelenburg afneemen en aldaar plaat-
zen, maar nu ftaat ze in den Hof van Belvedere.

Menkomtin St. Pieters door drie deuren , van den grooten Gregorius met zil- Zilvere
ver bekleedt , maar na dar het’er van geftolen is , heeft men ze met verguld Koper deren
gedekt , daar de namen van alle de Wingeweften, Landen en Steden, aan den
H.Stoel door Keyzer Karel den Grootenvercert, op gefneden ftonden: maar dee.
ze zyn, toen Keizer Frederik Barbaroffa de Stad in ’t jaar 1167 innam, ver-
brand.

Benedi&us de XII , een Franfchman, vernieuwde het dak van St. Pieters ; hy Paus Be-

liet uit Kalabrien balken van cen bovenmatige zwaarte haalen , die wel tachtig ness
duizent guldens koftten. È

Louis de XI, Koning van Vrankryk, liet het, vyftig jaren daar na, weér 't Zy-Lovis de
men koften opmaaken , en hy zond hondert duizent Ryksdaalders aan Paus Six-*! se
tus den IV , om zich daar van in den Oorlog tegen den Turk, toen ontftoken a di
te dienen. *

Philippus Commineus verhaalt , dar deeze. Paus ; verftaan hebbende dat de
Koning s met devotie ingenomen , de Corporal of Kelkdoek , by Sr. Pieter in’c
zingen der Miffe gebruykt, verzocht ; zond ze hem , uyt crkentenis van ’t voo-
rige , aanftonts : dit zyn zyne eygene woorden. 5

Deeze Kerk , van verfcheyde Pauzen zoo meenigmaal weér opgemaakt, wiert pe kerk
echter bouwvallig ; weshalven Nicolaus de V, ontrent het jaar 1450, met ernit be- bouval-
gon te overdenken , om dezelve van den grond op te herbouwen en te vernieu-!8
wen: maar door de doot voorgekomen, en met ecnen van de Pauzen, na hem geko=
ren, in dit roeemwaardig voornemen, (meer dan vyftig.jaren lang ) niet wordende
nagevolgt ; heeft echter Julius de II dir groot werk begonnen , onder het beftier
van Bramante Lazari , en nia zyn doot van Rafaél Urbyn , en na hem van Julian
van St. Gallen, van Broeder Jucundus  Veronois (die de bruggen te Parvs gebouwt
heeft ). van Balthazar Petruzzi van Siena , en van Antonius van St. Gallen.

Paulus de III liet de muuren van buiten met Tyburtynfchen fteen , door den word op
beeldhouwer Lorenzette, bekleeden : maarin ’t jaar 15.46" paf hy ’r bevel van dit nieuw
gebouw geheel over aan Michel Angelo Bonarota , naar wiens ordinantie de Kerk Bertoni:
op de wyzevan een Grieks kruys , even eens als der Jezuiten Profeffyhuys te Na-
pels, gemaakt wierd. De hoogronde kap, van eene vervaarlyke hoogte, is me-
de naar zyne ordinantie daar op gebragt ; welker diameter even hoog en gelyk
komt , met die op de Rotonde of den Pantheonftaat. °

In dit groots voornemen en allertreffelykfte werk wiert volhard, doorJulius den Grootte
Il, Paulus den IV , en Pius den IV, die het gewelf van Jacomo Barozzi deed ‘an ca
bouwen.  Sixtus de V liet’er de hoogronde kap; door Jacomodela Porta en Do- Vi
minicoFontana, op maaken; de metaale bol of appel boven op de lantaern (dic zoo
groot is, dat’er dartig menfchen in konnen ) is van Sebafliaan Torrizani van Bolo.
nien, nevens her kruis daar boven op, gegoten. Clemens de VIII liet het Hoog
Autaar midden in het kruis der Kerke , onder de hoogronde kap,maaken, en de
ganfche Kerk met marmer bevloeren ; Paulus de Vmaakte de zelve in de form
Of geftalte van cen Latyns kruys » Co, en vergroorende den buyk met de

V drie
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drie laatfte Kapellen , hy liet’er ook het Portaal, met drie overdekte galeryen ,
d’eene boven de andere, tot cene hoogteen verwonderénswaardige evenredigheit ,
door den Bouwmeefter Carolo Maderna, aan maaken.

obeli: .Midden op degrooteplaats voor ’t Portaal , ftaat een Obeliskus of Egyptifche
i pronknaald , uyt een ftuk, volcara&ters ofhieroglyphifche Zinnebeelden, 152 hand-
(he palmen mer her voetftuk hoog; dat 108 met, of 72 vocten zonder’t voetftuk uit-
Pronk- maakt; zy weegt 992786 ponden; in oude tyden ftont ze in de Renbaan van Ne-
Raro of Caligula , die de zelve uit Egypten liet haalen. - Keyzer Claudius liet het

fchip dar dezelve mede overgebragt was, in de haven van Oftien in den gront boo-
ren, om voorcene valtigheyt vanankering te dienen.

Van Si» —Deeze Obelisk had meenige Eeuw onder de aarde , achter de Gerfkamer van
casi Pieters , gelegen. Paus Sixtus de V lietj ze hier , door den Ridder Fon-
rechi. tana, oprechten ; hy bragt ze ganfch en gaaf over met vervaarlyke werktuigen ,

meenigmaal in prent uitgegeven ; waar van men leezen kan in het boek van den
Heere Bellorius , die het leven van dezen braven Bouwkunftenaar en Meefter be-
fchreven heeft ; en te gelyk met hoedanigeligtvaerdigheit hy deeze zware Pronk-
naalt in de hoogte kreeg. Zy wordvan vier Leeuwen onderfchraagt of gedraagen ,
alle van vergult koper; leggende op het voetftuk,. door Profper de-Breffe gegoten:
op het topeynd ftaan vier heuveltjes , ecne Star , daar een kruis uitfpringt , heel en

. ‘al van Metaal, doorHoracius Cenzor gegoten, onderfchraagende.
Dub o Wathet overige belange, deeze Pronknaald is met geen ciment oftras op het
genvoetftuk , dat zeer {malten aanzien der hoogte is, vaft gemaakt; enheeft niet dan
zwaarte haar eige zwaarte die haar ftaande houd , zulks dat noch wint noch onweér , hoe
alleen». 7waar het ok zy ; de zelve in ?t minfte nietkan doen wyken van her lynrecht des

middelpunts waar op ze rult. Boven aan de fpits van deze Obelisk ftaat aan
d’eene zyde :

Divo Cefari , D. Fulii F. Augufto

£efritenEn aan d’andere zyde.

Tiberio Cefari. D. Aug. F. Augufto Sacrum.

Afaaten  Paus Sixtus de V liet cen Klein ftukje van het waarachtig Kruis in het koper
hoe te influiten ; hy gaf tien jaren aflaat allenj den; genen ,, die over deeze plaats gaande »
Ken, het zelve de behoorlyke eerbiedigheit bewyzende, eenen Pater Nofter en cene Ave

Maria , ten welwezen van de Kerke, zoudenleezen ; als menzien kan by zyn Bre-
vet van den 1 December 1589. Aan het onderfte of den voet van ’t kruis liet hy
deeze woorden infnyden,

Andere SanttifimeiSixtus V. Pont. Max. & priorifede avulfum © Ce-
Op faribus Augufo € Tiberio I. L. ablatum.
fehrifen” .Aan de vier bocken van den voetIeeft mendit volgende. ;

x Aan d’eerfte zyde. Ecce Cruw Domini , fugite partes adverfe , vicit Leo de
Tribu Fuda. ;
Aan de tweede zyde : Chriffus vincit , Chriffus regnat , Chriftus imperat ,Chri-

ftus ab omni malo plebemfuam defendat.
Aande derde zyde : Stxtus V Pont. Max. Cruci invitte Obelifcum Vaticanum

ab taSuperftitione expiatum , juftius acfelicius confecravit. Anno 1586. Pon-
vif.IL
Ai wat lager. Dominicus Fontana , ex pago Miliagri Novo-Comenfis tranftulit,
E erewit.
En aandevierde zyde ftaat. Sixtus V. Pont. Max. Obeliftum Vaticanum Diis

gentium , impio cultu dicatum , ad Apoffolorum Limina operofo labore tranftulit
Anno Domini 1586. Pont. II.

Aan weérzyden van deplaats ftaan twee Fonteinen , yder eenen ftroom waters
met zulk een gewelt uitwerpende ; datze zich in een wolk des Hemels fchynen
te veranderen. Die aan de Noortzyde, is van Bramant gemaakt : maar vari Carolo
Maderne, door laft van Paulus den V, vernieuwt, ftortende ’t water in cene groote
kom, van granit Oofterfch marmer. Die naar de Zuidzyde , ftaande gelyk en 1
*t verbant met deezeeerfte ,, heeft Paus Innocentius de XI laten maken,

Gale Decze plaats is van twee kanten met twee prachtige Galeryen , kringowyzab:
ryeacnZ:
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zonder datze echter aam malkanderen fluiten , omringt, zulks dac d’Obelisk van
Sixtus her middelpunt maakt : zy word van vier ryen zeer zware hartfteene zuilen
onderfchraagt > maakende drie fchoone wandelgangen , welke metcene lange ftee-
ne Baluftrade boven op de Architraaf, met een groot getal diergelyke fteene beelden
opgepronkt , en door laft van Alexander den VII aldaar gemaake , beflooren
worden.
De Galeryen wordenaan St. Pieters, door twce andere groote overdekte Gale- Hooft.

ryen, gehecht , waar van deeerfte aan de rechte hand, voorcenen ingang of voor- e,
plaats aan ’© Vatikaanfche Paleis verftreke, daar de Zwitzerfche Iyfwacht van denzeren.
Paus de hoofdwacht heeft.

Menkomt langs cene breedetrap , daar verfcheide flag van treden aan zyn ; Trap.
in de Kerk. Men placht op de knien naarboven te kruipen, volgende daar in ie
zer Karel den Grooten na, die op Kersdag, in ’t jaar 800, alzoo op zyne knienkomt ze
naar boven quam, om de Keizerlyke Kroon uit handen van Adrianus den I te ont- Lralpeno
fangen. Aan t onderfte van deeze trap ftaan ter weérzyden de twee fteene Beelden si
van den H. Petrus en Paulus, door Mino de Fiefoli , volgens laft van Pius den II,
gehouwen.
Het Portal, naar de gemengde order der bouwkunft alleen gemaakt , heeft vyf

deuren , behalven rwee groote Boogen , aan de einden altyt openftaande , om de op.
Kerk van buiten rondom te konnengaan : acht zuilen en cene meenigtepilafters , fWift
alle van fteen, en van cene vervaarlyke zwaarte, onderfchraagen het dekftuk, waar Aichi.
op ftaat : traafi.

In honorem Principis Apoftolorum » Paulus V, Burgefius Romanus Pont.
Max. Anno 1612. Pontificatus VII.
De Poorten zyn met yzere tralien gefloten : aan elke zyde ftaat cene marmere

zuil van violette kleur naar de IGnifche order. i
Bovén de deuren ftaan twce ryen venfters , zeer prachtig met marmere zuilen Der Pau-

en balufters verciert : ‘daar geeft de Paus plechtiglyk , driemaalin ’t jaar , den ze- gene—
gen aan "© Volk. De bovenfte Galery verftrekt voor eenen Kloktoren , daar plaats.
niet dan flechte vierkante venfters zonder cieraat op ftaan : het Portaal eindigt met
cene Baluftrade , daar de beelden van onzen Hcer en de twaalf Apoftelen, rwee-
maal grooter dan het leven, op pryken.

Weleer ftonden daar twee zeer hooge Kloktorens , aan elke zyde cen ; maar
men moftze afbreeken ; om dat ze den grond krenkten , waar onder cen beekje
doorftroomt , dat men niet heeft kohnen ter zyden afleyden.
Tegen”t verhemelte van de voornaamfte poort, ziet men vlak verheyen beeldwerk Schoone

van fteen , cn daar in Chriftus , de fleutels aan den H. Petrus gevende : binnen Sri
boven de zelve deur , cene oude fchildery , op zyn Mozaiks , zeer hoog gefchat,
door Jetto Florentyn, ten koften van den Kardinaal Gactan Stefanefchi, Neef van
Bonifacius den VIII, die hem daar 2200 guldens voor vereerde , gefchildert.
Met zeer groote mocite kapte men deeze fchildery geheel van den ouden muuraf,

en bragt ze hier ter plaatze , zonder te quetzen : Chriftus wort daar in afgebceldr,
gaande op het water, nevens Petrus, tredende uit het fchip, om by-hem te komen.

Deoverdekte galery is met groote marmeriteenen bevloere, door Klemens den
X, wiens wapenen , op verfcheide plaatzen, daar in gehouwen zyn. Het gewelf
is met verguld plaafter', in verfcheyde verdeelingen ; verciert.

Aan her eind van de overdekte galery , naar de rechte hand tegen over het Pa-Eenbectt
leis , onder aan den voet van detrap , ftaat cen zeer fchoon wir marmer beeld van(i
den Keizer Konftantyn , te paerd zittende , dien het Kruis in de Lucht ver. Konftan-
fchynt , en daaronderdir fehrift : dn oc figno vinces. Alexander de VII heefrn.1
her van den Ridder Bernini laten maken. oa
Door vyf deuren komt men in de Kerk, alle met zuilen van root marmer , naar Deuren

de Korinthifche order, verciert: de middelfte, door bevel van Eugenius den IV ge-se
maakt ; is van koper ; opgepronkt met vlak verheven beeldwerk , van Antonio Fi-aangé-
larete , en Simon, broeder van Donatelli, daar van drie verdeclingen gemaake zyn.45
In d’eerfte ziet men Chriftus en zyne H. Moeder; in de tweede den H. Petrus en
den H. Paulus ; in de derde , aan d’eene zyde, den Paus Eugenius die den Keizer
Sigismundus kroont ; en aan de andere, den zelven Paus gehoor aan verfcheide
Oofterfche Volken verleenende : boven de zelve poort wort de Hiftorieonzes Hee-
ren, toen hy tegen Petrus fprak , en zeide, Pa/ce oves meas , in vlak verheven
beeldwerk , uit marmer van den Ridder Bernini gehouwen , afgebeeldr.

Delaatfte deur of poort, aan de rechtehant, blyft altyt toegemetzelt , tot het Den.
H.jaar toe, .Tuffchen de voornoemde deuren in, leggen drie marmere fteenen , Pe"

waar  
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toege-  Waar op gehouwen zyn , als volgt : op den cerften de Bulle van °t Jubeljaar van
rece Bonifacius den VIII: Op de rweede het. Graffchrife van Adrianus den IL dat
lang. Keizer Karel de Groote op hem gemaake heeft. En op den derden degift van de

Olyfbergen, en andere landen, van St. Gregorius den Grooten ; tot onderhoud van
St. Pierers lampen.

cei Deeze Kerk heeft echter , om net te fpseeken, niet meer dan cen pand; 830
van de Roomfche handpalmen lang , en 200 breedt ; ’t welk van cen’ ander 3 kruiswy-
Prlcho zeen 620 handpalmen lang , en ;... palmen breedt ; dwars doorfneden wort : de

‘hoogte tot aan het gewelf 1 van . . . palmen : en tot de punt'of fpits der lantaern
546 handpalmen. De ganfche omkring van de Kerk buiten om; is van 300 Can-
nes of rocden ; yder roede gerekent op tien Roomfche handpalmen.

Vierzwaare engroorepilaren van... palmenin haren diameter ofmiddel-1yn onder-
{chraagen de hoogronde kap of Dome, zes andere byna even zwaar, draagen het ge-
welf van den buik : in het midden dezer pilaren , ziet men cen nis of beeldvak, en
aan weérzyden cene vierkante gegroefde zuil, met een kapiteel naar de gemengde
order ; de zyden van deezepilaren zyn met rood marmer befchooten ; volgens ’t
bevel van Innocentius den X, met de wapenen van zyn geflacht daar door geflin-
gert : menzier daar by cenige rondeeltjes van wit marmer , daar verfcheideheilig-
verklaarde of gekanonizeerde Pauzen op afgebceldt ftaan.

e Tuffchen de vierkante pilaren en de kapellen, komtaan'elke Zyde eene ruimte
van ver- van zeven of acht voeten , dat maakt twee paralelle of even wyt van den anderen
fehiide {taande vleugels in den grooten buik der Kerke, aan d’eene zyde, zoo welals aan

* de andere, zynde met zeer fchoone zuilen, van root marmer, naar de Korintifche
order verciert ; tuffichen de zelve ziet men verfcheide Pronkgraven van Pauzen ;
de gewelften en bogen zyn van vergule plaafter , mec Kleine hoogrondé kappen
toeloopende ; welker hocken op zyn Mozaiks befchildert zyn.

Devloer der Kerke is van marmer : Klemens de VIII heeft ze laten leggen ;
alle de gewelfzels zyn verciert met vergule plaafterwerk, in ’© midden naar de deur

Fave t0e , ziet men de wapens van Paulus den Vj Mozaiks werk : door zyne ordres
tooit de en wakkere voorzorge is dit groot en groots gebouw van Marcel ‘Provencal
Kerk.  yoltooit.

Het Hoog Autaar ftaat in ’t midden van het kruys der Kerke , recht ‘onder
de hoogronde kap, met het voorfte, op zyn oude wets, naar de Tribune gekeert;
zulks dat de Paus., die alleen daar de Mifie mag doen (’t en ware dat hy zulks »
door eene byzondere gunft , cenen Kardinàal of Prelaat s in zyn afweezens
toelict)) zyn aangezigt naar de deur, welke Ooftwaarts ftaat, wenden moer. On-
der dit Autaar komt noch een ander , daar de helft der lichaamen van'den H.
Petrus en Paulus in bewaart en beflooten zyn ; ftaande op de zelve plaats, daar
die Prins der Apoftelen cerft begraven was ; en alwaar de H. Anacletus dies-

Hoog halven eene Kapel bouwde. Naar dit onderaartfch Autaar klimt men af met
Aua4eene dubbele trap , galeryswyze , met een fchoon marmer hek of balutrade om-

ringt , daar buiten om een oneindig getal zilvere lampen , die nacht en dag. bran-
den , hangen : maard’ingang om laag word altyt, met cen zeer fraaye deur van
vergule koper , gefloten gehouden.

o Dit Autaar is met cen koninklyken Hemel van vergult koper overdekt, daar een
viog van Kruis, vier Engelen, en andere cierlykheden meer, op ftaan , zynde majeftucus ver-
dr zl heven, en ruftende op vier zware gedraaide diergelyke metaale zuylen; naar de re-

‘. Reningen van den Ridder Bernyn , door Gregorius Rofli gegoten.  Urbanus de
VIIlier ze van die metaale plaaten maaken , met welke in oude tyden het gewelf
van den Pantheon binnen overtrokken was. Vier marmere voetftukken verftrekken
tot cene grondveft ; daar op ziet men feftonnen en lofwerk van Engelen ; met de
Wapensvan den Paus van enkel metal, naar de aftekeningen van Frangois Flaman,
door den zelven Kofli gegoten. x

DL Aandenvoet van de vier groore vierkante zuilen, daar de hoogronde kap op
heden  ruft, ftaan vier beelden van wit marmer, meer dan levensgrootte., yder van cwee-

Sinigeentwintig handpalmenhoog, af beeldendeals volgt; het cerite, de H. Veronica, vat
prezen. Frangois Mochi gefchildert ; her tweede » de H. Helena, van Andreas Bolgi de

Carraro ; het derde , den H. Apoftel Andreas , van Francois de Quefnoy , Vla
ming ; en het vierde , den H. Longinus, van den Ridder Bernini ; die dir cierly£
kunftwerk zoo begrepen heeft ; als ook de vier balkons, met hare balufter en trap
pen, in de dikre der vierkanre zuilen ingewerkt en uitgeholt : doch die ferer

3 werl
Si MY vertoonen hier deeze prachtige Kerk van binnen , met dit Hoog Autrar , wonderlyk fraai door def

Hecre L. Cruyl getekent ; i ici i È os te 21008Ì celyk dit overheerlyk gevaart aan ’t cinde dezer verhandeling van buiten aan zi
zyne plaats vinden zal, “ I È Ro eereni Bo
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Werk zoo gezwakt, dat het gewelf van de hoogronde kap zich begaf, en fcheurde}*t welk van Michel Angelo voorzegt was » die zoo hoog belaft hadde ,. dar men
die zuilea voor al niet roeren moft. De Ridder Bernini zoude het ook zynen
hals gekolt hebben , indien hy het niet met het oprechten van den Obelisk op ‘de
plaats Navone afgekocht en goer gemaake had. De andere fchoone kunftwerken,
naderhant van hem aanSt. Pieters en elders getoont , hebben de {met » die hy hier
in zyne cer gekregen had, weér uitgewifcht.

In het Muurvak boven de H. Veronika, worden drie zeer hoog gefchatte H. HiEOverblyfzels bewaart; namelyk, een ftuk van het waarachtige Kruis : Urbaan de wareVINI brakhet van ’e gene door de H. Helena vereert wiert aan de Kerke van ’t FrsiaKruis te Jeruzalem. “Het yzer van de Lans, daar mede de H, Hooftman Longinusonzen Heerein zyne zyde {tak , ’t welk van den Turkfchen Keizer Bajazeth aanPaus Innocentius den VIII, (Cibo) gezonden wiert ; maar daar is geenPunt aan , vermits’er die afgebroken wiert , en vereert aan den H. Louis s Koning
van Vrankryk, toen hy weder uit het H. Land keerde; hy bragt ze te Parys, daarze in de fchatkamer van de H. Kapel bewaart word. Her derde , is het H. Aan-'t Aange:gezigt onzes Heeren gedrakt op den fluyer van de H. Veronika , dien zy zelve tezichivanRomebragt, en (indien men Overleveringen geloven mag) gefchiedde zulks door opVero:bevel van den Keizer Tiberius , dic het afbeeldzel van onzen Heere-verlangde te nikassaanfchouwen , omdat Pilatus hem daar zoo veele wonderdaaden van vertelt had, 199°Zyne nieuwsgierigheit wiert voldaan, en hy genezen van eene zwakheyt: hy ver-bood , ter erkentenifie hier van , den Chriftenen leed te doen ; ook heeft men,(niet tegenftaande hy zoo een bloerdorftig menfch was) nooit by zyn leven ver-volging gehad. ’t ls wel waar dat de Chriltenen toen noch 200 talryk te Romeniet waren , vermits St. Pieter , ondef den Keizer Claudius , den H. Stoel te Ro-
me eerft veftigde en inftelde. .De H. Martelaar Methodus, die onder Dioclerianus
geleden heeft, en wiens werken in de boekeryen der Vaderen gezien worden, maaktvan deeze gefchiedenis van Veronika gewag : de Grieken noemen haar' Bere-
nika.

In het Muurvak aan de andere zyde , boven de H.Helena, worden veele ande- ok an
re uirftekende Reliquien of H. Overblyfzels bewaart : als daar zyn het Hooft vangereuitdenH. Apoftel Andreas, van eenen Prins uyt Morea, ten tyde van Paus Pius denReli-II, daar gebragt : het Hooft van den H. Thomas , Biffchop van Kantelberg ; quien,dat van den H.Sebaftiaan : dat van den H. Martelaar Jakobus : cen Schouder Vallizaze:den H. Chrifloffel : een Arm van den H. Longinus : het Hooft van den Euange-wezen:lit Lucas, darvan de H.Petronella, en andere H.Overblyfzels meer, zy worden aanhet volk’smaandags na Paafchenvertoont: doch zulks mag door niemant gefchiedendan door Kardinalen en Kanoniken , die’er boven by mogen komen. Indien ookzulks vergoft wort aan anderen, om boven te mogen klimmen , word hunaanftontsde Tycel van Naam- en Eerkanoniken van St. Pieters gegeeven : gelyk nochlaatft-maal , ten tyde van Urbanus den VIII ; in *t Jaar 1625, aan den Prins Vladiflausgefchidede , die daar na Koning van Polen wierdr. roati

In de twee andere Beeldvakken, is noch (myns wetens, 1689) niet in, fchoonVetfchilgenomen de Kerk vol fteekt van cene groote meenigte H. Lichaamen , onder de?"8%:vloer van de oude Kerke; welke veel lager is dan die van de nieuwe, beruftende Jontrentbehalven die noch onder de Autaren der Kapellen leggen ; daar men ze, volgensdeHeilisde gewoonte van Italien , plaatt , naar © woort in de Openbaringe. Vidi fb Al-Frank:tare animas interfettorum propter verbum Dei. Maar in Vrankryk verhefe enkftele men dezelve in rykelyke kaffen befloten , boven de Autaren.
In vier groote Rondeelen , die op zyn Mozaiks in de hoeken van de hoog-tonde kap gezien worden , zyn de vier Euangeliften afgebeeldt; namelyk , Sc. Janen St. Lucas , van Joan de Vecchi : de twce andere, van Cezar Nebbia : deandere Cieraden ofOrnamenten zyn door den Ridder Chriftophoro Roncalli, van

©omarancie , gefchildert. :
Rontom den Band, ofde Sluitfteenen van de hoogronde kap ; leeft men deeze op:

fehriftWoorden, met groote letteren daar op ftaande : ode,
Tues Petrus & Super hanc Petram adificabo Ecclefiam meam , tibi dabo Clavesea5Regni Celorum.

DeRidder Jofepho d’Arpino heeft de tekeningen van alle de Mozaikze Schi]. Schilde-deryen , die op de hoogronde kap gezien worden, naar de groote fchetzen van”oncalli en Marcello van Provence gemaakt : ’t zyn de volgende ; onze Heer,
© H. Maagt, en de H, Apoftelen : ook ziet men tegen ’t verhemelte cene mee-
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nigre Engelen , alles van Frangois Zucchi , Cezar Torelli , en Paul Rofletti tref-

felyk uytgevoert.

petteili.  Aan den voet van die vier voorgenoemde groote marmere Beelden, vind men

geGrot- viet trappen , langs dezelve daale en klime men af naar de Heilige Grotten : dus

+. word die onderaartfche Kluis of Kerk van St. Pieter genaamt. Men dient cok te

weeren, dar de nieuwe Kerk veel hogeris dan de oude geweelt heeft ; daarom liet

Clemens de VIII, toen hy de nieuwevloerliet leggen , gewulfren boven de ou-

de , tot ftut van de nicuwe, maken ; niet willende lyden dat men die roerde ;

om dat’er zoo veele lichamen van Heiligen en andere Doorluchtige Stants per-

foonen , die , zoo wegens hunne Godvrugtigheit , als hooge geboorte , uitgeblon-

RR ken hadden , begraven lagen : waar onder weldehelft der Pauzen getelt worden,

leggen die den H. Roomfchen ftoel; van St. Pieters tyden af tot Innocentius den XItoe,

vo bekleedt hebben : en, waar onder wel dertig als Martelaars zyn geftorven Na-

* melyk; de H.H.Petrus, Linius, Cletus, Anacletus, Enariftus , Sixtus del, Te-

lefphorus , Hygrinus , Pius del, Eleu&erus, Viftor, enz : benevens zeven of

acht Pauzen, Geloofsbelyders, en die gecanonizeert , of tot Heiligen verklaart zyn;

drie Keizers, Honorius , Valentinianus de 1, en Otho de II; drie Saxifche

cokveele Koningen ; twee Keizerinnen , namelyk, Maria, Gemalin van Honorius ; en Age

Ae neta, Gemalin van Keizer Henricus den II, Charlotta van Lufignan , Koningin

ningen, Van Cypers , te Rome in ’t jaar 1487 geftorven. Boven dien cene groote mee-

ea nigte Kardinalen , en onder die twee Franfche , te weren Charles Richard Oli-

vet vier de Longucil , door Kalixtus den III, in ’t jaar 1456 ; tot die waerdigheit »

op t verzoek van Koning Karel den VII, verheven; en de Kardinaal Joan van

Grolaye , in ’c jaar 1500 geftorven : ook leggen’er cen meenigte waereldfche

Heeren van groot aanzien ; als Probus, en Junius Baffus, beide Gouverneurs of

Beftierders van Romegeweelt ; de Tombe vanden eerften verftrekt voor een ka-

rwes  Pelletje ofvertrekplaats aan de Doopvonte : de Tombe van den tweeden ftaat in

tom- de geheiligde onderaartfche Grotten ; men ziet'er de afbeelding van in het onder-

ben: aarrfch Rome van Bofius.
Paus Paulus de V deed , toen hy den grond van de nieuwe Kerk liet uithaalen ,

alle de dootsbeenderen die hyer vond, (daar onder, naar alle waarfchynelykheit ,

‘veele Martelaars geweeft zyn)verzamelen, en mer groote eerbiedigheit door de Ka-

nonikenen Biegtvaderen van Sr. Pieter , in de Polyanders of gemeene graven , die

in © midden van den ouden grond gemaakt wierden, overbrengen.

per. Om de grootheit , duifterheit , en vochtigheit van deeze plaats , heeft men

Gotze tocgemetzelt ; uirgezondertden biegtftoel van St. Pieter, of van het onderaartfch

entoe- Autaar, daar een gedeelte van zyn H. Lichaam rult, en van dat van denH.Paulus,

E Limina.Apoftolorum genaamt, daar buiten gerekent : rontomde zelve heeft men

© eene gang; ringswyze , begrepen , met vier Kapellen op de hoeken , die met de

vier beelden aandie Heiligen toegeéigentin 't verbant ftaan; deeze worden bedient

en onderhouden door de Kapellanen, van Urbaan den VIII ingeftele; *t recht van

Gifters of Patroonen hoort aan ’t geflagt der Barberynen.

|

Dit geheelonderaartfch

Gebouw is met marmer bekleedt , en verguld plaafterwerk , ook boven dien met

fchilderyen van treffelyke Meefters ‘verciert : maar door de vochtigheit zeer be-

dorven ; zulks dat men de tafereelen , van Andreas Sacchi gefchildert , uit alle

de vier Kapellen hecft moeten wegneemen; doch men heeft weér andere diergelyke

van Mozaiks werk in de plaats gebragt.

sea De vrouwen is het verboden , op ftraffe van den Kerkelyken ban, in deeze on-

Vrotrmo- deraartfche heilige Hollen ofGrotten te gaan, uitgezondert ’s Maandags na Pinx-

genindeteren , dan is ’t haar geoorloft en toegeltaan , en den mannen weder op de zelve

Grotten ftraffe verboden.
Voor- Piet is aan dit onderaartfch Autaar , van St. Pieters biegtftoel , allen Priefteren

recht en geoorloft Miffe te doen.  Alhier wort het Palliuzz, de mantel, dien de Paus den

nchng nieuwgekoornen Biffchoppen toezendt, geheiligt : ’t allen ryden heeft de Gods-

dezer dienftigheit deezer plaatze de verftgelegene volkeren geprikkelt, om hier met groot

Grotten. Sedryis naar toete komen. Baronius verhaalt dat, onder anderen ; in ’t jaar 6727

cen ganfche troep Pelgrims , onder hunnen leydsman den H. Quenius , Aart$"

Biffchop van Roiian , uit Vrankryk quam , om dit Graf te bezocken ,, dat hy daat

by gekomen zynde, uitriep , exultabunt Santti in Gloria , waar op ftraks cen

Heilig- ftem uit den Hemel antwoordde , Letabuntur in cubilibus fuis. IndeezeH. Grot=

ra of Spelonken zyn veel meet andere fchilderyen en out beeldwerk , namely&9 ;

2erPlt#% cen wonderdadig beeld van de H. Maage , dat weleer in de Kerk van de H. Maria

der Koortze ftont, daar nu de Gerfkamerof Saktiftie van St. Pieter van fo

'
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is : eèn marmer beeld-van den zelven Apoftel, en noch een ander van hem s Op
zyn Mozaiks ; weleer ftonden ze op het:voorhof, of den ingang.
Men zou een heel bock moeten maken, indien men een volkomen bericht zowAnde:

willen geven_van alle de {childeryen; het {nywerk,de Tabernakelen en kleine Tem.oi
pelen op de Autaren van de oude Kerke: infgelyks van hare Graffteden ; als alge-dezer
reets in ’c Italiaanfch heeft gedaan Frans Marie Torigio , in zyn boek van de H. IS
Onderaartfche Vatikaner Gravenen holen; ook Bofius in zyn onderaarifch Rome wezen.
daar ik , kortheits halven , den lezer heene wyze.

Wederkerende tot de Hooftdeur, om met order de Kerk ront te gaan, ziet men ;ren out
tegen de cerfte vierkante zuil naar de flinke hand , cen out koper beeld van den Lo i
H. Petrus, ten tyde van den H. Leo den Grooten, van de ftukken en brokken vansepic.
den Kapitolynfchen Jupiter, gegooten. Keizer Leo Ifauricus , de ketterfcheter.
Beeldvernieler ; dreigde Gregorius den Il, dat hy ’t ‘zoude in ftukken fmyten ;
dochte vergeefs , nademaal het nu (meer dan 800 jaren daar na ) noch heel
en ongefchonden. is.

Boven beyde de marmere Wywaterbakken, welke tegen de laatfte vierkante zuilen Twee
aan ftaan , zier men twce fteenen in den muur gemerzele ; een der zelver diende fem
om’er de lichamen der Martelaren op uit te rekken , wanneer men ze om ’t ge- muur.
loof folterde, gelyk uyt het opfchrife blykr. De Ouden noemdendit flag vanftee»
nen Petra Scelerata: d’andet daar recht cegen over wiert van den Heiligen Sylvefter
gebruykt , om de Lichamen van de H. H. Apoftelen Petrus en Paulus, die hy daar

+ Op neérlag, in twee ftukken door te deelen, om de rechte helft van ieders lichaam
te brengen, het cene ftuk onder ’t Hoog Autaar van den H. Petrus , en het ande-
re ftukof d’overige helft , onder dat van den H. Paulus.

Binnen op de H. Deur ziet men St. Pieter, op zyn Mozaiks van Ciro Ferri ge-Schilée-
fchildert ; als ook de cerfte kleine hoogronde kap boven de boogen , op de zelve””">
Wyze , naar de cekeningen van Pedro Cortone, zynen Meefter, gedaan.

Deezecerfte Kapel is aan het Kruicefix (uyt hout door Pedro Cavallini gefne-xapet-
den) geheiligr. De fchilderyen aan het gewelf zyn van den Ridder Lanfranco,!n»
Aande zyde van ’c Euangely ftaar cene kleine Kapel, den H. Nicolaus ; én aan iatsrea
de andere zyde een Autaar , onze L. Vrouwe van de Koorts, door Urban denenteun-
VII, toegewydr; ook ftaav’er cene Pilaar, welke men meent in den Tempelte Je. pilar
tuzalem geftaan te hebben , en de zelve te zyn, daar Chriftus gewoonlyk., wan- Chitus;
neer hy predikte , tegen leunde.
De eogronde kap voor de tweede Kapel, is, op zyn Mozaiks, van Guido

Ubalde Abbatino, naar de tekeningen van Pedro Cortone, gefchildert. Her groot
Autaarftuk , met olyverf op plaafter , en waar in de Marteldoot van den H. Seba-
{tiaan afgebeelde word, is van Dominico Zampiere ; anders den Dominicain ge-
heeten. '

Achter de tweede groote zuil , ftaat het Pronkgraf van de Gravinne Matilde: Pronk:
baar lichaam wiert alhier overgebragt, door bevel van Paus Urbaan den VIII agrinea,
uyt het Kloofter van den H. Benedi&us , dicht by Mantua : men-vond daar-haar
graf , ontrent het jaar 1630 , toen het Kloofter vernicuwe wiert: die groote Paus,
willende de gedachtenis van deeze zoo edelhartige Prinfes eeren , liet haar cen zoo
heerlyk Graf in de Hoofdkerk van den Prins der Apoftelen bouwen ; aan wien ZY
alle zyne Landgoederen ; *t Vaderlyke Erf of Patrimonie , dat verfcheide Dwing-
landen hem zoo lang ontvreemt hadden , weder gaf. Het Graf is van Marmer,
metvlak verheven beeldwerk verciert : boven op ftaat het beeld der Gravinne Ma-
tilde overend , infgelyks uit marmer , door Stefano Efperance, Romeyn, naar de
tekening van den Kidd Bernini, gehouwen.
De derde Kapel is zeer ruym enverre boven de gewoone maat; zy word met Dederde

Yzeretralien afgefloten, en was tot de Gerfkamergelchikt 3 maar men bevond ZE ape
veelte vogtig, ter oorzake dat ze naar de Noordzydeftaat. Het H.Sakrament word metha-
daar op het Autaar, in cenen koftelyken Tabernakel , gemaakt naar cene zinnelykerenTem-
bouwkunde, van Oofterzen fteen, Lapis Lafalli geheeten , bewaart : dezelve is”
Vverciert met vergult koperwerk , en aan weérzyden met twee Engelen infgelyks van
vergult koper, op hunneknién leggende : alles naar de tekeningen «en ordinantie
van den Ridder Bernini. Het tafereel van de H. Drieéenigheit daar achter, is
van Pedro Cortone gefchildert ; die ook het Mozaik.werk van den Dome, of de
hoogronde kap , nevens het vergult plaafter van de Kapel , gefchett en geordi-
neert heeft, ’t welk door Guido Ubaldo Abbatinitreffelyk is uytgevoert.

In die zelve Kapelftaat aan de rechte hand een ander Autaar , den H. Mauri-Pronk-
tius toegewydt ; hettafereelis vannPellegrino gefchildert ; in het midden8"sf vas
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sistus. der Kapelle aan dé zelve zyde ftaat een Pronkgraf van koper ; twee voeten hoog

den N. boven de aarde, met laag verheven beeldwerk verciert 3 em daar by met een leggend

beeld: van Sixtus den IV, wiens lichaam daar begraven legt.
van Gr. Order den volgenden boog ziet men twee Pronkgraaven ; dat aan de rechte hant

goriusis van Gregoriùs den XII ; daar boven ftaat zyn beelt , in het Paufchelyk gewaat;

enxiv. dén zegen gevende , met twee Deugden aan zyne zyde ; ’t is geheel van Plaafter

gemaakt , door Profper Brefciano. Recht daar tegen over , tegen den grooten

Pilafter aan , ftaar de Tombe of het Pronkgtaf van Gregorius den XIV , zonder
cenig vercierzel.

Eco ME T'egen den grooten Pilafter of de vierkante zuyl, daar de Dome op rift, ftaat cen

tini, Autaar tégen de H. Deur over , zynde aan het ander eynd van het kleine pand

det Kerke, dat men ganfch moet doorloopen; daar op ftaat cen ftuk, den H. Hie-

ronimusin de Woeftyne af beeldende; ‘t is cen der befte kunft{tukken van Mutiani

gefchildert.
fo Aande rechte hand , ftaat die prachtige Gregoriaanfche Kapel 3 naar de bouw-
pei vin Kunde van Jacomo del Porte gemaake; in cen Muurvak, het beeld van de H.Maagt.

Grego. Gregorius de XIII heeft ze laten bouwen 5 hy fpilde daar tachtig duizent Ryks-

Tur” daalders aan, enliev'er , in’t jaat 1580; het lichaam van den H. Gregorius Nazi-

anzenus in brengen , en in het Autaar fluiten ; het had cen langen tyd'in de Kerk

det Gceftelyken van het Marsveld gelegen. Hier ziet men fchoone Mozaikfe

kun® van Mutiani in de hocken van de hoogrondekap : de ftukken boven het Au-
taar zyn ook van den zelven Meefter gefchildere.

Deuren, Op cene Deur; aan de zyde der Kapelle, ziet men cen ftuk in natte kalk;
van Fia Baglioni, daar in wafchtonze Heer de voeten zyner Apoftelen. Op het Au-

taar dat recht over ; tegen de vierkante zuyl, ftaat cen fchildery van Mutiani,; af-

beeldende den grooten Bazilius, de Mifle doende, verzelt van veele andere Priefte=

ren, alle in Griekfch gewaar.
Autaren;:

-

In het ktoys der Kerke , aan de rechte hant, ftaandrie Autaren ; het tafercel op

* eerfto Aataar verbeelt den H. Wenceflaus ; Koning van Bohemen , ’t is van An-

gelo Carozelli, cenen Romeyn; gefchilderr. Op het middelfte zyn door den Heer

Valentyn , éenen Fransman , afgebeeldt de H. Proceffus en Mattinianis , Stokbe-

waarders van St. Pieter ; hun beider lichamen ruften onder dit Autaar. Op het

derde ziet men cen ftuk, vertoonende den Marteldoor van den H.Erafmus;zeer le-
Kapel- vendig enfraai gefchildert van wylen den Heere Pouflyn.

leen. Verderront gaande, ziet men op cene deur aan de rechte hand eene fchildery ,

men van Andreas Camaflei de Bevagna ; en daar in den H. Petrus zyne Cipiers doo-
asoge- perde : en aan de andere zyde; recht daar over tegen de groote vierkante zuyl,

wezen. Gen tafeteel van den Ridder Lanfranco; afbeeldende orzen Here, op het water den
H. Petrus , die vreesde te verdrinken , de hand toereikende.
De hoeken der hoogronde kappe ; welke men niet verte van daar ziet, zyn op

Zyî Mozaiksbefchildert, door Jan Baptift Calandra, naar de tekeningen van Ca-
rolo Pellegrini : de St. Gregotitis ; is van Jan Frangois Romanelli : de twee ande-
re zyn van Andreas Sacchi.

Kerkvan. Op de twee Autaren ; ftaande onder de gemelde Dome of hoogronde kap ,

del ziet men, op dat aan de rechte hant ; cen tafereel , en daar in St. Michiel, op

nella, zyn Mozaiks, door Calandra gefchildert, naar de tekening van den Ridder Arpino:

nea Opher Autaar dat recht voorftaat ; en de H.Petronella is toegewyd, cen ftuk van

geach, deze Heylige, door Jan Frangois de Cento ; anders Guercin den fcheelen geby-

niaamt, gefchildert. Welecrftont hier ecne kleine Kerk aan deeze H. ewyd , rakens

aan de OudevanSt. Pieter ; (nu ftaav’er de Kapel der H. H. Apoftelen Simon en

Judas;) zy was door Konftantyn op cenen ouden Tempel van Apollo gefticht :

that Pafcalis de 1 liet., in ’t jaat 758; Net lichaam van de H.Perronella her-

waatts, uyteéne cude begraafplaats van Rome; overbrengen. Hy was daar toe ver-

Zogt van Pepyn , Koning van Vrankryk,' diedeeze Kerk van dè H. Petronella mer

van ko. gt00t inkomen begiftigde : hy zond’et cene zyner Dochteren , mer uytdrukkelyk

tinzen Bevel ; om zealdaar te doopen. Infgelyks Karel de Groote zynen zoon Garolo-

mVor- ian door Paus Adrianus den I. De Keyzerinnen , Maria, Honorius Vrouw ; eh

"Agnes, Gemalin van Henrik den II, lager daar in begraven : men vont cook vee-

fé fchatten in het Graf van de eerfte , toen de oude Kerk opgeruymt en afgebro-

kén wiert ; welke ten opbouw det Kerke gebruykt , en weétbefteedt wierden-

Louis de XI, Koning van Vrankryk, verrykte die Kerk metveele treffelyke giften

Ok inet cene beurs of groridgift , tot oriderhout van ewee Kapellanen , dic'er 1-

dér drleniaal ter weeke Mifle mocten doch , en daar benevens cen jaarlykfen ara
o,
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op den leften Auguftus ; ’ zyner gedachteniffe , houden, Het Autaar met hetli.
chaami van die Heilge ent Recht van Gifter of Patroon daar van, hoort aan den
Allerchriftelykften Koning , ’t wort cok door zynen Afgezant waargenomen:
fchoon'er nu cen nieuw Gebouw ftaat ; dewyl het daar inis overgebragt.
Aan de zyde van ’t Euangely wort plaats gemaakt voor een Mauzoleum , Ceglie

Gedenkgraf van Paus Klemens den X, ’t welk daar opgerecht word. Zyn Stante fusa.
beele is alreeds voltooit,. van den HeereHetkules Ferrata; diet uit marmer gehou-ltum van
wen heeft. Lazarus Morelli is beezig met het beelt der Getrouwigheit , aan d’eenegnx.
zyde ; en Jofeph Maffoli met dat der Sterkte, aan d’andere zyde, te maaken. De
twee beelden der Faame ; welke daar boven zullen geplaatft worden , nevens
de kindertjes , cenen inktkooker vafthoudende , zyn van Philippo Carcani; maar
het vlak verheven beeldwerk der Dootbuffe, van Leonard Retti. Recht daar over;
tegen den grooten pilafter daar de Dome op ruft ; zier men eene Schildery op ’t
Autaar ; daar in St. Pieter Tabitha wit den dooden opwekt, van den Ridder
Baglioni,

Vervolgens ziet. men aan de rechte hant de Tribune , wordende aan ’t eind vanTribune
het groote pand der Ketke met een prachtig Autaar beflooten , daar de ftoel vaneio,
St. Pieter op ftaar , die waarlyk van houtis; echter zat de Prins der ApoftelemAutaar.
daarin, om de Hoogpriefterlyke plegtigheden, volgens de Overleveringen, (die men
voor de waarheit houd) te bedienen. Dezelve word in eenen anderen kopervergulden
ftoel , met ftralen omringt , befloten ; onderftut of gedragen van de vier Leeraaren Rione
der Latynfche Kerke, alle van vergule koper , en meer dan levensgrootte;. ftaande”* i
overendt op groote marmere voctftukken , met de wapens van Alexander den VII,
die dir verwonderenswaardig ftuk werks heeft laten maken , naar de tekeningen
van den Ridder Bernini : Joannes Pifcina heeft het gegoten.
Aan weérzyden ftaan twee trotfche Gedenk- of Pronkgraven; dat naar de Epiftels andere

zyde is van den Ridder Bernini , ter onfterflyker gedachte van Urbaan den VIII ;jcenof
gemaake.  Deeze Tombeis van zwart marmer , daar op ziet men het metaal beelt Pronik-
van dien Paus, in Paufchelyk gewaat ; den zegen zittende geeven; onder of aan8
zyne voeten legt de Doot , cen Boek openende , daar in ftaan deeze woorden baan den
Urbanus VIII ; al t'zamen enkel metaal. Op de zyden ziet men twee marme-VIL
re beelden ; levensgrootte , nevens cenige kindertjes : de twee grootfte ver-
beelden , *t cene de Liefde , ’t ander de Sterkheit. Naar de zyde van het Fuan-
gely ; ftaat het Pronkgraf van Paulus den III , ook van marmer ; met zyn beelt yan
van metaal ; in zyn Pontificaal ; of Hoogepriefterlyk gewaat bekleede.  OnderPaulus
aan deeze Tombe leggen twee witte marmere beelden ,; ‘ct eene fchynt bejaart , ver_40 UIL
beeldende de Wysheit; het andere jonger, den Godsdient; beide zynze van Wil
helmus de la Porte, Lombardier ; naar de tekeningen van Michel Ange Bonarota,
treffelyk voltooit en wonderlyk fchoon uitgevoert; voornamelyk dat van den Gods.
dienft , dar men met een metaal overkleedt heeft moeten dekken, om dat’er ge-
ducht wiert dat veele. menfchen , ’t geen Pigmalion overquam, had mogen te
beurt vallen, verlievende op eenzielloos beelt. ‘Tongio verhaalt dat dit kunfttak
24000 Ryksdaalders gekoft heeft. er

Vervolgens de Kerk ront gaande , ziet men op eene deur onzen Heere ; iReScA
natte kalk afgebeelde, gevende de fleutelen aan den H. Petrus, van Nicolaas Po-°°?"*
merancie: recht daar over, op het Autaar tegen de groote zuil, daar de hoogrondè
kap ; aan de zelve zyde , op.ruft ; cen ftuk met olyverf gefchildert , van Louis
Givoli, daar Petrus den Lammen aan de deure des Tempels genecit.

Beide de Autaren in den hoek der Kerke ; eenige treden verdet , zym geheiligt ; Autaren;
dat van de rechte hand aan den H. Leo, daar op ftaat een groot marmer ftuk ,fukvan
vlak verheven, verbeeldende den zelven Paus ; dreigende den Koning Attila , 10000
(den geeffel Godts gebynaamt ) met St. Picters gramfchap , in geval hy Romei.
plonderde : de Ridder Alexander Algardi, van Bolonien , heeft het gehouwen:
de Heer Bellorius zegt, dat hy'er vier jaten over gewerkt ; en tien duizent Ryks-
daalders, van Innocentius den X, voor gekregen heeft.

Hetandere , recht voor , is van koftelyken marmerfteen, naar cene goede bouw-
kunde , gemaakt ; daar in is cen zeer aandachtig becld van onze L. Vrouw
befloten : op eene Pilaar ziet men de vier eerfte Pauzen; den naam van Leo voe-
rende , gefchildert : infgelyks zyn ; op de hocken van de Hoogronde kap der
beyde voornoemde Kapellen ; de vier Hoogleeraars der H. Kerke Mozaiks afge.
maalt, en naar de tekeningen van den Ridder Lanfranco en Andreas Sacchi ,, door
Jan Baptit Calandra, braaf uytgevoert.

Vervolgens ziet men boven de Deur ; naar St: Marthaas , het. Pronkgraf van Pronte
xX3 ‘ Alen?" -
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AGE Alexander den VII, gcheel' van marmer ; nevens zyn beeld daar boven ; op de
Sin" knién leggende , verzele van vier Deugden, meer dan levensgrootte : in *t midden

ftaat de Doot ; komende van onderen uit een groot tapyt. Het is cen der laatfte
en flaaufte ftukken van den Ridder Bernini; echter zyn de minfte werken van dier-
gelyke groote Geeften beter dan de befte Meeftertukken der gemeene kunftena-
ren.

Autaren, ‘Recht tegen over de derde zuyl daar de hoogronde kap opruft, ftaat cen Autaat
metcen tafereel op cene ley of Genuefche fchalie , van den Ridder Francois Van-
ni, den val van Simon den Toveraar afbeeldende.

schilde- Op het eerfte Autaar van het kruis der Kerke, aan de rechte hand, ziet men in
7yea » een tafercel den H. Thomas ; ftekende den vinger in de zyde onzes Heeren , doot

den Ridder Dominicus Paffignani van Florenze gefchilderr. Op het middelfte Aus
Heilig. taar > daar de lichaamen van de H. H; Simon en Judas in ruften of befloten
dommenzyn , cene fchildery van beyde de voornoemde Apoltelen , van Auguftyn Cam-
fe pelli, Florentyn. Op het derde Autaar (in het zelve is het lichaam van den H;
zen. Leo,den IX van dien naam, befloten) cen tafercel door Antonio Spadarino; Ro-

mein; gefchildert, endaarin het beeld , of de H,Martelares Valeria, methaar hooft
in de handen, dat zy by den H. Martialis, die de Miffe zingt, brengt.
Op de deur van de Gerfkamer ziet men cen ftuk , in natte kalk gefchildert

van Romanelli , daar de H. Petrus eenen bezetenen geneeft , het is daar met ‘het
ftuk muurs, daar het op gefchildert was , gebrage , toen het Graf van. Alexander
den VII, boven de Poort die naar St. Marthaas gaat ; en daar het eert ftont 3
gemaakt wiert.

DeSa- De Gerfkamer ; die weleer eene kleine ronde Kerk, aan onze L. Vrouw van
si de Koorts geheiligr, was, heeft veele Autaren daar Mifle op gedaan wort; het cer-
de Kerk fte is St, Lambert , Biffchop van Luyk, toegewyd, van wien daar cenig H. over-
penpnae fchot of Reliquien bewaart worden ; gelyk ook van St. Servaas, mede aldaar Bi-

°°. fchop geweeft.. Deeze twee waren zeer Godvruchtige Mannen ; en den H. Pe-
trus zeer genegen ; dies gingen zy zyn Graf bezocken : op het'‘tweede Autaar ziet
meneenige hiftorien met olyverf gefchildert, van Frangois Moranzini, Milanoisya!s
ook op de deuren:van de Kaffen , daar in veele Reliquién bewaart worden. Jan

Autaren Frangois i/ Fattore genaamt; cen lecrling van den grooten Rafaél, heeft de St.
cn Schil- Anna , nevens veele beelden meer op het derde Autaar, gefchildert : op het vier
deryen de ziet men onze L. Vrouw der Barmbhartigheit , op pancel , door Lorenzino van

Bologne , naar de tekening van Bonarota, gedaan. De twee andere tafercelen op
doek zyn van Mutiani ; het eene beeld Chriltus in den Olyfhofaf, het andére
zyne Geefleling.

Hugo, Onderdetafereclen, rontom de Gerfkamer, wort cen ftuk van Hugo Karpizeer
berlin geacht, om dat hy zich van ’c Penceel zoo weinig gedient heefr. Hy heeft deH.
en waar- H, Petrus en Paulus nevens de H. Veronika afgebeeldr. Het tafercel van:de H.
em. Maagt, met onzen Heere in haare armen , Francifcus Crifpinius , en Paus Bo-

nifacius de VIII daar onder , is van Hieronimo Sermonertta ; dat van Antonio
van Padua , door Marcel Venufti ; en de verryzenis onzes Heeren; van Jacomo
Succhi , Florentyn ; gefchildere.

voor De voornaamite H. overblyfzels in de Gerfkamer zyn deeze ; een dekkleed
meli. 0-daar mende lichamen der Martelaren mede bedekte en inwond , wanneer zy ter
elsin sarde pebrage wierden ; het wort onder de hoogronde kap., van den Hemelsvaarts
deSe, dag af tot den cerften Auguftus, vertoont.  Een paneel twee vocten lang, daar de
2% H. H.Petrus en Paulus op gefchildert zyn : ‘cis zoo out, dat men ‘t gelooft het

zelfde te zyn, ‘t geen de H. Sylvefter aan den Keizer Konftantyn vertoonde ; de
kin van den H.Servaas ; het Hooft van den H. Lambertus , Biffchop van Tonge-
ren of Luyk; nevens het meefte deel van het anderH. overfchot dat mer het Hooft
van den H. Andries ?s maandags na Paafchen vertoont wordr.

Een rar. Ook worter, onder de Archiven en Gedenkfchriften ; by uytmuntenheit van
ES zoo veele rare gefchrevene Papicren, gezien een bock van de H. Gefchiedeniffeny

"vol fchoone waterverwige printen ; van Giorro Florentyn ; het is daar aan door
den-Kardinaal Stefanefci , neef van Bonifacius den VIII , vercert.

Weér in de Kerk Keerende, zier menop het Autaar over de deur van deSacriftys
tegen den muurvan de vierde vierkante zuil daar de hoogronde kap op ruft., cene
fchildery van de Kruifiging van den H: Petrus; door den Ridder Paflignani ge-
fchildert,

DeCie: De Kapelvan den H.Gregorius, ftaande in den hoek naar de zyde van de Gerf-
menta kamer:, is naar de ordinantie van Jacomo de la Porte, door: bevel van pira

n
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den VIII; volbouwt » daarom wort ze de Clementynfche geheeten. Het lichaamfebe

van den H. en grooren Gregorius is in dir Autaar befloten , en daar op het beeld **P°°

van dien Heilig, door Andries Sacchi gefchildert.

Her Autaar dat voor cen coglyn van het kleen Portaal aan deeze zyde ver.

ftreke ,, ftaande tegen de zelve vierkante zuil van de hoogrondekap , is den H. Pe-

trus en den H. Andreas tocegewydt; het wort ook ’t Autaar des bedrogs van Ana.

nias genaame , om davercenefchildery opis, welke de hiltory van Ananias en

Sapphira, door den Ridder Roncalli van Pomarancie gefchildert , afbeeldt.

Onder deneerften boog van het kleine Portaal ftaat, aan de rechte hand, hetPronk-

marmer Pronkgraf van Leo den XI, verciert met vlak verheven beeldwerk, en daar raf Da

boven op het bceld van den Paus , uyt marmer door den Ridder Algardi gehou-xI.

wen.
Vervolgens komt men aan de groote Kapel, die de gemeene maatte buiten gaat, Degroo:

en daarom den Kanonikentot een koor verftrekt , zy is doorgaans mer verguld plaa-"°i

fterwerk opgepronkt , en met fchoone Orgels verciert. Het lichaam van den H. Jo-

annes Cryfofthomus , Patriarch van Konftantinopelen , ruft onder ’t Autaar ; daar

op ftaat onze L. Vrouw der Barmhertigheit, die Chiftus,, naakt en doot, op hare

knién heeft ; het is cen overtreffelyk marmer konftftuk, door Michel Angelo Bona-

rota , toen hy nochjong was , voor den Franfchen Kardinaal Briconnel, gemaakt,

dic het aan de Oude Kerk van de H.Petronella vereerde : tegèn ’v verhemelte zier

men een grootftuk , daar in de H.H.Joannes Cryfofthomus , Francifcus en An-

tonius van Padua, door Simon Voét, gefchildert zyn. Op de poort van het yze-

reaffchutzel is, in cen ovaal, of eyrond, de H. Cryfofthomus van l’Abatini afge

beeldr.
Her Kapittel van St. Pieter beftaat uit dartig Kanoniken , zesendartig die eene Hooft «n

prebende hebben , en achtentwintig diergelyke Klerken , bchalven cen groot getal iedenvan

Zangers en Muzikanten szonder daar by de Kapellanen en Klerken die de Kerkpittel

bedienen te rekenen. Van dit doorluchtig lichaam is een Kardinaal , dien mense

den Aartspriefter noemt, altyd het Hooft. ‘Toen ik dit boek uitgaf (1690) be- n 3

kleedde de Kardinaal Barberini , Neef van Urbanus den VIII , deeze hooge

waerdigheit. Hy heeft eenen Prelaat tot zynen Vicaris of Stedehouder , boven

dat zyn'er noch vier hoogaanzienlyke Ampten in dit Kapittel, namelyk, een
Deken , een Aartsdiaken , een Bedicnaar van *t Autaar, en cen die over de Sa-
crity het bewint heeft.
De drie hoogronde kappen , boven de drie Autaren aan deeze zyde, zyn noch

niet voltooit ; in de hocken zal Mozaiks werk gefchildert , en het overige»tot de

lantaern toe ganfch vergult worden , gelyk de andere : de eerfte , heeft Baciccio

Gauli onder handen ; de tweede, de Heer Carolo Maratta ; en de derde , de

Heer Ciro Ferri.
° Achter de middelfte zuil van ’t groot Pottaal, ftaat het Pronkgraf van Innocen.Pronk>

tiùs den VIII , met zyn leggend beeld daar op , nevens cen ander van den zelvenfi

Paus , zittende en den zegen gevende ; zy zyn beyde van metaal , en door Anto: den”

nio Palliolo van Florence gegoten. Dit opfchrift aat'er op. DA

In Innocentia mea ingreffusfm. } Op
£chrift.

Ophet volgende Autaar , ziet men cen groot ftuk van onzer L. Vrouwe Pre.
fentatie in den Tempel , van Romanelli gefchildert ; tuffchen deeze Kapel en de
laatfte kome eene van de vier trappen , waar door men tot boven op de Kerk

klimt. Nochis’er cene andere groote trap , binnenin ’t gewelf van de hoogrondeHooge

kap, daar men medein de Kloot klimt, die boven op ofin den top der LantaerneKooten

ftaat, welkers grootte, en boe men zezoo heeft konnen krygen , fchier onbegry- iaia

pelyk is: zulks daver niet cen Vreemdeling komt, die niet naar boven klimt,

omhier ’t verftant op te fcherpen , en de Bouwkunde van de Kerk wel te door-
zien, die, van binnen zoo welals van buiten , zoo wonderlyk fchoon en over-

treffelyk is : behalven dat , overziet men van die hoogte ganfch Rome en de
omleggendelandftreek , van den Appennyn af , tot de Zee toe.

Decerte trap gaat men, wentelings wyze, vlak op, zonder cen eenigeruftireè; rardige
zyis zoo zagt gedraaiten geflingert, dat een geladen Muglezel met gemak naar boache

ven kan komen ; zulks dat het rniddelfte wel cene put gelykt , daar in veele ven.trap.

fters zyn, om lucht van boven te fcheppen. In de laatfte Kapel ftont wel eer de

ftoel van den H.Petrus, cer die aan ’t eind van de Tribune geplaatit wiert. Opt

Autaaris niet anders dan een marmerfteen met cen afbeeldzel van den H, Geeft,
tone   
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rontom metftralen van vergult plaafter. De fchilderyen tegen ’t gewelf zynî van
Jafper Celio.

Doop. De Doopbakken ftaan in cenen hoek van deeze Kapel , naar de zyde van ’€
Ln Euangely , in een out matmergraf gefloten , verciert met veele H. Hiftorien vlak

‘ verheven, op de Gotfche manier uitgehouwen. Dit Pronkgraf ftont weleer in
de Qude Kerk , daar nu ’t Autaar van de H.H. Proceffus en Martinianus ftaat : ?t
was her eerfte dat om verre raakte, ten tyde van Nicolaus den V, in’t jaar 1450,
om de nieuwe Kerk re beginnen. In ’t jaar 1503 , onder Julius denII, wiert het
geopent , men vond’er ’t geraamte van Probus Anicius in, dat met goud laken
omwonden was; ’t wiert in een gemeen Kerkgraf , in ’t midden der Kerke, over-

* Ge. gebragi.  Deeze Probus was van het oude geflagt * der Anicién , dat zoo veele
flagt der Martelaars en Belyders des Geloofs en der H. Kerke in de eerfte Eeuwen uitgele-
sovert heefr.  Boétius ; Symmachus ; de H. Gallus; de H. Benedi&us ; ja zelf
gehaalt Gregorius de Groot, zyn uyt dien ftam gefproten : Panvyn is van gevoelen, dat'er
pri de Frangipani ook uit herkomftigzyn. Dit Stamhuis was te gelyk Godvrugtig en

zeer ryk. Zy gebruikten beide die gaven wel , en inzonderheit leiden zy hunnen
rykdom ter Godyrucht aan , midlerwyle bekleeddende de hoogfte Eerampten van
Romeenvan ’t Keizerryk; ik heb ook in ’t eerfte decl aangewezen, dat zy op het
Tybereyland gewoont hebben.

Pronk- —Deeze Probus, wiens Pronkgraf in die Kapelftaat,is in’tjaar371 Burgermeefter,
gina daar na Overfte van Rome geweeft ; in dien ftaat zond hy den H. Ambrozius naar

‘. Milanen voor Gouverneur of Stadhouder; hem doende belooven sdat hy zich daar
meerals cen Geeftelyk Herder, dan een Waereldfch Rechter zoude draagen:
’t welk voor eene voorzegginge van ’t geene hem namaals overquam, opgenomen
wiert.

* Van dit oud Geflacht der Anicién, en waar hun huisftont , 2 cerfte Deel Fol. 116.
Deze prachtige Kerk, ter cere van den H, Petrus gefticht, komt ons hier voor van buiten aan te zien, metalle

de byftsande Gebouwen, grootze Galery , en andere gezigten, door den Heere L, Kruyl overkunftig naar ’t leven
getekent en door ons in Print gebragt.

Befebryving van *t Paufebebk Paleis of %% Vatikaan,

 

Ve = . ; »,
Ioni: Y zooeen prachtig gebouw , als St. Pieters Kerk, zou 't qualyk voegen dat het
St. x van een minuitfteekent en groots Paleis dan dat van ’t Vatikaan verzelt Ware 3tersKerk ;met hee © Welk, vermits het van veele Pauzen , in verfcheidene Eeuwen, opgebouwt is s
Pale. niet net,naar cene geregelde bouwkunde, in alle zyne deelen mer het geheel over-
nr cenkomt : evenwel word het by fcherp onderzoek bevonden byzonder wel, en op
’eVat- cene ‘hecrlyke wyze van de treflykfte Kunftmeefteren gebouwt te zyn. *
Lun: Her lege Noortwaarts van de Kerk af, vervat twee groote Palcizen; in yderzyn

veele hooftwoningen en onderhoorige vertrekken , verfcheide verdiepingen hoog,
die aan malkanderen fluiten door cen derde gebouw , dat een groot Hofuitlevert:
rontom het zelve is meefterlyk geplaatft eene drydubbele overdekte galery, verciert
mer Schilderyenin natte kalk, van Rafaél Urbyn en Julio Romano. De vierde zyde
word dooreenige laage vertrekken , voor ’t Hofgezin van den Paus , en door cene
der twee galeryen , die d’overdekte van de plaats aan de Kerk vanSr.Pieter hecht,
beflooten.

Fio ‘© Oude Hof, dat’er ’t naafte by is , heeft cen lange reeks van eenerley vertrek-
Belvede. ken , aan weérkanten cene lange galery , daar "t medeaan dat Paleis komt, ’£ welk
ae men ’t fchoon Gezicht , of Belvedere noemt. Dit maakt een zeer fchoon Hof,

‘ van den anderen , door een vertrek overdwars gebouwt , daar de boekery in is,
rente € het Wapentuighuis onder komt , gefneden. 3 È
fticher aus Symmachus lag de grontveft van dit groots Paleis , ontrent 500 jaren
en uit na de geboorte onzes Heeren, om daarin te Konnenhuisveften, wanneer hy cenige
ic ge. plechtelykhedenin de Kerk van St.Pieter te verrichten had , dewyl hy gewoonlyk
touwe. in ’t Paleis van Lateranen zynhofhield : Nicolaus de III vervolgde”t begonnen werk:

Nicolaas de V befloot het met hooge muuren en torens; Sixtus de IV liet'er de
Boekzaal , de Kapel vanSixtus, en debeflote Kamer (1 Conclave) ofde Konink-

rooren lyKe Zaal aan maken , die van Innocentius den VIII voltooit wiert ; hy bouwde”t
van Bor. Schoongezicht daar Dr: Alexander de VI voegden’er den Tooren van Borgia aan.
S# Julius de II, ziende dat d’aloude bouwkunft met dien vermaarden Bramante Lafari

verrezen was , liet hem dat gebouw en de galery maken , die’ Belvedere aan ’
Vati-

* Wyplaatzen hier ook, naar den natuurlyken ftant, het Paufchelyk Paleis , gemeenlyk't Vatikaan geheeten , op
den Quirinaal, chans den Hengftenberg, gelegen, door den bovengenoemden Kunftenaar fierlyk uitgebeeldt, en dat
vervolgens naaukeurig befchrevea wordt,
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Vatikaan lechten. Paulus de III vercierde de Koninklyke Zaal met Schilderyen ,
cnlier de Kapel bouwen naar zynen naam, de Pauline geheeren. Sixrus de V Paulynet
vermeerderde en verrykte de Boekery merkelyk. Paulus de V, Gregorius de XV,ar
en Urbanus de VIII, hebben ’r oude Palcis krachtig verbeter. De zelve Sixtus
de V bouwde ’t nieuw Paleis, daar de Pauzen nu gewoonlyk hun Hof houden.
Klemens de VIII bragt het noch in eenen heerlyker ftant en ftaat, door die grootze
en pragtige Zaal , door Paulus den V tot haare volmaaktheit, met byvoeging van
andere gebouwen, geraake. Urbanus de VIII vernieuwdede galery , vergrootte de
Boekzaal, en maakte daar ’t Wapentuighuis onder; het is van Wapenen zoodanig Wapenè
voorzien , dat’er dartig of veertig duizent mannen volkomentlyk mede zouden 30000
konnen gewapent worden. Tot befluit, dit Paleis is van cene zoodanige ruimte en efo
groorte , dat’er 12522 Kamers in getele worden ; *t welk men met het model der"
afteekeningen in de Boekzaal bewyzen kan.

Opdit Paleis vale niertefmaalen, dan dat’er cen portal ontbreckt, wiens prach-'tGebrek
tige trotsheit met dit grootmachtig en fchoon gebouw redenmatig zy. Maar’t wiert MES,
beter geoordeelt zulks niet te beginnen ; om de Symetrie of evenredigheit met hetmet re-
plein van St. Pieter , daar het tegen overftaat , niet te krenken ; omdat de voor-e
naamfte poort, tuffchen cen der overdekte galeryen deezes pleins, daar ze gehecht
is aan een van die galeryen , waar door men naar St. Pieters gaat, voor een portaal

aan ’t Vatikaan (daar de Zwitzerfche lyfcrawanten van den Paus hun hooftwacht
hebben) verftrekt. Boven de poort zier men cen L. Vrouw, mer de H.H. Petrus
en Paulus op de zyden, Mozaiks werk , van Fabio Chriftofari , naar de tekenin:
gen van Jozeph d'Arpino. In ’t middenvan de galery , naar de rechte hand keereh=
de, kome men aan of op het gemeen en open Hof, daar vint men: verfcheide
hoofrwooningen van ’t Vatikaan. Maar recht uit gaande naar ’c eind van de galery,
daar het portaal van St Pieters dwars door loopts wort men aande rechte hant ’
achter het beele van Conftantyn, eene andere trap gewaar , daar door men op her
Hof van ’t oude Paleis komt : doch verder rechtuir gaande, komt men aan eene
trotze trap , verciert met cene dubbele ry zuilen van plaafterwerk, van den RidderSE
Bernini, door bevel van Alexander den VII, gemaakt. Daar op klimt men metfchooîe
vyftig trappen recht uit.maar boven ; tot aan het vertrek: van des, Paus Sakriftybe.trip-
waarder , van daar keert men zich rechts om , daar cene anderetrap is, dartig tre-
den hoog, dan komt menin de Koninklyke Zaal , naar de bouwkunde van Anto. Koninkè
nio Sangallo gemaake , met fchoonefchilderyen , in matte kalk, en verguld plaa-lyke
fterwerk , van Perin del Vague , infgelyks met plaafterbeelden van Daniel Volter- Zad.
re, en Profper de Breffe, verciert.

Op de deur daar men inkomt ziet men den Paus., de kettery verdoemende, af: schildé:
gebeeldt, cen meenigte beelden ftaan daar by, van Georgio Vazari ; aan de flinkeMa
hand, cen groortafercel van den Zeeflag;, in de Levant, van Frederik en Taddeusiisut
Succari, Donatus van Formello ; Livius Agrefti,, en anderen. De beelden op de
zyde en tegen ’t verhemelte van de Paulyner Kapel , aan de rechte hand; zyn van
Succari : Livius Agrefti hceft de Hiftory op de poort , waar door men naar de
loots boven St. Pieters gaat, daar de Paus den zegen geeft, gefchildert ; maaralle
de Gefchiedeniffen in het groote ftuk, naaft dat van den Franfchen Paus Georgius
den XI , die den H, Stoel weder re Rome bragt, verbeeldt , zyn van Georg Va.
Zari.

Opde deur , aan d’andere zyde , ftaat Keyzer Carolus Magnus uitgefchildert
keurendede gift van Pepyn, Koning van Vrankryk, aan de Roomfche Kerke, voor
goed , van Tadeus Zuccari.

In het groore tafercel, dat de ganfche andere zyde , recht tegen over den flag in
de Levant, beflaat, is de Hiftory van Keyzer Frederik den ll , de vocten van
Paus Alexander den III, op de.groote plaats van Venetien, kuffende in ’tbywezen
Van den Hertog ; en alle ’t Hofgezin vandic drie Prinflen , van Jofeph Salviati de
la Garfagnana, afgebeeldr. t

Opdedeur van de Hertoglyke zaalftaat cen Engel mer defleutels, gefchildert
van Lorenzino de Bologne; een ander met de driedubbelde of Paufchelyke kroon,
is van Rafael de Reggio ; de andere fchilderyen, zyn van Samachino de Bolo.
gne. i

Opdevierde zyde ziet men de bekendeflagting op St. Bartholomeus dag , ge. Selaga
fchildert van Georg Vazari; menleelt’er by aan den eenen kant Strages Hugonotorum; asti
aan den anderen , Necem Coligni Rex probat. } Bartho.
De fchilderyen op de poort of deur van Sixtus Kapel , zyn van Jerome, omewe

Senen difcipel van Perin del Vague da de» groote Hiftory aan. de zyde, È
1. die   
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die ’© verbond , tegen den Turk geflooten, verbeeldt, is van Vazari. —

Dpexapel De Kapel van Sixtus iszoo groot , dat’er de Paus met de Kardinalen Kapelin

tantihoud, die’er nevens 't ganfche Roomfche Hofzeer gemaklyk , binnen de baluftra-

fehreven de of ’t gepilaarde hek ; ‘t welk haar in tweén fcheidt ; plaatze vinden ; buiten°t

het hek kan 't volk alle de hoogeerwaardige plechtigheden ; die daar binnen gefchie-

maree den, zien. In deeze , als cok'in de Paulyner Kapel ; is ‘nier meer dan cen Au-

taar, geen van beyde is aan eenen byzonderen Heylig ‘toegewyt ; cok ftaan ze

van alle kanten viy , cn worden niet opgepronkt dan ren tyde der Paufchelyke

plechtelykheden : dan worden ze bekleed en verciert met Koftelyk Kerkgewaad

en zilver vaatwerk, zeer rykelyk uit de Sacrifty van den Paus gehaale,. Hier in is

Schilde- niers zoo wel getroffen, dan °t laatfte oordeel, in natte kalk , achter *t Autaar:van

ryen. de Kapel, van Michel Angelo Bonarota,, op een zeer groot ftuk muurs., .daareen

oneindige meenigte beelden in komen, gefchildere 3 en dewyl de lichamen der

weder opgewekte weinig dek by zich hebben ; was'er een ruym veld voor Michel

Angelo , die zeer wel d’ontleding verftont , en’er als Oppermeefter , in den hoog-

ften top ; boven anderen in witmuntte , om zyne zinnen den ruimenloop te geven.

Zulks dat men genootzaakt wiett verfcheide beelden mer! lichte ftoffen te bedekken,

wier naaktheit war te aanftotelyk , in zoo cene heilige plaats, was.

De zelve Michel Angelo heeft ook alle de Frizen van die Kapelbefchildert ; de

fchilderyen op de Faazen waren van de befte Meefters ; die voor den tyd van

Pedro Peruzin ; Meefter van Rafaél , geleeft hadden ‘3 maar ,, van ouderdom ;

zyn ze half uitgewift,, men heefr ze voort bedorven ; ‘toen.men ze trachtte op te

ee haalen èn te verbeteren. ‘Ten tyde der voornaamfte plechtelykheden, worden de

muuren met Zyde tapyten , rykelyk met goud gehoogt , verbeeldende de gefchie-

deniffen van de H.HPetrus en Paulus , naar de tekeningen van Rafael gewrocht,

behangen.

DE Pau- De Pantynee Kapel,aan?t ander eind van de Koninglyke Zaal; is naar de bouw-

akunde van Antony Sangallo gemaakt; de fchilderyen van binnen op de poort, als

befchre- 00k aan de‘zyden , zyn van Lorenzino van Bologne; de kruiciging van den H.

ven. Petrus; ‘en de bekeering van Paulus, zyn van Michel Angelo ; de Faazen ent

gewelf, zyn van Frederik Succaro ; doch byna weg , door den rook van dat over-

groor getal waskaerzeri , die’er jaarlyks veertig uuren lang , rontom hec. H. Sakra-

ment gebrandt worden , terwyl de Pausplechtiglyk in omdrage of Proceffie, op

den eerften Sondag in den Advent , als ook op den witten Donderdag ,- zelf daar

komt offeren.

DeHe= Recht tegen over de Kapel vanSixtus, (de Koninglyke zaal dwars over gegaan

Zaal, zynde ) kome men in de Hertoglyke zaal , daar de Paus , op den witten Donder.

dag, devoeten det twaalf Apoftelen waféht: weleer waren het twce Zaalen, maar

‘Alexander de VII lier den middelmuur doorflaan ; en , den ingevoegden dwars-

balk 3 met cen fchoon tapyt van vergult plaafterwerk , door den Ridder' Bernini ;

Li het Wapen van den Paus, van Engelen getorft , in het midden ; beklced-

len.
Andere

—

In deerfte Kamer van daar ; naar de Mlinke hant, achter de Hertoglyke Kamer,

Kamers zier men twee beelden aan de zyden van de deur , insgelyks de Faas en *t gewelf,

outPa. met aardige inivallen , nevens de hiftory van Herkules, Kakus doodende , gefchil-

lei. dert, alle van Rafaél Reggio; de twec andere beelden , by denaafte deur, zyn van

Paus Nogari ; de lantfchappen ; van Cezar Piemontois 3 de Wapens op eene an-

dere deur en de beelden op de zyde ; als ook de hiftory van Herkules , in natte

| î | kalk, zyn van Lorenfino van Bologne; de volgende Zaal is van de zelve Meefters,

D UFIIIGARI behalven de' Landfchappen*, de vier Jaargetyden verbeeldende , die ‘van Mattheus

5 il van Sienergefchildert zyn ; de Haan-op'de faas'is van Jan Flaman.

De Frizen der beide volgende Kameren zyn'van Paris Nogari, van Rafaél Reg-

li gio, en anderen : de Nederdaling des H. Geefts, tegen de zoldering van de Ka-

ii | î mer , daar de Paus zyn Hoogpricfterlyk gewaat aantreke; is van Hieronimo Mu-

TATA tiano.
MEA Sue In de zaal van’’t oud Paleis; naar den'tooren van Borgia, heeft Perin del Vague

"de twaalf Hemelstekenen'afgebeelde: maarde geele en witte fchilderyen , rontom de

venfters, zyn van Livio de Forli. De naafte Zaal op zyde dwars over gegaan zyne

de, komt men'in'eene andere; boven de deur ziet men een beeld van de H. Maagt

- en'voor haar den Paus op zyne knien , in natte kalk gefchildert, van Pentorecchio

Lee 3 die ook, in natte kalk ; ‘de naaft daar aan komende zaal gefchildert

heefe: i 3

| Noch ziet'men'er verfcheidene Hiftorien , in natte kalk , op de halven
o
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boven elke ruftplaats van die grootze trap, die gemeenfchap heeft miet alle de ver-Degroo:
trekken of gedeelten van ’t Paleis : zy is van Bramant mer eenen zoo lolfen zwier, DAR
zondereen cenigetreé op te treden, gemaakt, dar een gelade muilezel zeer gemaklykbefchre-
tot den top toe kan geleydt worden; de Schilderyen zyn alle vani Vazari, of vanven.
Donato de Formello , zynen difcipel, naar zyne tekeningen gedaan. Men ziet-
%er het laatite Avondmaal onzes Heeren met zyne difcipelen , ook den H.
Petrus , die eenen zilveren penning in de fmuit van eenen vifch vind. De
galery langs ‘© oude Paleis, is naar Bramants en Rafael Urbyns ontwerp ge-
maakt , zy is heyningswyze , met verfcheide invallige bladeren , boomvruchten ,
en vogelen van Jan d’Udin,die cene overgeeftige hand had om diergelyk cen flag
zonder weérga te maken , befchildert.
De andere galery , langs of over de vertrekken daar het Dagregifter (la dateric)

tuffchen het Oud en Nieuw Paleys gehouden wort; is van Cazar Piemontois, vol-
gens laft en naar de zinlykheyt van Gregorius den XIII, op de zelve wyze ver-
fierc. î
De Wapensvan den Paus , nevens de andere beelden onder den boog in den

hoek , waar door ze tot twee galeryen gemaakt worden, zyn van Frederik Zucca-
ro; O&taviaan Macherino , en andere. °

Achter die galeryen Noortwaarts aan naar de flinke hand , vind men gelyk- De gale-
gronts cene groote galery , van Bramante gemaakt . 5oo gemecne fchreden langs Beive.
door welke men op Belvedere komt. dere.

In ’r midden ftaat cen dwarsloopent gebouw , ’t is de Boekzaal , daarmen Debacks
door eene trotze poort ingaat ; in’ inkomen heeft ze cene voorkamer, daar defivati.”
Wacht nevens de Schryvers van: de Boekery , om’er iets uit te fchryven , of tekaan.
ftudeeren, gewoanlyk in zyn : daar ziet men de Afbeeldzels van de laatfte Heeren
Opzichteren over de Boekzaal , die alle en altye Kardinalen zyn. De frizen nevens
*r gewelf zyn van de befte meefters in hunne tyden, in natte kalk, gefchildert; bo-
ven dien ziet men’er fraaye Landfchappen van Paulus Bril.
Her groot Salet is mede in natte kalk van de uitftekenfte Meefters , die ten tyde”t Groot

van Sixtus den V geleeft hebben , naar zyn bevel, onder de befticring van VivianE
de Viterbe, en den Ridder Baglioni, gefchildert. Aan de rechte hand ziet men
de zeventien algemeene Concilien, in het zelve getal van tafercelen , die cen on-
eindig getal beelden , zeer gelukkig door Henrik Flaman voltrokken ; voor ’t
00g brengen,

Aaùdeflinke hand zyn tuffchen de venfters de allerfchoonfte Boekeryen der
waereld op. pancelen afgebeeldt ; en onder de zelve , de boekzaal van Prolomeus
Philadelphus s Koning van Egypten, door Demetrius Phalereus by cen verzamele.
Men zier ook aan de zelve zyde de Sybilla Tiburtina; verbrandende zes van de ne-
gen boeken , die zy aan Koning Tarquyn den ouden wilde verkoopen,, hem daar
door nootzakende de drie overige zoo duurte betaalen ; als zy voor de negen ge-
éyfcht had. Deeze zaal wort in ’t midden van vierkante zuilen onderfchraagr , daar
opde eerfte Vinders der letteren ofcara&teren uitgebeeldt ftaan.

Eerft komt Adam, vinder der Hebreeufche letteren: dan Abraham; die de Chal- Vinders
deeufche cara&ers uirgevonden heefti daar na Kadmus} die ' AB. uyt Syrien internt
Griekenlant brage ; nevens Simonides en Palamedes ; die'er meer letteren by voeg:carate-
den : den Keyzer Claudius ziet men’er ook, om dat hy ’t Latynfche A. B, ver-"°-
meerdert heeft ; als mede den H. Cryfofthomus ; vinder van de Armenifche cara-
&eren , enz.

Bovende deuren, venfters, en op andere ledige plaatzen meer, ziet men depe ver-
voornaamfte verrichtingen van Sixtus den V., ten tyde zyns Pausdoms ; afgebeeldt; richtin-
namelyk zyne kroning , zyn Ridderlyke paerdepraal toen hy de Kerk van St. Jangfe”
van Latranen in bezit nam ; het Canonizeren van cenen Heilig; het oprechten vandenv.
den Obeliscus voor St. Pieters Kerk, enz.

Defchoone Boekkaffen ; waar in de boeken, zoo gefchrevene als gedrukte, be-vatika-
Waart worden , zyn alle van Notebomenhouc; befchildert en vergule. Men vintpeisa
daar d’out(te gefchrevene boeken der waereld, voornamelyk in de Griekfche taale; nader
welker getal vermeerdert is, door degift van de KeurPaltfifche bockery; door denbelehre.
Hertog van Beyeren , na dat hy Heidelbergrin ’t jaar:1622 ingenomen had} aan"
Paus Gregorius den XV vereert : maar alzoo zyn-H. ftierf terwyl.hy bezig was
om ze herwaarts te krygen , deed Urbanus de; VII, die hem navolgde , deeze
boekery te Rome brengen , en draeg.de zorg daar over op aan den vermaarden
Leo Allatius, die ze nie Duirfchlant haalde; men kanze zien in eene' kamer naar de
flinke hand', aan ’t cind:vande groote Boekzaal. Niet lang: geleden is: daar noch
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sockery by gekomen de Boekery van den jonglts overleden Hertog van Urbin zonder man.

Hertog 1YK oir natelaten , cen tyde van Alexander den VII geftorven. Deeze laatfte Boek-

vanUr- Zaal is naar de zinlykheit van Paulus den V befchildert , en tot aan Belvedere uyt-

sin. gelegren vergroot. In de zelve vind men de boeken , die in © Hebreeufch befchre-

ven zyn. Daar ziet men op:eenetafel ’t model van ’t Vatikaanfche Paleis, met zy-

ne tuynen en boffchen. Op eene andere , die van Monte Cavallo , of den Heng-
ftenberg ; boven dien , een zeer groote Alabafter Colom dicegeribris.

Dade Onder de zeldzaamfte boeken die hier zyn, rekent men eene meenigte zeer ou-
Manu de koftelyke Manuferipta, of met de hand gefchrevene bocken ; verfcheide He-
Scripta breeufche, Syrifche, Arabifche, en Armenifche Bybels; de vier Euangelien in’t Griekfch,en ande. 2 :
fe seld. met de hand van den H. Joannes Cryzofthomus , gefchreven; een Griekfche By- ©

tene bel, van de zeventig Overzetteren, met groote letteren, ontrent de tweede Eeuw

" gefchreven ; nevens veele Latynfche ten tyde van Carolus Magnus; de Handelin-

gen der Apoftelen in *t Griekfch, mergoudeletteren, door de Koningin van Cyprus
aan Paus Innocentius den VIII vereert ; ’t bock was met koftelyke gefteenten be-
zet , en daarom in de laatfte plondering van Romedaar uyt gerooft.  Een Marte-
laars boek verciert met fchoone Waterverwen, meer dan 600 jaren oud. Eenbock
daar Euangelien en Zendbrieven met cenegrooteletterin ftaan; gefchreven in’rjaar
goo , en metzilver overtrokken. Boeken op bladen van boomengefchreven. An-
dere op fchorflen van Egyptifche boomen, van ouds Papyr geheeten. Veele gefchre= .
vene papieren en ftukken van de H. Thomas Aquinas en Carolus Boromeus: 26
cerfte opftel of de minute der jaarbocken van den Kardinal Baronius. Een fchoon
Miffaal in drie deelen met Waterverwen , van den Edelen Julio Clovio.  Virgilius
twee maalen , beyde op parkement en eene vierkante letter, meer dan 1200 jaren
oud, met waterverwen , waar mede ’t gewaat der Trojanen en Latynenis afgezer.
Terentius ook tweemaalen met Figuren, waar uit men de eige kleding , die men
in de ecuwe van den Auteur droeg kennen kan. Het boek van de zeven Sacramen-
ten, door Henrik den VIII, Koning van Engelant, voor zynen afval gemaakt, en
met zyne hand gefchreven en getekent. Eenige Minnebrieven , met de hand van
den zelven Koning , aan Anna de Boulain gefchreven ; het cenige handfcrift

van Minutius Felix de errore Prophanarum relligionum. Een out Miffaal, ten
Lepini den H. Gelazius gefchreven , van Keurpalts hergekomen. Verfcheide

e redikatien en andere werken van Marten Luther, met zyne cyge hand gefchreven.
breeute Een Hebreeufche Bybel, met d’uytbreidingen der Mazoreten , zynde van eene
Bybel. overmatige grootte , met planken en zwaar koper beflag gebonden : de Joden te

Venetien booden aan den Hertog van Urbin daar zoo veel gout voor als den By-
bel zwaar was, enz.

“Bel

—

Dicht by de deur ziet men cen oud marmer Beeld van den H. Hyppolitus
ty. Biffchop van Porto , zittende in eene marmereftoel,, daar cen Paafchgezang (Cy-
politus. clus Pafcalis) in gehouwen is, van hem gedicht, om de Quartadecimanen, (zekere

oude ketters) van hunne kettery te overtuygen.
Oude De oude befcheiden en handveften worden in cene kamer, daar cene yzere deur
Bullen. vooris, bewaart; daarin zyn infgelyks de oudfte Bullen der Pauzen, nevens de oude

cerfte Kerkregilters en tydrekeningen der. Roomfche Kerke opgefloten : maar
zoo veel de nieuwe en hedendaagfche belangt , die worden op Engelenburg be-
waart,

Eind der. Aan "t eind der galerye fpringt ecne treffelyke Fonteyn ; in een muurvak ziet
#47 men cen fchoon oudbeeld van wit marmer; zyndecene leggende Kleopatra, verfiert

met cene gebootzeerde rots, en Mozaîks werk , door lalt van Paulus den V_ge-
maakt. Wat hooger de wapenen van Julius den III, van plaafter door Daniel van
Volterre gebootzeert ; de grond der zoldering , de boog en ’r gewelf der kameren
van dit Paleis, zyn.van Pellegrino van Modene; die’er veele Bybelfche gefchiede-
niffen in ’c klein op gefchildert heeft ; de fnakeryen en lofwerken op de Faazen zyn
vok van dezen meefter.

vertrek- Dicht by de voornoemde Cleopatra ; komt men in en door eene Wandeldreef,
fenvanaan de vertrekken van Inhocentius den VIII; deeze leggen offtaan meer Noorde-
tiusden lyk, en zyn de laatfte. Men vint hier cen Kapelletje heel en al met. water-
VI verf befchildert door Andries Martegna, Mantuaan ; die cen uitftekend fchilder ten

tyde van dien Paus was ; hy heeft alle de kamers van dit vertrek gefchildert ; be
hialven twee kinderen voor een fchoorfteen , van Julio Romano gedaan. fi

ttof.der  Middenin dir Paleis is een openeplaats of Hof, befchaduwt van cene meenig-

Antykente daar g«plantte Oranjeboomen; cen groot getal Marmere beelden ftaan'er rontom»

en word daarom. ook de tuyn der Antyken genaame; zy zyn alle naar deve
wy-
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wyze. ‘In ’t midden van dezen Hofis cen troon van beelden opgetecht, voor eenby Mi-
uittekend en hoofdmeefterftuk van Michel Angelo Bonarota geacht : hy fchatte Sil si
het veel waardiger, dan alle de oude beelden t'zamen, die tot deezen dag toe in devoor e
waereld te vinden zyn : het hoopwerkje der beelden van Laokoon mer zyne kinde. $rootte
ren, van ecneflang omwrongen en verflonden ‘wordende ; is zeer verwonderensrelt ge-
waerdig. Keizer Commodus in ’t gewaad van Herkules, een kind valt houden- {chat
de: Venus haren zoon Cupido aanfchouwende : cene andere Venus met de han-
den haare naaktheit bedekkende : Saturnus ; en beyde de Rivieren , de Nyl en de
Tyber , uit de Baditoven van Conftantyn gekomen ; verdienen ook cene byzon-
dere opmerking. Over al in ’ rond ziet‘men vecle Afgodsbeelden , die wel-
eer in den Pantheonftonden. De muuren zyn met vlak verhevene beelden , ge-
bootzeerde rotzen, nevens andere antykze aardigheden en verfcheidenefraaije beel-
den meer bekleede en befchoten : de wapens van Innocentius den VIII, op eene
poort, met de blazons en *t aanhoorige , van doorfchynende potaarde gemaakt ,
waar van de kunft by en met den Meelterin ’t graf legt , zyn van Lukas de Rob-
bia , cenen uitmuntenden Kunftenaar in dat werk.

Wederkeerende naar ’t oude Paleis , langs die meenigte van vertrekken , wel- Het ver.
ke evenredig met de groote galery ftaan , (het vertrek van Pius den IV gehee- trek Dn
ten, om dat hy het heeft laren opfieren, daar het echter van Julius den II ge-1v. a
bouwt is) komt men eerlt in cene groote zaal ; naar de bouwkunde van Pirrho
Ligorio gemaakt; na dat men overcen klein open Hofis gegaan , komt menin de
eerfte zaal van dit vertrek , gebouwt., als wy boven gezege hebben, van Bramant en
Antony Pollajolo , die naar cene zeer regelmatige bouwkunde te werk hebben ge-
gaan, verfierende de muurvakken mer antyk beelden. De fchilderyen op de Faas
zyn van uitftekende Meefters , het brandend bosje, en Mozes tegen Pharao fpre-
kende , is van Frederik Succaro : daar Mozes roede in cene flang verandere, is
van Frederik Barocci 3 Tadeus Succaro en Chriftoffel Gerards hebben ook daar
omttene hunne kunft getoont.
De Frize of Faas van de volgende zaal; is van Nikolaas Pomorancie gefchil-

dert : die daar achter komt van Jan Vecchi : Santi Titi heeft'er veele andere ge-
fchildert : ’t is. over al opgefiere met aardige fnakeryen en verguld plaafter-
werk.
De groote tuin van’e Vatikaan is zeer vermakelyk: daarin zynveele Bloemperken De Tuia

wel gefmaldeelr en rontom gefiert , ook zyn’er verfcheide flag van boomen, eene Tae
meenigte Fonteinen , watervallen en fprongen in; veele wandelplaatzen doorover-"aan:
gevlochte galeryen doorzigtkundig gemaake , enz.. In den afgezonderden hof ftaan
de groote Pynappel nevens de vier Pauwen van Metaal, die weleer op den top van
*t Pronkgraf van Keizer Adrianus geplaatt waaren.

Aan”t cind van dit vertrek komt men weér by .’c oud Paleis : daar achter ftaan DePau-
meenigte van wooningen , daar ’t huis en hofgezin van den Paus hun verblyf in fbeyke
hebben: *t voornaamfte, hier te zien, is de Sakrifty van den Paus,: achter de Kapelof Gerf
vanSixtus. Hier ziet men de prachtige gewaden ; daar zyne Heiligheit en de Be-kamer.
dienaars van’c Autaar, als hy Kapelle houd, mede gekleedt worden; onder de zelve
is een Kafuifel van goud laken , daar de zeven Sacramenten op geborduurt zyn ;
’t is van Henrik den VIII, Koning van Engeland , eer hy den H.Stoel verzaak- penigo
te, aan den Paus vereert ; mitsgaders veele andere Kafuifels, Rokken en Dalmati- kotteiyk:
ken, met fyne Indiaanfche paerlen aan de kanten , door Koning Sebaftiaan van Portugal hedenen
infgelyks aan den H.Stoelgefchonken; een koftelyk behangzel van veelverwig tapyt domsiea
met zyde en gouddraat doorweeven, verbeeldende’t leven en fterven onzes Heeren ; ’t 208°
isinVlaanderen naar de tekeningen van Rafaelgemaakt, en’t wortin degalery van del0onì
Zwitzers op den H, Sakramentsdag ten toon gehangen. Het hooft van den H. Lau-
rentius, Martelaar, in cene zilvere vergulde kas met Kriftal befloten; de Sponsdie ,
in gal gedoopt, onzen Zaligmakeraan ’t kruis van de Joden aangeboden. wiert 5
cenSplinter van ’ kruis; een goud kruis daar een ftuk van ’t waare Kruis in befloten
1s; een Kruis met paerlen en diamanten bezet , dat de Paus, wanneer hy hooge plech-
telykheden verricht , op zyne bor draagt : een groote Steenring, daar cen Sap-
phier en vier diamanten in zyn , dien hy aan zynen vinger fteekt : een Kruicefix
geémailleere , mer paerlen en koftelyke gefteenten bezaait; de Paufchelyke Mantel;
de goude pyp om ’t H. Bloed uit de Kelk te zuigen ; veele goude Kelken met
paerlen en diamanten bezet ; een kelk vermeilloenroot verguld ; die in ’t Conclave
gebruikt wort om’er de briefjes of ftemmen van de Kardinalen , als’er een Paus ge
koren wort ; in te verzamelen. De kop of kom van den Paus Sylvefter ; het hemd
van de H. Prifca, Martelares in de tweede ecuwe. «Op de dagen der hoogpriefter-
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Iyke Kerkplichten ;, worden'er uit het Kafteel St. Angelo, of Erigelenburg de vyf

"[hiaten ofdriedubbele Kroonen gehaalt. Zy zyn in een gefloten , als cen murs

alle van zuiver gout , verrykt mer Sapphyren, Diamanten, Robynen, Smaragden,

en meer andere groote koftelyke gefteenten; de allerdierbaarfte is die van Julius

den II, daar in ftaat cen Karbonkelfteen , nevens zyn naam , met Diamanten

gefpelt ; rwee Myers met paerlen en Diamanten bezet; een meenigte Myters van

gout en zilver lywaat , om daar van te konnen bedient worden naar de kleur op de

Feeftdagen gebruikelyk ; cen kriftalyne doos:, daar ’t H. Sacrament op den witten

Donderdag in bewaart wort ; veele Kruycen, Kandelaars , gout en zilver Vaat-

werk, en ander koftelyke en H.fieraden meer.

Detwee-. Na dat men al dat’er op decerfte verdiepingte zien is doorloopen heeft , moct

Fot men een verdieping hooger, of op de tweede gaan. Ter zaale daar ’t Uurwerk naaft

belchre- by is intredende , ziet men eene fchildery boven de deur , van Donato de For-

ve. mello; deeze Zaal, die voorheene voor eene wachtplaats der Zwitzeren verftrekte ;

eer het nieuwe Paleis getimmert was ; is vol fchoone fchilderyen ; het beeld der

Stilzwygentheit wit en bruyn, is van Paris Nogari ; de Samfon van den Ridder

Arpino ; ’t afbeeldzel van’t Geloof, van Jan Baptift van Ancona; dat van de Ber,

nevens d’andere wit en geele beelden onder de glazen, zyn van Antony Tem-

celt.
à Detwaalf Apoftelen bruyn, en wit in de volgende kamer, zyn in Rafaéls tyd ge-

daan ; maar om dat ze opgeheldert en geretokeert zyn , weet men niet wie'er de

meefter van is 3 Paris Nogari en andere hebben de Frize gefchilderr.

DeZal Eindelyk komt men in de zaal, Konftantyns zaal geheeten ; daar uyt treden-

micoda , intwee kleine galeryen , naar “© Noorden: In de cerfte ziet men verfcheide

22° ftukken , in natte kalk gefchildert , uitbeeldende de plechtelykheden, by het in-

halen van eenen Keizer , als hy te Rome komt, gebruikelyk , van Efperance ge-

fchildere. Inde tweede zyn verfcheidene ftukken , ’c leven van de Gravin Matilde

vertoonende , van Romanelli.

enwat

©

Alle de fchilderyen in de zaal van Konftantyn zyn ; of van Rafaél, of naar zy-

daarin ne fchetzen gedaan ; de groote Veldflag, welke'die Keizer tegen den Tyran Ma-

sf xentius aan Ponte Mole won ; is, naar ’t oordeel van den Heer Pouflin, de fchoon-

fte (childery der waereld,, hoewel hy ze maaralleen gefchetft hecft, wordende
midlerwyl van de dootovervallen ; naderhant is ze voltooit , van Rafaél del Col-
le; Polidoor, Caravacchio, Perin del Vague, en andere, onder’t opzigt en beftier

van Julio Romano , die’er met zyn eyge hand den Keyzer Konftantyn , zynen

foldaten het hart inboezemende , in gefchildert heeft. De ‘andere fchildery is van

Rafael del Colle ; maar daar Konftantyn gedoopt wort , is van Jan Frangois, an-

ders den Fa&oor genaamt. Alle zyn ze waardige leerlingen geweeft van dien on-

vergelykelyken Rafaél San&tius , geboortig van Urbin. De fchilderyen aan de
kroonly{t ; zyn.van ThomasLauretiSicilian.

Als ook. Julio Romano hecft de Hiftory van Heliodorus in den Tempel van Jeruzalem,

in ande: voor de fchoorfteen van de naaftvolgende kamer, gefchildert ; de andere fchildery

res van den H.Leo ; fprekendetegen den Koning Artila ; Petrus indle gevangenis; en

de-Paus op zyne knien, de Miffe hoorende , zyn alle Meefterlyke Hooftftukken

van dien grooten Rafael.
In eene andere kamer ziet men, aan d'ecne zyde , den Berg Parnas met Apollo

en de negen Muzen ; aan d’andere zyde , het Atheenfche fchool ; alle infgelyks

van Rafaél ; maar de vochtigheit heeft ze half bedorven, en die de ftoutmoedig-

heit hadden van ze te durven ophaalen , hebben ze onkenbaar gemaakt.

Een In de volgende kamer heeft de zelve Rafaél, op cene zeer uytvocrige wyze, den

brant*a" brand van St. Pieters Burge, ten tyde van Leo den IV voorgevallen , gefchildert;

deci ui.’t gewelf van die kamer is van Pedro Perufino : hy was Rafaéls Leermecfter ge-

vocrig. weelt , en om die reden wilde hy daar nict aan roeren.
De gemelde Rafaél heeft ook de kamer daar de Confiftorie of Kerkelyke verga-

deringen in gehouden worden gefchildert ; maar de langheit van tyd nevens de

vochtigheit ; hebben deeze ftukken , die eeuwig behoorden te duuren , bedor-

veni
Rail. De ftukkenin de twee andere volgende kamers waren van Balthazar: Perufli be

hoog ge.gonmen ; maar hy ‘wiert genootzaakt zyn plaats' aan Rafaél over te geeven , ZIO

preset». genoegende de doorzigten te mogen maken , ’t welk hem, uit gunft toégeftaali

wiert.: Perin del Vague had: op die zelve plaats, veéle ftukken bruyn en wit ge
fchildert.: maar: de tyd heeft ze uitgevaagt.

"eVer- —‘War verderlis'het vertrek van Pius den V', zoo genaamt, om dat hy het in
zY°trek van
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zynen tyd liet vernieuwen , en mer Schilderkunft vercieren : men ziet ; in ’t inko-rius den
men aan deflinke hand, eene fchoone Kapel, en daar in cene L. Vrouw der Barm-"
hertigheit , van Pedro Cortone , door laft van Urbaan den VIII , gefchildert.
Een weinig verder ftaat eene andere grooter Kapel met cene hoogronde kap ; men
meent dat het tafereel van de Kroning onzer L. Vrouwe, op ’t Autaar ftaande,
van Vazari is; die ook de gemelde kap, en de fieraden van de Frize gefchildert
heeft.

In cene andere kamer ziet men drie groote Hiftorien, van Guido Reni; d’eene,schi-
verbeelde de nederdaling van den H.Geeft : d’andere de verhecrlyking , en dederyen.
derde de Hemelvaart onzes Heeren ; het kleen taferceltjen op de deur, is van Mu.
tiani.

In de verdere kamers zyn meenigte fchilderyen : onder andere ziet men’er een
taferecl van Mutiani, en cen ander van den Dominikain , zeer hoog boven d’ande-
re gefchat.
Van daar komt menin eenezeer fchoone galery, boven ’t vertrek ‘van Pius denDegroo.

IV; zynde over de 200 treeden lang ; aan ’t eind van die , in cene andere ; 00k'8.
zoo lang tot aan Belvedere, met cene fchoone Fontein eindigende : maar deeze
latte galery is tot nochtoe niet voltooit.
Doch wat d’cerfte belangt, deze is volgens ordre van Gregorius den XIII gefchil- Namen

dert ; door Rafaél de Reggio, Paris Nogari, Pafchal Catt, O&aviaan Mafcheri. derbe;|
no, Marco de Faenza , Jean de Modepe, Hieronimo Maflei , Jacomo Semenza; Kuntte-
en Lorenfino de Bologne ; zy hebben door den anderen daar aan hunne kunft pesare
toont ; verfcheide Hiftorien , fnakeryen , ‘aardige invallen, enz, daar op gemaalt:
her verguld plaafterwerk , daar ze medeverciert is, is naar d’ordinantie van Mutiani
door Antonio Danti daarop gelegt. De Landkaarten, daar in men zeer befchei-
delyk de minfte boere dorpen en gehuchten van Italien en ‘© Graaffchap Venaiflin
Ziets zyn zeer net getekent en aangewezen door den Vader Janatius Danti, cenen

Jacobyner van Perouze, uytmuntend was hy in deeze kunft en werenfchap; de Hi-
ftory onzes Heeren, toen hy tegen den H. Petrus zeide, Pafce 0ves meas , die
men tegen ’t midden van ’c gewelfziet , is , ten tyde van Urbaan den VIII , door
Romanelli, gefchildert. î

Indien de groote galery , daar wy nu van gefproken hebben, om hare fchilde- rerte
tyen opmerkens waerd is, deeze, die den ganfchen omkring van’ Hof, (‘dat o galeryop
deeze rweede verdieping met beide de Paleizen gemeenfchap heeft) beflaat', hoett de ver-
haar niet te wykenin die verwonderenswaerdige kunft » wantalles is naar de ordi- dicping.
nantie. en itekeningen van Rafaél gedaan , de verf of ’t coloryt is'er van hem
zelf en.van zyne befte difcipelen opgelegt. Giovanni Dudino heeft de fnakeryen
op de kroonlyft , en de Engelen aan *v gewelf , verfeheyde Hiftorien des ouden
‘eftaments vertoonende , gefchildert.
De Schepping vanden eerften Menfch: Adam: de aarde bebouwende : de drin- vot

kende fchapen van Jakob; de ladder Jakobs; ’t laatfte Avontmaal onzes Heeren ,Kunt:.
met zyne Apoftelen ; en Mozes , de.twee Tafelen van' de wet aan de Joden ge-
vende , zyn van Rafael zelf gefchildert.
De algemeene Zondvloet ; d'aanbidding van ’t gulden kalf, zyn van Rafaél del

Colle; Jozua gebiedende de Zon ftil re ftaan ; de Berzaba; en andere meer , zyn
van Perino del Vage.  Mozes ’c water uit de rots flaande ; en Salomons oordeel,
Zyn van Julio Romano. De doop van:Chriftus , en andere Hiftorien , omtrent
van dien rang en trant, zyn van Pelerino de Modene; Gaudance de Milan heeft’er
okveele gefchildere ; maar ’t is licht te zien dat ze .van Rafaélgeretokeert en op-
gehaalt zyn.
De galery voor ’ middelfte vertrek., of de (Daterie) Dagkamer, is ten tydeInf&oyks

van Gregorius den XIII befchildert :-men ziet ‘op de Pilafters verfcheide {nake-rweede
tyen, van Marco di Faence en andere Hiftoryfchilderen , naar de fchikking vangaery.
Givanni del Modene en O&aviano Mafcherino : ook andere aan ’t gewelf , en on-
der de zelve , de bruiloft in Kana : Chriftus op Palmzondag in Jeruzalem komen-
de, van Rafael de Reggio : ook zyn van hem Maria Magdalena , waflchende de
voeten onzes Heeren ; en onze Heiland, waffchende de voeten zyner Apoftelen.

Eenige zyn'er ook van Paris Nogari: onder anderen die daar onze Heer de koop.
lieden wit den Tempeldryft : d’andere zyn van Hieronimo Maffei, en de difcipelen
der geener die ik boven genoemthebbe ; deeze alle met den anderen hebben t ge-
welf, en de Frize vane vertrek ; daar ’t dagregifter gehouden wort ; als ook der
naafte Kameren > daar de voornaamfte van ’s Paus huisgezin hun verblyf houden,
befchildert. ;

De   
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De dere. De derde galery op ’t.niéw-Paleis is 00k mer veele Hiftorien tegen * gewelf;
4. van Paris Nogari cn Pafcal Catti verrykt, maar niet volkomen voltooit.,. gelyk

cokniét de Snakeryen, noch.00k de Frizen, ten tyde van Paus Alexander den
VIE, van Joan Paulo den Duitfcher , l’Algerini Gubbio , enz., begonnen.

ite © Dewyl.wy aan ’t nieuwe Paleis.zym, is © de pyne waart dat’er cenige befchry:
nieuw ving van gedaan worde , immers en ren minften van %t. vertrek des Paus op de

* Paleisbe-

  
 

     

fchreven. tweede verdieping : want d’eerfte dient voor cen verblyf van den Kardinaal Patroon
pro tempore: Dit Paleis beftaat uit vier trotze woonplaatzen; ieder drie verdie-
pingen hoogdie in haren omtrekcen:vierkant open Hof befluyten. Sixrus de
heeft her; als ik hier. voor gezegt heb, door Jacomo de la Porta:en Dominico Fon-
tana, begonnen ; Clemens de VIII heeft het voltooit , met fchoone fchilderyen
en vergule plaafterwerk.verciert ; doch byzonderlyk de Zaal , naar zynen naam >
de Clementynfche genaamr.. GiovanniAlberti de Bourg di St. Sepulchro heeft'et
gewelf befchildert; als ook de Frize : maar de ftukken daar onder , zyn van
Balthazar de Bologne, en  Cherubyn -Broeder, Albert gedaan.  Noch ziet men
daar uitftekende landfchappen-, en zeeftranden van Paulus Bril.

DeCle- Van de groote voor-en meer.andere volgende kameren, zyn de platte grondendet
Foza zolderingen vergult , en de Faazen befchildert naar de ordinantie van:den Riddet

Celio , door de voornoemde Balthazar , Pafcaal Catti, Antonio Viviano d’Ur-
bin; en andere. De zelve Albert heefr ook de Frize van cene andere zaal, dicht
by de Clementynfche , en verfcheidene meer gefchildert.

en ande- De kamers van het Paufchelyke vertrek zyn met Tapytenen Paviljoenen vanroot
Teke Fluweel des wioters , van Karmozyn Damalt des zomers , en van ander huiscie-

raat rykelyk voorzien.
In de Confiftorickamer zyn devier tafercelen , die in de vier onderaartfche Ka-

pellen van de Confeflie-of Biegtplaatzen van St. Pieter waren, omdat ze daar van
de vochtigheyt bedorven; overgebrage.  Ookis'er noch eene andere fchildery van
den H. Michaél., van Pedro de Cortone , als mede cene L. Vrouw der Barmhar-
tigheit , in cene andere kamer; infgelyks van hem gedaan. Op de vier Deurenz:
over de groote:zaal, ziet men fchilderyen met waterverf die zcer treffelyk zym
Romanelli heeft de geheime Kapel en het Autaarftuk, daar de geboorte onzes Hee-

._renvin kome, gefchildert. -
Fio Langs de prachtige trap van ’t nieuw Paleis; komt men op dederde verdieping;
van de daar niet aanmerkenswaardig is, door de galeryen of vertrekken rontom ‘het open
ded Hof , dat gemeenfchap heeft met beide de. Paleizen : de galery tegen *t nieuw
pingbe- Paleis over, is .van'Antonio Tempefta Bronzin ; en Paulus Bril gefchildert ; de
fchreven. Landfchappen zyn van den laatften : de Landkaarten , van Antonio Vareze..

De middelfte galery is , door bevel van Gregorius den XII, van Paris Nogatis
Nikolaas Pomorancie, en Jan Baptift della Marca befchildert : maar de laatfte s
die zoo langis als ’c oude Paleis , van Jozepho Arpino.

Einde van’ cerfte Deel van Nieuw ROME.
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E Paus, als Stadhouder vah onzen Heere Jezus Chriftus, en pe Pau
9* navolger van den H. Petrus, is’t zichbaar Hooft der ganfchein See,
5 Kerke,en d’algemeene Vaderaller Chriftenen. Zyn gebied stess ca
a zoo veel ’t geeftelyke belangt , fpreid zich uit over alle dieKonin:

de Kerke , door den Doop , ingelyft zyn. In dien ftaat8°"
gaat hy in rang voot,en zit boven alle Keyzeren, Koningen,
en Magten der aarde : zyne Bevelbrengers, en Afgezanten,
hebben ook den voorrang bovenalle Gezanten van gekroon-

ATIde Hoofden. 1
Als waereldlyk Prins bezit hy vecle treffelyke Landfchappen en Staten in Ita-zyn

lien; boven dien de Stad Avignon, en het Graaffchap van Venaizin in Vrankryk avido
de Stad Beneventen met haar onderhoorig gebied in ’t Koningryk van Napels , en Frins:

dom.

  

      

Cenede in de Republyk van Venetien. ;
De Staten en Landen van den Paus in Italien worden in dertien Landfchappen en9tate%; DEN sange.

verdeelt : namelyk, de Landftreek van Rome, Campagna di Roma geheeten; die , wezen:
behalven de Stad Rome, vervat Oftién, nu zeer vervallen , Velletri, Albano,
Frafcati, Twoli, Agnani Alatri , Veroli, Terrafine een zechaven, Fruzinone,
daar de Gouverneur zyn Hof houd, nevens andere Stedenen Kaftelen meer;. behoo- De °°
rende aan verfcheide Roomfche Heeren, onder den naam van Prins- en Hartogdome —
men , Markgraaf- en Graaffchappen, alle Leenmannen van den Paus.
De tweede Landftreekis Sabina , een Land vruchtbaar in Oly , doch ’t heeftrweedé:

geene aanzienlyke Steden , maar mecnigte van groote vlekken en Borgten, ‘t mec:
ftedeelaan de vootnaamfte Roomfche Baronnen ; onder verfcheide eernamen, behoo=

rende.
Dederdeis *t eigen Erfdeel , of patrimonygoed van St. Pieter ; de voornaim-perde,

fte Steden zyn Viterbe, Civita Vecchia, cen Zechaven daar de Paufchelyke galeyen
leggen, Corneto , Porto, verwoelt , Nepi, Sutri Civita Caftellana, Horto en
Monte Fiafcon. n
De vierde , door verpanding , is ’*t Hertogdom van Kaftro;, met het Graaffchapvierde.

van Ronciglion , en ’t fchoone Kafteel van Kaprarolo , weleer quam den Her.
toge van Eaftro deeze Staattoe.

Devyfdeis Orviette , hier vind men de Steden Orviette , Bolfene, ,Aqua-Pen-vyfde;
dente , en Bagnarca. ;

Dezesdeis de Provincie van Umbrien, daat in legt het Hertogdom van Spoleto, zette?
dat vele fchoone fteden heeft ; namelyk , Spoleto , Terni, Narni, Rieti, Nor-
cia, Todi, Amelia , Benagna AMG » Foligni ; Spelli , Nocera, en Kame.
rino.

Dezevendeis ’t Graaffchap van Peruze ; daar in de achtfte ook ‘legtsnamelyk ; Zevenen
de Stad van Kaftello, op of aan den Tyber. Achtite,
De negendeis’ Markgraaffchap van Ancona 5 daar in de fteden , Ancone, Lo-Negeni

tette, Recanati, Fermo, Afcoli, Macerata, Tollentino,; Sanfeverino , Cingoli4

Febriano , Jefi, Ofimo , en Montalto getelt worden.
È Liza De
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ttiende. Detiende is’ Hertogdom van Urbin. De Steden daar in, zyn Urbin Lugu:

bio, Kagli, Smigaglia , Fano, Pefaro ;' Fofflembrutio , Sanleo',, Caftel durante,

Citta Urbane , St. Angelo in Vado»
Elfde. Deelfde is Romanién , daar in teld men, Ravenne, Rumni, Sarfina , Cefe-

na, Cervia, Bentinoro » Forli, Faenza, Imola , Savignano , Roverfano »

enz. i
wall De twaalfde is ’© Ferrareze gebied , daar'onder legt Ferrare en Kommachio.
den Dedertiendeen laatfte, is de Stad Bolonien , met haar onderhoorig Land en
de. gebied.
* BeltierBette: Deezevierlaatfte worden van Kardinalen Zydgezanten [Legati a latere] gere-

aan wie.geert. De befticring der Lamdfchappen ; en voornaamite Steeden , wort in
handen van Prelaten , Apoftolyke Protonotarizen , werkelyke Amptgenoo-
ten, en Referendary , van d’cene'en d’andere Signature , geftelt , gelyk ook van de

Vice-Legaten, of die ’t voor hen bedienen. De andere mindere beftieringen worden

aan Hoogleeraaren, of Dottorenin de Rechten, die alle zes maanden (indien zy'er
niet aan blyven) veranderen, toebetrouwt.
De Staat van Avignon, en 't Graaffchap Venaiffin, daarin drie fteeden , name-

lyk Karpentras, Kavaillon , en Vaizon, leggen, worden door eenen Legaat (ge-
woonlykis ' de Kardinaal Patroon) geregeerì : maar hy houd daar nooit zyn Hof
ftellende cenen anderen Onder- of Vice-Legaat die ’t voor hem bedient.

 
Van de Kardinalen.

De Hi E H.Broederfchap, of’t Collegie der Kardinafer, is de Raad der Catholyke

pa Kerke ; zy zyn de gewoonlyke Raadsheeren van den Paus ; die byna niets

belehre. van gewigt befluyt , zonder zich cerft van hunlieder oordeel bedient te hebben ,

ven ‘Zy hebben *t reche om cenen Paus tekiezen, gaan ook novit buiten hun Genootfchap.

Derhalven is ’t licht te vatten, dat dit eene uitftekend hoogeerwaardigeftaatis »

dewyl die over de allerhoogwigtigfte belangen der Chriffenheit het oordeel velt.

Debiog: Niet een is’er onder , of hy moctalle de gaven hebben , in cenen Paus vereyfcht,

havi om de algemeene Kerk wel te konnenregeeren : omdat ieder van henkan Paus
densiworden , en dat zy alle cene vrye ftem [ave en paffive ] in *t Concla-
Siae, ve hebben, om voorby te gaan , ofte kiezen dien zy willen : doch om redenen ‘

van ftaat , en den nayver der Volkeren , wort niet anders gedacht noch gepoogt,
dan om eenen Italiaan , niet afhangelyk noch onderhoorig aan cenigen Vorft,

Paus te maken ; ten einde hy onzydig, niet meer naar den cenen dan den anderen

kant helle , en cen algemeen Vaderaller Chriftenen zy.
riezn Het is evenwel zoo niet met deze zaak gelegen , dat, ingeval de Kardinalen
geenPits eenen: Paus buyten hun lichaam koozen , die keure t'eenemaal van geene waerde
hun zoude zyn:maar zy hebben'er gevoelen van gehad , en gelcert , dat het van cen

lichaam» zeer quaat gevolg was , in de verkiezing van Clemens den V, enUrbanus den VI,

die nooit Kardinalen waren geweeft : wier eerfte den H. Stoel t’ Avignon, daar
hy 70 jaten bleef , overbrage ; en onder den twceden ontftont die zoo groote

fcheuringe , die de Kerk zoo overfchadelyk is gewecft.
Geratder Tk zalniet weér ophalen, ’t geene elders by my van den oorfprong der Kardina-
Kardins- Jen gezegt wort , fprekende van hunne Titelen, ofEernamen. Men zalzich licht
hunne €rinneren, dat ze in drie rangen verdeele worden : namelyk , 6 Biffchoppen ; 50

ordens. Priefters , en 14 Diakonen, t'zamenyt getal van 70 makende : by welk getal Six-
tus de V' gewile hecft dat dat allerheerlyklykfte Genootfchap zou blyven. Zy Klim-

Biffchop- MEN tot de Biffchoplyke waardigheit op , door her Recht van Ouderheit :

pen,Prie- Want als de Paus Kardinalen maakt , geeft hy hun den Eernaam vanPriefteren of

fters, en Diakenen 5» naar dat het hem beft dunkt: en dewyl,tenaanzien van hunne Hoogeer-

Diakens: vaardigheit , alle de Kardinalen gelyk zyn, hebben zy cook hunnenrang , naar de

Promotie of wording , en de order daar zy in zyn : gaande dePriefters voor de

Diakenen, fehoongenomen delaatfte Biffchoppen mochten zyn: d’eerfte maalgeeft

de Paus aan:ieder zynen Tytel : maar indien daar na iets open komt ; dan ftaat

het aan hunlieden , om het , volgens hun Recht van jaaren , te konnen kiezen em

aan zich te trekken : om redenen , dat het eene verval voordeelig , het ander la-

ftig is Dochhier by zy aangemerkt ; dat geene Kardinaalen, dan die werkelyk

- te Rome zyn , deeze keure Ea hebben.
Biftchop De Biffchop van Oftien is gewoonlyk Dekenvan dit geheiligt lichaam : hy heeft
van
Siien, het Recht om den Paus ( fchoon hy nochgeen Biffchop ware ) te zalven : E

»
lan
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dan en daatom krygt , en heeft hy den Pallium, of mantel , evencens als de Aarts+
Bifchoppen., door vergunning van St. Markus, die naafte opvolger van Sr. Sylve
fter was. En dewyl hy, in zyn Perfoon, het ganfch geheiligt Genootfchap verbeeldt,
zoo gaat hy ook vooralle Koningen en Oppermachten , ontfangendeheteerfte be.
zoek,

Deeerfte Kardinaal Biffchop of Deken ; nevens de cerfte Kardinal Priefter, ena
d’eerfte Kardinaal Diaken worden Hoofden van die Ordens geheeten : in dien Staatienzye”
hebbenzy ’t voorrecht in’t Conclave, om het bezoek der Gezantente ontfangen, Done
en gehooraan Staatsperfoonen te verleenen. SE
De nieuwe Kardinaal verlieft door de verheffing tot het Kardinaalfchap alle zyneDenieu-

voorige beneficien , inkomften en Ampten, die dan opengerekent worden :’t is ook niet {e16%"
dan door gunft, indien de Paus hem bequaam kent om zyne bedieningen en inkomenverlie®
tebehouden ; dochdie geeft’er hem gemeenlyk andere meer by, om naar den ftaar Bale
nu nieuw verkregen, zyn Hofmet luyfter te konnen houden: indien hy echterte Ro-hesia, ;
me eenige zodanige Ampten bezat , als daar zyn Auditeur der kamer , Schatbe-allc amp-
waarder , en Klerk van de kamer, of andere diergelyke, de zelve moet hy afftaan :°**
want de Apoftolifche kamertrekt ze. aan zich, en verkoopt ze ten voordeele van
den Paus aan anderen: ten aanzien van de buytenlandfche Kardinaalen die tot die hoo-
ge waardigheit, op ’t verzoek van gekroonde Hoofden, verheven worden , gaat
het echter zoo niet toe : want zy keygen, by ’t ontfangen van den Hoed , een
indulte of veybrief de non vacando : ‘waar door de Paus hen vry, van ’r Recht van
verval of verlies van geeftelyke Ampten en inkomen, kent.
De Hoogeerwaardigheit van Kardinaal , {tele hen met de Koningen gelyk ; zy Basi:

ftaan met henineenen ftaat ; betwiften den rang aan der Koningenkinderen ; Broe- ting met
deren, Oomenen anderenvan ’s Konings bloed ; neemen den voorrang boven alle cenen

de Vorften die geen Koninglyke kroon dragen. SEO
De Kardinalen , Biflchoppen van' andere Stiften of Bisdommen , dan dewoon-

zesafhangende, ofonderhoorige aan den Aartsbiffchop van Rome, hebben geene vry- pet

heyt ; ( ten ware dat de Paus tr hun toeftont door eene byzondere gunft, ofdatzeien.
niet verbonden waren te Romete komen, ten tyde'dat de Paus gekoren word, of
andere zwaarwigtigheit voorvalt) om hun verblyf elders te houden dan in hun
Kerkgebied.. Maar de zes afhangende van Rome; zyn aan hunneverblyfplaats
niet gebonden , omdat de meefte woeft en vervallen zyn, gelyk aan Oftién en
Porto blykt , als ook omdat ze zoo naby Romeleggen, dat het afweezen uyt
hunne Bifdommenniet fchaaden kan ; te min, omdat zy in die plaatzen de
Biflchoppen i» partibus infidelium, daar de Biffchoplyke dienften waarneemende,
tot Vicarizen hebben.

Vermits de Kardinalen het geeftelyke , ten dienft der algemeene Chriftenheit randa
mocten beftieren , hebbenalle Natien, volgens ’t Concily van Trenten, ’t recht worden
om naar deeze waardigheyt te ftaan: daarom verheffen de Pauzen meenigmaal,uit alle
tot Kardinaalen,die hun van gekroonde Hoofden opgegeven zyn, overmids dieren ge-
gechi worden niemantte zullen voorftellen , dan de uytgelezenfte hunner onder- koren.
laanen. 7
De Paus maakt en verklaart hen Kardinalen in de Kerkekamer, volgens de pleg-TR

telykheden hier na te verhaalen : ’t gebeurt wel dat hy in overleg met de oude
Kardinaalen, wanneer hy nieuwe wil maaken, treed : maar tegenwoordig , en om
gocde redenen, maakt hy, zonder in 't minfte daar van aan iemant kennis te gee-
yen , dien hy wil. Di
De Paus kiet, om deezen allerhoog@t cerwaardigenftaat in vol getal te. heb-;prkie

ben , de doorluchtiglte Onderdaanen en verlichtfte Mannen , die ergens inzenge-
cenige Staaten en Landen gevonden worden. Voornamelyk draagt hy zorge, om!* 7°"
deze plaatzen te vervullen met die van Koninglyk blocd , of van Koningen opge-
geeven zyn: hy maakt zelf geene zwaarigheit, om daar toe zyn Maagfchap, zulks
waardig zynde , te kiezen. Daar in onzen Heere navolgende, die den cenen en
den anderen, hem naar den vleefche beftaande , by zichnam, en hen in de Apoftoli-
fche Broederfchap plaats gaf. o,
Hy fchenkt ook het Purper aan hen tot vergelding , die den H. Stoel ZOCrdienfige

groote dienften beweezen hebben, gelyk gemeenlyk den Nuncién aan de voor-heit,
naamfte Kroonen , den Auditeuren van de Rote , den Klerken van de kamer , en
andere uytftekenfte Amptbedienden van ’t Paufchelyk Hof , gelyk ook hen, die
hoog boven anderen , in gelcertheit ; of heyligheit van leven, uytmunten , te
beurt vale.

Alle Kardinaalen hebben recht, om, 5, kracht van hun Ampt, by te woonen de
Z3 Con-  
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Confiftotiale vergaderingen daar de Paus by is, in de Kapellen daar hy de Miffe

doet , in omgangen en andere Paufchelyke, of Hooftdienften : ook wor-
den zy die te Rome woonen; gemeenlyk gefchikt om hier en daar by de raadplee»

gingen en vergaderingen » als hier na volgen zal , zich te voegen.

DeKar-

©

De Kardinaalen trekken ’t genot van alle Biffchoplyke Rechten hunner Kerken ,

Se Titelen en afhangelykheden, fchoon zy niet verbonden zyn om daarte moeten woo-

seno nen. Wat aangaat hun gebied of Jurifdi&ie , dar hebben ze met den Kardinaal

VARA Vicaris gemeen , en daar in is niemant boven den anderen, dan die deh anderen

lyke  voorkomt , waar na zy zich ook richten.  Maar indien de Geordenden (of Re-

sechtea. gulieren) in ’c bezit van dat rechtofdie titelen zyn , dan hebben zy over de

beftiering van dat Huys (de zielzorg en bediening der H. Sacramenren die de hun>

ne blyven, uitgezondert ) niet te zeggen : doch indien hunne Titel collegiaalis ,

dan zyn zy voorzitters in dat Kapittel,en Gifters van veele Kerkelyke bedieningen.

Zy komen in ’: Rochet op de voornaamfte H. Dagen dier Kerken , daar ze, ge»

Kadere Plaatt onder eenen Hemel, plechtelyk het volk den zegen geven.

voor. *r Gebeurt ook wel dat zy Vooritanders van Koningryken , Staten, Republy-

rech- ken en Geeftelyke ordens worden : zy hebben ’t voorrecht, om de mindere ordens

tenderaan iemant hunner Huysgenooten ; of onderhoorigen van hun gebied en Tytel ce
lenaan- geeven; zyn van de beroving van ’t geeftelyk gewaat der Klerken , dat anders

gewezenzan de Apoftolifche Kamerin Italien vervalt; vry : Konnen, by uyterften wil; zoo

wel hunne Kerkelyke , als eygene goederen wegmaakenaan dien zy willen : zelfs

konnen zy (dochdat gefchied met eenen byzonderen vrybrief van den Paus) hun

inkomen aan anderen overzetten. Zy zyn , in geval zy zelfs Bisdommen hebben,

geen Biffchoplyk onderzoek onderhevig ; hebben in Rechthoven , op hun woord

alleen geloot, zonder gehoudente zyn ’t mer Ecdete fterken ; en hun getuigenis

is zoo krachtigals van twee getuigen : voor honderd dagen geeven zy aflaat ; zyn

vry van tollen ; worden voor burgers in die Steden daat de Paizen hun verbiyf

neemen erkent : en zy hebben noch veel andere voorrechten meer , kennen nie-

mant ‘voor hunnen meerderen ; erkennen geenen Rechter dan den Pausalleen ,

byzonderlyk in halszaken oflyfftraf; want in °t burgerlyke, worden hunne zaken

door en voor den Auditeur van de Kamer verhandelt.
"Recht Innocentius de IV gaf den Kardinalen in ’t Concilie van Lyons, in ’t Jaar
vanden 1245, ’t recht van den rooden hoed te draagen, om daar medetekennente geven,
hoedt en dat zy ’t allen tyden bereyd waren hun bloed voor de belangen van de H. Kerk
zonebe: ce ftorten. Bonifacius de VIII fchonk hunlieden de roode kappe ; om ze op

" de dagen, die hier na zullen aangewezen worden , te mogen opzetten : Paulus de

II de roode bonnet. Maar wat belangt het voorrecht , om zich van cen

myter. Myter te konnen bedienen,’t zy datze Priefters » Diakens , of Biffchoppen zyn,’t ge-

rec. heugen daar van is ver boven alle tydrekening. Urbanus de VIII gaf hun den
tytel van Eminentiffimi, die aan niemant voor heene gegeeven was , danaan dedrie
Keur-en-Ryks Geeftelyke vorften nevens den Grootmeefter van Malta ; voor dien
tyd noemde men hen Illuftriflimi , cen gemeenen Eernaam der Biflchoppen ‘en
andere Prelaten van ’t Roomfche Hof.

iamer: De Kardinaalen kiezenalle jaar onder den ander cenen , die te Rome zyn ver-

tingof blyf houd, volgendedaar in het recht der Oudheyd , om Kamerling of Schatbe-
chatbe- » +
Star waarder van henlieden te zyn ; ’cgeen van het Kamerlingfchap van den Pausver-

deri {chilt, omdathetlaatfte zyn levenlang duurt. Dat van de Kardinaalen heeft her Recht

* omalle de inkomften van ’t Sacro Collegio , fpruytende uyt de Annaten der Bif-

fchoppen,enz,in’t gemeente trekken, om die in gelyke deelen aande Kardinaalen

in Curia komende uyt te deelen. Zy hebben cenen Secretaris die altyd blyft , en
Geheim- een Italiaan is, maar de Onder-Secretaris, die alle jaar afgaar, en de nationale Klerk
fehryv=cenoemt wort, is by beurten cen Fransman, Duitfcher of Spanjaart.  Deeze Klerk

kKrygt van ieder die Kardinaal word vyftig Franfche Kroonen ; en d’Erfgenamen
van die fterven , moeten hem’er ook zoo veele geeven. Zy hebben ook eenen Re-
kenmeefter of Tegenboekhouder, die met een Ontfangeris, enzynerekening met den

Muta Kardinaal Kamerling van dit geheiligde Collegie fluyt. Die hier van meer zoeken

iegiene,te weeten , konnen het boekje van den Heer Auberi, handelende van de waardig-

et: heyd cens Kardinaals , of wel ’t geen de Kardinal de Luca dien aangaande , in *
Italiaanfch , in ’t licht heeft gegceven , leezen.

Van
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Van den Vicaris of Stedebouder van den Paus.

Î“NE Paus , als Biflchop van Rome , die dat geheele Kerkgebied regeeren moet , Des Paus
’e geen hem zelf , wegens het groot getal wigtiger belangen, die hem ge- soa

ftadig ophouden, onmogelyk is , {tele daar cenen Prelaat en Biffchop tot Stedehou-Bifichop

der. Zedert de tyden van Pius den IV

,

is ’t altyd een Kardinal geweeft.

-

Hy isola

en blyft zyn leven lang Stedehouder , en alleen Rechter over Geeftelyken, Wae-
reldlyken ; en Regulierenof Geotdenden ; z00 wel. van de cene als de andere Sexe,

over de Courtizanen of Hoeren ; en Joden die te Rome onder zyn gebied woonen;
hy vergeeft deopenftaande Heyligeordens, enmaakt hen bequaam om°t Sakrament van

Vorming te bedienen. Hy heeft ook ’t recht van bezock ; en mag gaan zien hoe

?t zich toedraagtin alle Kerken, Kloofteren, Gaft- en andere Godshuyzen  behalven

der Nationalen, ofdie van andere Volkeren zyngelticht, die daar vry van zyn. Hy beflift Hy. heeft

en vonnift alle verfchillen over huwelykszaken; heeft noch cenen Onderregent, dic Guder.
Bifchop is tot zyne hulp in de Bifichoplyke bedicningen ; heeft boven dienregent,
noch eenen Stadhouder die Prelaat is, maar geen Biffchop ; cenen Referendarius 2ice
van deeerfte en tweede tekening , (of fignature ) dic Rechter is over burgerlykerius.
zaken , welke aan zyne Vierfchaar vervallen ; boven dien heeft hy cenen halsftraffe-

lyken waereldlyken Rechter, om recht te doen overde Gceftelyken,of Clerici, en ge-

ordende Regulieren.
De Kamer betaalt aan hem; ’t zynen verdoen, honderd Franfche Kroonenter maand,7ynin-

Hy houd vier Notarizen of Griffiers ; eenen 'Burigello , of Prevooft,, en cene ‘°°°
ganfche bende gewapende dienaars Sbirris genoemt.  Tegenwoordig bekleed de
Kardinaal Carpegna dit Ampt van Groor Vicaris.

Van den Kardindal Groot Penitencier of Biechtvader.

It Amptis zeer oud ; want men leeft daar van in de Kerkelyke Gedenkfchrif- Ditamp:

ten, dat ten tyde van den H. Paus Cornelius ; en St. Cypriaan, Biflchop*eereut
van Carthago , 200 jaaren na Chriftus geboorte , Novatianus , Priefter van Ro. Nic
me, de ecerfte fcheuring in de Kerk maakte, om dat hy den geenen de biecht wei- nus:
gerde , die , na dat ze gedoopt waren , den Afgoden , .in die zwaare vervolgin-

gen, geoffert hadden.
Het Concilie, door den H. Vader beroepen en vergadert , befloot gecne biecht Zy1 ge-

te weygeren den geenen, die met berouw weder roevlucht tot de H. Kerk namen nei
enom dat befluytte bekrachtigen , ordineerdeen ftelde hy eenen Priefter ; dien hy mach-Concilis
tig maakte om debiecht der geener te hooren ; die met berouw en traanen mneNte
zonden beleden , en dezelve te vergeeven , hen opleggende cene boetdoening , i
gefchike naar de mate der misdaad , en de regulen van penitentie toen opgettele ,
daar naderhand door de volgende Concilien vetder op gewerkt is. Maat deftrafheit
van die oude tucht is in de volgendeen later eeuwen zeer verzacht : men moft
vok, ndar maate dat het getal der Chriftenen aanwies ; het getal der Biechtva-
deren vermeerderen. De H. Anaftafius zegt, daterten zynen tyde twee in elke Pa- Hoeten
triarchale Kerk van Rome waren : maar ’t getal is nu merkelyk , als elders ge- gia
zegt is, vergroot : doch daar onder waren dan ook de mindere Biechtvaders , ofius de
Mineurs gerekent , die de zondenvergeven , anderzins buyten vergiffenis van aloe
deren geftelt ; uytgezondert echter de zonden, alleen ter vergiffenifTe van den Paus
ftaande; de zodanige mag niemant dan zyn Heiligheid, of, inzynefteede, deeze
Kardinaal groot Biechtvader vergeeven. Ten dien eynde gaat de Kardinaalalle de
Hoofdkerken , in de goede week , rond , om de biechten meteen gardje in de
hand te hooren , plaatzende zich in de houte biechtftoelen ; aan de zyde van’
Hoog Autaar der Kerken.
Hy heeft ook macht , ter voorzeider plaatze è gewoone Biechtvaders in zyne Kardi-

fteede te zenden, om hen vty te kennen die overtredingen en mifdaden aan den Paus quale

alleen ftaande begaan hebben , doch door wettige verhindering te Rome niet Kon-trett sE
nen komen; fchikkende hun zynenlaftbrief of commiflie gratis ubigue toc, zyndewezige
gefchreven op parkement, en gezegelt met het zegel van de biechtkamer. Hy dure.

houdnu en dan vergaderingen overde gevallen des gewetens , beftaande uyt den Re.
gent of Zegelbewaarder , die cen Prelaat is, en twee of drie Godgeleerden si ge
meenlyk Jezuiten, en Geeftelyke Rechtsgeleerden. Hy heeft cenige Ampten die hy
verkoopen mag, en daar hy gifrer of Patroon vanis.

Dit    
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inkomen Dit Amptbragt ten minften jaarlyks zes duyzent Ryksdaalders op , cer de Paus

E die verandering, ten dienfte van de Apoftolifche Kamer , daar in maakto; voorzien-

"de te gelyk mer die waardigheit den Heer Kardinaal Coloredo cens vooral, met 100

Franfche Kroonen's maands, zonder cenig voordeel mecr.

Van den Onder-Cancelier.

Befchry- E Cancelier tekende weleer , uyt naam van den Paus ; alle vergunningen, af.

ara {chriften,en zwymelingenin het geloof,doorBiffchoppen ofanderenopgegeeven:

zulks dat hy 't Ampt van geheymfchryver van Staat , der Brevetten , en te gelyk

van Cancelier bekleedde.

iszee Het oudfte gewag van dit Ampr, vind menin den brief van St. Hieronimus

out. 14 Gerentium, men houd het zeker , dat hy dit Ampt ten tyde van Paus Da-

mazus , en na hemdeH.Profper , onder veele Pauzen , bediende.

Dit Ampt , tot Gregorius de VIII in ’t jaar 1187 toe, wiert altyt aan cen

Biffchop , of Kardinal gegceven : maar ’t quam , ma ‘t Jaar 1100 , Op

den Kardinaal van Sr. Ruffina. Gregorius de VIII wiert Paustoen hy dit Amptbe-

Wir: de kleedde; hy lie het bedienen door cenen Kanonik van St. Jan van Lateraanen, die zich

Waar

de

nder-Cancelier noemde ; en na hem 5 of 6 andere meer. Bonifacius de VIII

pino braot het weér aan ’t H. Collegie. Nadien tyd, hebbenalle de Kardinaalen, die dit

derCan- Ampt beklcedden, zich Onder-of Vice-Canceliers genoeme. Dit Ampt wortie-

van dan mants leven lang verkoft: het koftontrent hondert duyzent Ryksdaalders , en’ brengt

kome jaarlyks ontrent tien duyzent Ryksdaalders op. De Pauzen , zedere de doot van

den Heere Kardinal Frangois Barberini , hebben "t altyd voor zich door cenen

anderen laten bedienen. Het gebied van deczen Onder-Cancelier ftrekt zich uyt

over de afvaardiging der Apoftolifche brieven en Bullen, ook overde verzockfchrif- ,

ten van den Pauszelf getekent ; uytgezondert die als Brevetten, met'en onder den

zegelring van den Vificher, verzonden worden.

Verga: De Amprbedienden van de Cancelery vergaderén in ’t Paleys van den Onder-

prCancelier , te St. Laurens in Damazo ; namelyk dertien Prelaten , de Regent van

fedicle de Cancelery , en twaalf Abbreviateurs , de parco majori gehecten, die ook *

sange- Ampt , als Referendarit van d’eerfte en tweede Signature bekleeden.

Alle deeze Ampten worden verkocht. Het Regentfchap koft omtrent dartig duy-

welke zent Ryksdaalders : de andere mindere bedieningen ieder omftreeks 12 , of vyf-

‘pre tien duyzent Ryksdaalders.  Zy trekken'er ?s jaars acht of tien ten hondert van :

koop- Z€S ftaan’er nevens de Regentsplaats , aan den Onder-Cancelier. Deeze 13 Prela-

baarzijn. ten hebben hunne zitplaatzen in de Paufchelyke Kapellen , maar de Regent komt

daar nooit , om den twilt over den voorrang te ontgaan. S

Lyft van de Officieren der Apofolifehe Cancelerye,

Ly en De Onder Cancelier koopt zyn Ampt voor 100000 Ryksdaalders

prijsder De Regent van de Cancelery. 30000

ÈaDe 12 ‘Abbreviateurs de Parco Majori , ieder voor 13000

ten: Too Apoftolifche Schryvers. 3000

ningen, De Apoftolifche Kamerheeren. 1700
De Apoftolifche Stalmeefters. 1300
De Ridders van St. Pieter. 1500
De Ridders van St. Paulus. 1600
De Ridders van de Lely. 500
De Lauretaanfche Ridders. 500
De Janitzers. 1700
De Schryvers van de Brevetten. 800
De Opperbewinthebber over ’t loode zegel s doch dat Ampt is nu gefmaldeelt.

35000.

24 Boekhouders van de Paufchelyke bullen, 12 met , en 12 zonder zeker inkomet
100

6. Opperfte Boekhouders der zelver bullen. da
1. Sommilt of Revizeur der bullen, per Camera gehecten , zynde die kamer vecl

rekkelyker dan de Cancelery. 35000
De Boek- of Regifterbewaarder der bullen. 2200

80 Ab-
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8o Abbreviateurs de parco minori , genoemt. 2000
12 Schryvers de winoribus geheeten. 5000
8 Schtyvers van de Biechtkamer. 3000
Alle deeze Ampten bedragenontrent 8. of ro. ten 100.jaarlyks , behalven de buy.
tenkanfien,

Van den Kardinaal Kamerling.

E Aacrts-Diaken of ’ Hooft der Diakenen , had weleer ’t bewint overhetAarts-
Dida inkomen der Kerke : maar dit duutde niet langer , dan tot het jaar Dikent
1100 : want de Pauzen wierden genootzaake hen dit Ampt te onttrekken; vermidsheit.
zy daar door te groot van vermogen , ja zelfs den Pauzen ontzachelyk wierden.
Diesis in zyne plaats cen Kardinaal, ret den naam van Kamerling, aangeftelt; men
gaf hem Medehulpers, Klerken van de Kamer genoemt : by voorval omtrent ver=
fchil van belang , wort hunlieden ecn Schatbewaarder, nevens een Voorzitter, toe-
gevoegt.

Dit Ampt behouden zy hunleven lang , ’t ftaat aan den Paus , onder wien hetDitampt
open vale. Hy vervule gewoonlyk die plaats met eenen zyner bloedverwanten, terBit,
zake dat het hoogaanzienlyk is , en wel twaalf duyzent Ryksdaalders ’s jaars op-
brengt. )
Uyt kracht van dit Ampt,is hy vootzitter in de Vierfchaar der Apoftolifche Ka.I prezi

mer , daar over de geldmiddelen van den Paus beraatflaage wordt. Aan hem verval- Apoltolia
len by hoger beroep de zaken ,. waar over by de Groote Opzichtets en Meefters fche Ka-
van ’s Heeren wegen , Gebouwen, Bruggen, Warteren en Boffchen gevonnift e
Indien de H. Stoel vacant of onvoorzien is van cenen Paus , woont hy zoo lang
in’c Paufchelyk Paleys en vertrek tot dien ryd toe, dat hy in ’t Conclaveter verkie-
zinge van eenen nieuwen Paus treed. Dan wort hy ganfch Rome door, van de
Paufchelyke wacht der Zwitzeren, met hunne hellebaarden op de fchouder, en met
den Hoofdmante paard voor uyt, verzelt; hy flaat geld als deftoel ledig is, metslae
zyn wapen daar op.  Hy vervaardigt het Conclave; en zoo haafl’er cen Paus geko- usi
zenis, geeft hy al dat daar in is aan wien hy wil. Hy heeft een fleutel van de
Schactkift van ’t Kafteel Engelenburg : d’andere blyfe in handen van den Deken van
?t H. Collegie , en de derde in handen en de ‘macht van den Paus. De Heer
Kardinaal Altieri bekleedde (toen ik dit fchreef) dat Ampe.

Van den Kardinal over de expeditien des Gerechts geflett.

e ì rifdi@tie
door den.gewoonen of ordinairen Rechter beleedigt zyn. aange-

vezene

Lane gebied beftaat, en ftrekt zich uyt om Rechters te befchikken den geenen; die 7}ttejt-

Van den Kardinaal die °t bewint over de bevordering van

Gerecht heeft.

Ynejurifdi&tie en gebiedt beftaat in ’ aanftellen van Rechters over twiftende waarin
partyen , die zich by °t vonnis van den dagelykfchen Rechter bezwaart vini

den. Elke Donderdag wort'er t'zynen huize vergadering gehouden , daar zittenbettaat.
12 Prelaten, die de alleroutfte Referendarii, tot bevordering van ’t Recht, zyns
ftemmende deliberatif ; dat is af of aan i behalven deze mogen zich daar ook alle
andere Referendarii later vinden ; maar die hebben geene ftemmen. Boven dien
komt'er een Auditeur der Rota by , ‘en des Kardinaals Vicaris, of Stedehouder in
borgerlyke zaken , tot hanthaving van het recht hunner Rechtbanken , doch mede
zonder ftemmen. De Kamer betaale aan dezen Opperbevorderaar des Gerechts100
Franfche Kroonen ter maant, voor zyne reekening. De Heer Kardinaal Chigi be-
kleedde in ’t jaar. 1690 dat ampt. 5

Nadien ’t befluit en ’t geen by hen gewezenis, d’eene tyd afgevaardigt word zyneon
met zyne ordre en handalleen , en d’andere tyd doorcen brevet, zoo heeft hy dies.derbe-
halventwee Amprtbedienden, d’een word Meefter der minuten genoemt, welke die, zooLa
haaft ze naar behooren van hem in ’t net gebrage zyn, aan den anderen , dien men Mee.
fter der Brevetten heet, om dat hy de Breverten naar de minutenopftelt, overgeeft;
dat gedaan zynde, zend hy ze aan den Geheimfchryver der getaxeerde Brevetten.

a Her
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Waarde Het eerfte ampt koft twaalf duizent Ryksdaalders , het tweede dartig duizent,

der4 7y trekken'er jaarlyks agtof tien ten hondert van.  Noch is'er cen Overziender

van de bevelen, daar "t zegel van ’t Gerecht aan gehangen wordt. Deze drie Ampt=

genoten gaan , als Prelaten en Kamerhecren van den Paus, in ’t violet.

Van den Kardinaal Opperbevelbebber over’ Zegel , en Brieven

van Genade. ©

Hicenpe EI Amptbeltaat daar in, dat by de vergaderingen der Amptgenooten van*t Ze-

beftaat. gel, en de vergunningen van genade moct bywoonen: alle dingsdag , of zoo ’t

danheilig dag is , Komen zy des zaturdags daar aan bycen , om de Verzoekfchrif-

ten of Requeîten te teekenen. Deze vergadering beftaatuit den Paus ; de Opper- :

heeren over de Brieven van genade , en van recht ; den Kardinaal Stedehouder;

den Kardinaal Overheer der Brevetten des dagnoemers, uit zommige andere Kardi-

nalen , en 12 Prelaten, Referendarii , ftemmen hebbendein Gerichtszaken. De

AuditeurvandeApoftolifche Kamerzakenkomt'er 00k, met cenen zyner Stadhoude-

enuit ren, by. De Schatmeefter of Thezaurier , cen Auditeur van de Rota, ofRolle, de

welke Stadhouderder borgerlyke zaken van den Kardinaal Vicaris, een weekelyken Apo-

peloo- ftolifchen Proto , of cerfte Notaris ; cen Klerk van de Kamer; cen Abbrevia-

teur , ofdie de vergunningen in ’t kort ftelt , de parco siajori genoemt, en de

Regent van de Canzelary , elk van hen woontdie vergadering by, om het recht

van zyne Vierfchaar voorte ftaan en te bewaren.

Intendi Deze Kardinaal Opperbewinthebber trekt van de Apoftolifche Kamer ter maant

dereKahondert Franfche Kroonen voor zyne reckening. De Heer Kardinaal Chigi was

mer. (in het jaar 1690) Opperhooft van deze brieven of vergunningen van genade, als

ook vandie des Gerechts.

Van den Kardinaal Opperbooft der Brevetten.

Waarîn Y heeft het opzicht over de Minuten, of eerfte opftellingen , cn hytekent ze»

Srna om de Brevetten daar naar op te maken , welke dan gefchat moeten worden >

en trekt hondert Franfche Kroonen voor zyne rekening ter maand.

Van den Kardinal groot Opziender der Boekzaale.

Wat de Eleer had de Canzelier het bewind over de Boekzaal van den Paus : maar

a W zedert veele eeuwen herwaarts is ’t cen afgezondere Ampt geworden. Hy

bliotbe- trekt’er hondert Franfche Kroonenter maand voor; heeft het opzicht over de Boek-

caris': zaal in het Vatikaan, met twee Opwachters: d’eerfte is gewoonlyk cen Prelaat van

trekt. des Paus huysgezin , die zes hondert Ryksdaalders trekt , en boven dien koft en

drank voor zyneprovizie of huyshoudinggeniet: d’andere die hem oppaflen trekken

vier hondert en vyftig Ryksdaalders, en genieten infgelyks koften wyn : men dient

te weten dat deeze Ampten , om op den Kardinaal en de Boekzaal te paffen ; niet

bedient worden dan van Mannen van cenediepe door-en door-geleerdheyt : de zeer

elcerde Holftenius, Allatius, en Gradius waren de eerfte Hecren bewaarders der

senBorila ; na hen Vader Lauria, Minrebroeder, nu Kardinaal en groot Opzichter

Moiern. Jaar over, in plaats van den Heer Kardinal Chigi, die daar van t'zynen behoeve

"afftant deed : de Hecr Schelftraten, welcer Deken van de Cathedrale Kerk t'Ant-

werpen , nu Canonik vanSc. Pieters , is de cerfte Opzigter van de Vatikaanfche

boekzaale : en de Heer Abt Laurens Zacagna de tweede,  Deze Heer Zacagna 1S

uytftekend in de Griekfche taal ervaren.

VAN VERSCHEIDE BYEENKOMSTEN OF

VERGADERINGEN VAN HET HOF VAN ROME.

Van de Confifory of Kerkelyke Vergadering.

DeCLdeeze Vergadering beftaat de Raad van den Paufchelyken Staat. Daar be-

doi raatflaage hy met de Kardinalen alleen en in’ geheim over de allergewigriglte
zaa
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zaaken , na dat hy vante voren yder in * byzonder dar over gehoort heeft.  Daarvan de
worden de Biffchoppen voorgeftelt , cok gepreconizeert df bequaam gekent, ge-Mauthe-
lyk hun daar ook de Pallium , of d’Aartsbiflchoplyke Mantel gegeven wort; en, ee
om her al met cen woort te zeggen, men befluit’er alles waar overte voren in cenige
Kerkelyke of andere vergaderingen gehandelt is, want hier moet het overzien en
goetgekeure worden ; *© zy dar het den geeftelyken Staat der Kerke in her alge-
meen, of den waereldlyken Staat des Paus in ’t byzonder raakt. Dit is de verga-
dering die men de geheime. Confiftorie noemt ; zy wort gemeenlyk ”s maandags ;
van veertien tot veertien dagen , gehouden.

Nochis’er eene andere Confiftorie , of openbare Vergadering , daar in geeft de andere
Paus in het openbaar, en ten bywezen van het geheiligde Collegie , den Gezantenopenba-
van gekroonde Hoofden , en andere Oppermachten gehoor , als zy hem plechte-jacn7
lyk hunne gehoorzaamheit komen opdraagen enaanbieden , daar geeft hy ook den
rooden Hoed aan de nieuwgekorene Kardinalen , die, ten tyde zy daartoe ver-
heven wierden , afweezig waren. ‘Ten dage dezer vergaderinge ftaan alle andere
ftil, en is het op dien dag ongeoorloft eenige vergadering te houden. Des Paus bo-

* den of loopers, daar toe van zyne Heiligheit gelalt, geeven den Kardinalen”s avONES pente
te vooren kenniffe van, dat'er den volgenden morgen daar aan Confiftory , Kapel,derloo-
Omdracht , Ridderlyke Paerdepraal , (Cavalcade ) of diergelyke andere plechte-peren of
lykheden zullen zyn en gehouden worden. Zy hebben:dan eenenlangenenwyden  *
Violetten rok aan , cenenzilveren ftaf in de hand , en fpreken, op hunne knién
leggende, in ’t Latyn aldus, Emz2enziime Domine craftina die hora 15 in palatio
Apoftolico erit confiftorium fecretum. De Kardinal is verplicht hen aanftondsge-
hoorte geeven, in wat gelegentheyt, of ongelegentheyt hy ook zy : zonder hente
mogen laaten wachten , om dat zy van ’s Paus wegen komen. De Kardinaal
is gedekt en ftaat overend , terwyl zy op hunne knién leggen , maar ria dat zy
hun bevel afgelegt hebben , groer hy hen , cn neemt zyne muts voor hen
af met beleeftheit.

 
Van de Vergadering van’ H. Amptofder Inquifitie. .

| Aulus de III ftelde dit H. Amptin, op ’t aanraden van den Kardinaal Karaffa, perte
die Paus wiert, en zich Paulus den IV noemde: deze zette het meer luyfter by; inttellers

| maar Sixtus de V bragt het in noch veel beter voîm. Het beftaat nyt cen goed Sciate.
getal Kardinalen » meeft altyd meer dan twaalf : daar benevens uyt veele Prelaten fi
encene meenigte Godgeleerden van verfcheide Ordens ; zy worden Confulteurs en
Qualificateurs van ’t H. Ampt geheeten : onder hen is altyd cen Minnebroér van
de Hoogfte Orden , en boven dien de Generaal der Dominikanen ; de Hofmeefter
van ’t H. Paleys, en de Commiffaris van dit HA. Ampi, alle Jacobynen ; de Fil

| caal , en de Byzitter der Inquifitie , als Rapporteur in deeze zaken ; en een
| Prelaat van ’t Huysgezin des Paus, die den Eernaam van deszelfs Kamerheer

voert. ' n
In deeze vergadering onderzockt men de Ketteryen; de nicuwe gevoelens ftrydig war daar

tegen de zuyverheyt van ’t Algemeen geloof ; ook den Staat der afvalligen, en derin ver.
geener die door tovery , bezweringen , en andere vuiligheden en guichelaryen panel
van ’t geloove afdwalen : men onderzoekt'er infgelyks de misbruiken der H. Sacra-
menten , en veroordeelt’er de boeken die van een quaad gevolg zyn.

Deeze Vierfchaar, hoewel zeer fcherp, word echter te Rome met groote oprech-
tigheit en in alle billikheit bedient , en met veel meer zagtigheit , dan in Spanjen,
Portugaal en andere Landen , daar dit Geloofsonderzoek in ’ gebruik is , be-
ftiert.

Des Woensdags wort ze in de Kerk van Minerva door den Generaal der Jacoby-psg er
nen , en des Donderdaags door den Paus, die’er *t Hooft, en den oudften Kardi- pasta
naal , die’er Griffier en Zegelbewaarder van is, gefpannen. De Kardinaalen hebben Fo
hier alleen ecne befluytende ftem: ten tyde hunner ftemming, ’© zy dan in de Kerkdering:
van Minerva , of wel in’t Paleis van den Paus, moeten alle de anderen buyten ftaan,
en niemant mag’er inkomen dan die hun goeddunkt, of die gelaft zyn het gevoelen
en oordeel van deeze Vergadering aan te hooren. EPC
Des Maandags wort'er ook eene bycenkomft in het Hofvan de Inquifitie, dat pyeen-

| aan de zyde van St. Peters Kerk ftaat, gehouden: maar de Kardinaalen komen daarkomft.
niet in, om dat ze maartot de voorbereiding der zaken dient.
Het Paleis der H.Inquifitie verftreke tot eene woonplaats van den Afteffor, Com-'rale
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verarekemilfaris , Notaris en andere Amptbedienden. Ook is het een gevangenhuis van

g00r€hen die befchuldigt , of verdacht zyn van zulke misdaden , daar deeze Vierfchaar

genhuis, Kennis van neeme, ten uyteinde der zake toe , en tot dat zy vrygekent, en los ge=

laten worden, indien zy onfchuldig zyn; of welin handen van den waereldlyken

rechter ; fchuldig , hartnekkig of hervallen zynde , overgelevert : maar de meefte

raken in cene ecuwige gevangenis ; gelyk wy voorbeeltswyze; laatft gezien hebben

aan Michel Molinos, den eerften Autheur en roervink van de nieuwe kettery der

ftille gebeden. Dochdie door een zuiver hartenleed zich komen aangeeven en hun

verval ontfchuldigen, worden vrygelaten, mits doende cene heylzame bocete. Dee-

ze behoudenniet allcen hunne vryheyd , maar boven dien mag "t hen niemantver-

. wyten ; daat zy anders gevat è met alle ftrengheit het oordeel zouden hebben moe=

ten afwachren.

Privile- Alle die Ampt- Huys- of Difgenooten zyn , en aan deeze H. Inquifitie hooren,

£e0°" hoewel 't getal zeer groot is, kennen , ter cerfter rechtdaginge , geenen anderen

recht der Men Rechter in gelt- of halszaken, dan den voorgemelden Afleffor, doch by hoo-

Pe get beroep af appel, zyn de Kardinaalen van' dit H. Ampt hunno Rechters.

Van de Vergadering van’ Concily.

setteNÉ %t fluitenen fcheiden van’t Concily van Trenten, maakte Pius de IV eenige
SR Kardinalen, die ’t bygewoont hadden, en by gevolg grondig verftonden, mag-

Concily tig om eenige zwymelingen die by uitvoering van ‘t beflotene mochtenopborrelen,

beitaat weg re nemen ; bevelende boven dien het zelve ftip en naardenletter te achtervol-

gen ; verbiedendealle uytlegging en ander verftane daar aan te geeven, zulks alleen

zan zich behoudende. Sixtus deV gaf hen vordere kracht en vermogen, om naar hun

gevoelen omtrent de boete te werk te mogen gaan: dochniet ten aanzien van ’t ge=

loof. Eens ter weeke, Donder- of Zaturdags, komen zy ten huyze van den

Oudften Kardinaal , fchoongenomen hy ’t Hooft of Opperfte daarvanniet is, by

cen. Hy is Zegelbewaarder , en trekt ter maand hondert Franfche Kroonen van de

Kamer; want al daver afgedaan worr , gefchiedt graris mbique , dat is ; overal

om niet.

Van de Versadering der Bifchoppen ; en der Geòrdende Regulieren.

Marin Aus Sixtus de V_heeft cer twee, en daar na drie onderfcheide Vergaderin=

delricne

A

gen van deeze ordensingeftelt, beftaande uit cen zeker getal Kardinalen, ftaan=

vergade- de ter keure ch zinlykheid van den Paus , nevens cenen Geheimfchryver, die Pre.

ringbe- Jaat moct zyn. Hunne magt beftaat in de gefchillen tuffchen de Biffchoppen »
die onder hun Kerkegebiet (tan , te beflifen ; infgelyks de rwiften der Regulie-
ren of Geordenden af te doen. De Geheymfchryver nevens zyne Klerken wor-
den, ten koften van de Kamer, onderhouden, om datal het geene zy verrichten,

gratis, of om niet gefchiedt ; ooktrekken de Kardinaalen van deeze, niet meer

dan van andere Vergaderingen : ’s Vrydags word ze ten huyze van den Kardi-

naal, die’er * Hooft af is, gehouden.

Van de Vergaderine over de Kerkelyke Vryheit.

Lo, Aus Urbanus de VIII heeft deeze byeenkomft ingeftelt; te vooren hadden

vergae-

|”

’er de Regulieren alleen ’t beftier over. ‘Zy beftaat uyt cen redelyk getal Kar-

ringe; dinalen, zonder bepaling van den Paus gekoren ; een Prelaat is'er Geheimfchry-

ver van 5 boven dien hebben ze eenen Auditeur di Rote , cenen Klerk van de Ka-

mer, èn meer andere Prelaten vandeeerfte en tweede Signature of tekening.. Zy

‘dragen en nemen kennis van alle Kerkelyke vryheden en gerechtigheden, van over-

tredingen dic door den waereldlyken Rechter , of door de Biflchoppen zelfs. ge-

fchieden; cis cen foort van appel of hoger beroep , gelyk of'ereen mifllag begaan

ware : alle Dingsdag zit deeze vergadering ten huize van den oudften Kardinaals

die’er Opperhooft en met een Zegelbewaarder van is; hy treke rwee duizent Ryks-

daalders jaarlyks van de Kamer voor zynetafel.

Van
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Van de Vergadering over de Plecbtebkhedén , of Kerkeebruiken.

Aus Sixtus de V heeft deeze vergadering opgetecht ; ze dient om detntelei
Poischrenihetea ent Kerke-gebruik, niet duidelyk genoeg in de Mis- en Gery-5adei
boeken uytgedrukt ; te regelen ;als ook den nieuwen dienft der gewordene Hey]ligen; ringe.
infgelyks om orderte beramen,indien’er in of tuffchen zommige Kerken twift over
denvoorrang ontftaat. Aan haar behoort het opnemenvanden toeftanten de zaken der
geener, die in ’t boek der Heiligen geplaatt zullen worden. Deeze Bycenkomft be-
ftaat alcens als d’andere, uyt cenige Kardinalen en cen Geheimfchryver, die Prelaat
en Referendarius is. Boven dien komt’er een Mecfter der Plechtelykheden by: zy
Wort eens ter maand ten huize van den Oudften Kardinaal , die'’er 't Hooft van
is; gehouden , hy heeft her Recht om buitens ryds vergadering te beleggen , naat
vereifch van zaken die te verhandelen zyn. Indien’er cen Heilig verklaart zal
worden, komen drie der Qudfte Auditeurs di Rota , geeftelyke en ervarene Rechts-
geleerden in diergelyke zaken , met cenen Apoftolitchen Protonotaris by den an-
deren te raade, met den Geloofsvoortzetter , die gewoonlyk Advocaat Fifcaal
van de Kameris, nevens meer andere Raadslieden , dar Godgeleerden en geefte.
lyken van verfcheide ordens zyn; onder hen laat zich mede de Hofmeefter van ’t Torno
Heylig Paleis , nevens de Gezaghebber over de Gerfkamer vinden; alle by eennonilatié
zynde, onderzocken zy zeer omzichtig de bewyzen der Godvyruchtigheit en heilig- donna
heit van dien , die men zoekt Heilig re verklaren ; zulks gefchied door den Paus, 5 "
hen voor zodanigen erkennende , na cene of meer daar over gehoudene gcheime
vergaderingen , met toeftemming vanalle de Kardinalen en Biflchoppendie'er tegen-
wootdig zyn, even cens bynaals in cen Concily of algemeene vergadering , na dat
deeci wettelyk zyn voorgegaan , en alles zoo voorzigtig beleit , dat'er
niet ’t geen het minfte belettkan geven in den weg blyft, waar door den dienft en

de H.eerbiedigheit zyne kracht mogteverliezen, noch de Heiligmaking van hen in

twyffel getrokken worden. De bewyzen enpreuven ter Heiligmakinge zyn , Mar-
telarye om ’t geloof, onwederfpreeklyke wonderwerken ; doch boven al goede
getuigeniffen van eene oprechte leere, cen vroomleven, en Chriftelyke Heldendaden
dergeener, die men wenfcht Heilig verklaart te zien. By'tgeeftelyke Hofis befloten
niet te treden tot het maken van eenen Heiligen, ten zy vyftig jaren na zyne doot,
omweg te nemenalle verdachtheyt, en te ontwyken de getuygeniffen van bloed- of
andere vrienden, die zulks gaerne zagen, en die blindeling uyt liefde, ofeigen bea
lang, flrydig tegen de waarheyt, mogten gegeven worden,

Van de Confiftoriale Vergadering.

Eeze is meede van Sixtus den V ingeftelt ; zy dient tot cene vootbereiding Inttelle:
Du zaken die in de geheime Confiftory verbandele moeten worden , en by-Sa
zonder van zulke , die men voor de zwaarwigtigfte houdt : beltaande, namelyk sringe.
in °’t oprechtenvan nicuwe Cathedrale en Aartsbifichoplyke Kerke; in t vervreem.
den, ofnaar zich- en intrekken van eenige goederen of recht, ten voordeel van Bif-
{choplykeovergiften , en Coadjuteurfchappen ; in het fchatten der Annaten of in-
komften van Bifdlommen, Abdyen of andere geeftelyke ampten. Deeze vergadering
beftaat uit veele Kardinaalen, ter keure van den Paus, Prelaten en Godgeleerden, en
wort cenige dagen voor de geheyme Confiftoriale vergadering , ten buyze van den
Oudften Kardinaal in der tydt , gehouden.

Van deVergadering overden Index , of ?t Regiffer der verbodene Boeken.
©

A dat men ondervond dat’erveele fchadelyke boeken in ’ licht quamen, voor- Oorzaik
Nitzedert de Drukkonft uitgevonden was en de ketteryen van Luther enSi
Calvyn opquamen, heeft her Concilic van Trenteneenige Kardinaalen, Prelaten en xomte,
Godgeleerden gemagtigt , om onderzoek.over boeken , die de veroordeeling ver-
dienden, te doen , * lezen verboden, of ’t quaade daar uit genomen : dceze Ge-
machtigden maakten’er cene lyft van, verdeelt in verfcheideryen en claffen ; zy
Wierden in datConcily verdoemt, met cenen vloek over hén die zelazen, of byzich
hielden. Op dien voet ging de welgelukzalige Pius de V voort , hy ftelde deeze
Vergadering in omde verdachte bocken, na ‘€ cindigen van dat Concilie uitgegeven,
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nate zien. Zy beltaat uyt veele Kardinaalen en eenen Geheimfchryver van de or:

der van den H. Dominikus. Veele Godsgeleerden komen'er by, die den cernaam van

Raadplegers krygen , aan ieder van hen wort cen boek gegeven , om ’t na tezien,

en verflag daar van ter Vergaderinge te doen , in welke zy echter geen befluitende

ftem hebben.  Deeze byeenkomft wort by den Paus, ook wel by den Qudften Kar-

dinaal, maarniet dikwils , gehouden. %

n Deeze Vergadering ftaat , met cen fchriftelyk betoon , *t lezen van verbodene

recht n. boeken toe , aan dien zy bequaam oordeelt , waar hy ook zy ; zonder of met be-

bodene paling , voor cenen tyd of altyd. d’Inquifitie heeft het zelve recht wel, maar die

oeken. find sich daarniet aan , ten ware over boeken ftrydende tegen ’t geloof; dat ftaat

aan haar, en aan den Hofmeefter van den H. Stoel ; zonder toclating van hem

mag te Rome niet cen boek gedrukt worden ; hy geeft ook verlof om verbo-

dene boeken te lezen aan hen, die hun gewoon verblyf , of vafte woonplaats

binnen Rome houden.  
Van de Vergadering over het onderbouden der gebouwen van St.

Pieter.

Waar in Eeze Vergadering kent Paus Clemens den VIII voor haaren infteller. Zy

sese|) beltaat uyt cen groot geral Kardinalen en Prelaten ; de Auditeur van de Ka-

Fetaaco mer, de Schatmeefter , en een Auditeur der Rolle di Rota woonen haar ook by.

Ze doet Recht, by hoger beroep of Appel, over verfchillen wegens den opbouw

ontftaan, ’t zy dan onderdie’er hout, kalk;fteen, enz, aan leveren, ofdie’er aan werken,

of wel indien ze bevint daver quade gangen , knevelaryen, of dicftukken gepleegr

va van die'er ’© bewint over hebben. Tereerfte rechebetrekking ofinftantie, doer

ze 00k uitfpraak : maar ‘t byzonderfte voorrecht deezer Vergaderinge beftaatin

den uyterften wil van den Maker, of Gifter, die eenige giften oflegaten tot God-

vruchtige werken , welke niet wel, om de tegenftrydigheit, nagekomen konnen wor-

den , gemaakt heeft , te'veranderen , cn ze ten behoeve der gebouwen van St.

Pieters te bekeeren , of wel een ander middel uyt te vinden, om des Gifters wil na

te komen.  Doch’t geen ondertuffchen , zedert de doot van den overledenen tot

den tyd van ’t vonnis, vervalt , houd ze aan zich.

 
Van de byeentomft over de beproeving van cenen Bifchop.

crinali En tyde van’ Concily van Trenten was'er Gregorius de XIV by; toen’er geî

dezerjn- bandelt wiert van hoe zwaarwigtigen belang het was , dat de Kerken van be-

ftelling» quame Herders voorzien wierden, om hunne gemeente wel te berechten, daarom

fielde hy, Paus geworden zynde , deeze vergadering in. Zy beftaat uit veele Kardi-

naalen, Prelaten, Godgeleerde Priefters, of Geeftelyken van verfcheydene Ordens,

nevens eenige Hoogleeraars van *t Geeftelykrecht , door zyne Heiligheit , voor wien

ze Dings. of Vrydags gehouden word, uitgekoozen; alle de Biffchoppen vanIta-

lien, cer zy gewydt worden, zyn gehoudendit onderzock, op cen kuffen Kknielende

voor de voeten van den Paus , die gezeten is, doorte ftaan : alle de andere ftaan

form Overeind rontom hem: zy ondervragen hem overalle Godsgeleerde gefchillen , cok

vanon: wel uit de geeftelyke rechten, zoo ’t hun belt dunkt, en hy moct daaruit de borft

dro ja ofneen op antwoorden. Dit onderzoek eens uitgeftaan hebbende', word'er gecn

proevingander vereifcht , al ging men van "t een Bifdomin het ander ; ja al klom men op

tot de waardigheit van Aartsbiffchop en Patriarch $ de Kardinalen zyn van dit on-

derzoekvry.

Van de byeentomf over de verkiezing van cenen Bifchop.

Oorzaak Ademaalde geleerdheit alleen , zonder een goet en vroom leven, niet genoeg
<= is, om de zielen, zoo dier gekocht door het bloed van onzen Heere Jezus

ring Chriftus, wel teregeeren » heeft Innocentius de XI in zynen tydt , en roen ik dit

fchreef Paus , in opmerk nemende-dat het vlcefch en bloed , of wel ° belang dik-

maals deel hebben in ’ Kiezen der Bifchoppen , deze Vergadering , beftaande uit

cenige Kardinalen , Prelaten , en den Auditeur van den Paus, die Geheimfchryvet

is , ingeftelt. Deze vergadering word in ’t Apoftolifche Hof, als het van noo-

den is dat ze bycen koome »s gehouden ; dan worden met alle ftrengheit de
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getuigeniflen van leer en leven van den voorgeftelden Biffchop , onderzocht en na-
gevorfcht , ‘om te zien of hy dien Stoel waardig is te bekleeden.

Van de byeenkomft over den Staat der Regulieren of Geordenden, en
van die over het Apoffolifeh bezoek gaat.

OenItalien bevonden wierd vervulttezyn met cen grootgetal kleine Kloofters, Inzicht
zoogering van inkomen, dat’er geen zes Geeftelyken van beftaan konden, ’t zyinfteller

door verlies of vervreemding van hunne waereldfche goederen , of ander ongeluk , noor”
befloot Paus Innocentius de X, (want hy zag datze de gemeentelaftig vielen ) die server.
te niet te doen, en’t gebruik van hunnetydelyke goederente beftedentot gewigti. gaderin-
ger belangen der Kerke, als daar zyn de Chriften legers hier mede tegen den Turk8®
te ftevigen , en diergelyke meer : Hy ftelde dan deeze vergadering in , om onder-
richt te krygen van denStaat derzelver; en te gelyk cen befluit te maken, om de
hooftfom van die Godshuizen, die vernietigt wierden, beter aante leggen. ’t Scheen
in’teerft, dat, na dat dit onderzoek gedaan, en ’t onderricht opgenomen was,
deeze vergadering weér vernietigt diende : maar gelyk geduurig dan de eene dan
de andere zwarigheid , rakende dit werk, voor den dag quam, bleef ze in ftant.
‘Zy draage kennis vanden eifch der Stichteren, en der gecnerdic’er goed aan gedaan
hebben , of wel van derzelver nakomelingen , die wederom eiffchen , dat hunne
Voorouders daar aan gemaakt hebben; omdat de oorzaak, waarom hetisgegeven , nu
weg enniet meerin wezenis: zy neemten draagt ook kennis vande verzoekfchriften
van ’t gemeen , en van de Gilden of Broederfchappen der fteden , die gaerne op
nieuw cen Kloofter, in plaats van ’t vernietigde , ftichten zouden , uyt zucht en
liefde tot die Order, of andere diergelyke inzichren. .
Men heeft by deeze vergadering die van her Apoftolifche bezoek gevoegt, *t Jager

welk te Rome ; en in zyne zes ftemmende,of onderhoorige Bifdommen gefchiedt. over Fot
De Paus , als Biffchop van Rome, is gehouden de zielzorge daar over , door zich aste
zelven , of door eenen anderen, waar te nemen. By deezelaatfte vergadering ko-,cek.—
men cook de Kardinal Stedehouder; en de Onderregent; die dan gezamentlyk Ge-
machtigden afvaardigen tot het Kerk- en Klaofter-bezoek, van d’eene en de andere
fexe binnen Rome : maar buiten Rome worden daar toe Kardinaalen, Prelaten ,
of ook wel andere Kerkelyke perfoonen gevolmachtigt , die, op hunne wederkomft,
verflag doen aan de vergadering , in wat ftaat , “© zy goed of quaad, zy die
gevondenen gelaten hebben, om naar gelegentheid van zaken raad te fchaffen.

Van de versadering de Propagandafide , of van de vooriplanting
des geloofs genaamt.

TrGenootf(chap, de Vergaderingtot voortzettinge van’t geloofgenaamt, is inge--t colle»
ftelt van Paus Gregorius den XV , als wy verbaale Be in de befchryvinggie tot

van ’t hedendaagfche Rome: hy wilde dat eene vergadering , die deeze is, daaf planting
opzigt op hebben zoude. Zy vergaderen ’s Maandagsin 't Collegie , in het by-van
wezen van veele Kardinalen ; eenen Apoftolifchen Protonotaris , den Geheimfchry-f°1091.
ver van den Paufchelyken Staat, eenen Referendarius, cenen Affeffor , en den Ge- Ro
heim{chryver van de H. Inquifitie. Deeze Broederfchap beraadflaage over alles dat
tot voordeel kan ftrekken , tot aanwas en grootmakinge van ’t algemeen geloof,
omregelen en ordres te beramen waar naar de Apoftolifche Gemagtigden en Zene
delingen , ter plaa:zen daar de Heydens en Ketters in hunnen Godsdienft d’over-
hand hebben , zich zullen hebben te fchikken.

Van verfebeide andere Vergaderingen, namelyk van de Qverbbyfzelen der
Heylgen, Affaten, en woonplaats der Biffchoppen.

Dibyeenkom®t rakende de Overblyfzels der Heiligen, beftaat uit eenige Kar-Wyze
dinaalen enPrelaten : onder hen tele. men den Kardinaal Vicaris, en den Ge.da

zaghebber over de Paufchelyke Sacrifty of Gerfkamer, die daar van uytreiking doender Re.
aande gelovigen. Deeze vergadering heeft het opzicht over de Overblyfzels derliquiéa:
Oude Martelaren, die veele gevonden worden in de holle graven, en andere onder+
aart(che plaatzen binnen Rome; zy onderzoekt of’erzekere Kentekenen by 2 ; Waaf
door zevanandere onderkent worden. Indien menbevint dat het waarachtige Overblyf

zels
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zels der Heiligen zyn , wordt ; na alle mogelyke vlyt is aangewendt, ci dat men

nedergedaaltis ter beftemden grave , by de Gevolmagtigden van deeze vergaderin=

ge, cenproces verbaal, of zeer omftandig verhaal gemaakt ; daar door het geloof=

pur, baar en autentyk verklaart wort. De gebeenten der Martelaren worden naamen , in-

Rel. geval ze onbekent zyn, gegeven , en in handen van den Kardinaal Vicaris,en des

quiéo. Paus Sacriftymeefter geftelt, die’er meenigmaal cen Catholyk hart meede verheu-

gen; echter houden zy boek daar van, en tekenen hunne naamen op; zy geven’er ook
brieven by en geloofbaare getuygeniffen, dat het waarachtige Overblyfzels van Hei-
ligen zyn.

vergade- De ‘vergadering der' Indulgentien of Aflaaten onderzoekt , of de redenen van
ring.det die ze verzocken rechtmatig zyn: zoo ja, wort het verzoek, uyt naam van den Paus,
gentin diealleen de onbepaalde magt heeft om gecftelyke fchatren der Kerke uyt te deelen,

befehre- roegeftaan. Daar na worden de minuten ot eerlte vergunningen aan den Ge-

° heimfchryver der Brevetten ter banden geftele, om die gra/is, of voor niet, onder

het zegel van den Viflcher , af te vaerdigen , uytgezondert zodanige, waar van ic-

mant zich voor altyd wil bedienen : die worden by Bullen vergoft , en der zel-

ver affchrift, met zegel en brief , koft een Piftool.

verg De vergadeting van het Biffchoplykeverblyf, waar van gewoonlyk de Kardinaal

dering. Vicaris’t Hooft is, zit zelden , om dat’er wcinig te doen valt : zy verleent den

Ridder Biffchoppen gehoor , die geerne , voor eenen tyd, buyten hun gecftelyk gebied

grdre, zoekente verblyven : ’t wort hun , met reden geéyfcht zynde , tocgeftaan. De
= vergadering van de Maltezer orderbeflift de gefchillen die ruffehen de Ridders en

de Kerkelyken ontftaan.

Van de vergadering des Raads Confulte gebeeten.

VI NÎ dat alles ’*: welk de byeenkomften der Kardinalen aangaat ; (rakende hun
dering geeftelyk beftier der Kerke) verhandeltis, blyft niet overig dan cen woort

a van deeze Vergadering te fprecken.  Zy dient ten opzichte der waereldlyke goede-

over de ren, van den Paus, en deeze is’er de voornaamfte van. Sixtus de V heeft ze in

va dien ftaat , daar ze nu in is, gebragt : maar evenwel weete men , dat ze van Pau-
trcenzlus den IV ingeftelt is, toen hy zyne Paufchelyke Necven daar van uytfloot, om
van den dat zy befchuldige wierden qualyk in de bedieningen der Kerkelyke Staaten en
Paus be- :
fehre.  goederen te werk te hebben gegaan: deshalven gaf hy het bewind daar over aan

ven vier Kardinaalen , en zedert dien tyd is ze by dat getal gebleven ; maar de Kardi-

naal; Neefvan den regeerenden Paus , of zyn cerfte bediende van Staat, is’er *t

Hooft , als Opperopzichter van den Kerkelyken Staat, over. Nu en dan laat’er de

Paus cen grooter getal Kardinalen , nevens ook cenige Prelaten , waar van’er cen
Geheymfchryver is, bykoomen ; de laatfte tekent de vergunningen ofbevwilligingen
der {meekfchriften , ‘en hy trekt’er genot van : maar de andere Kardinalen en

Prelaten niet. Zy vergaderen gewoonlyk dings- en vrydags , fchoon het Heylig

dagis , in het Apoftolifch Paleys. i

Form Zy doenrecht over halsftraffelyke mifdaden in dengt Staat van Italie ,

van Wytgezondert 'binnen de Stad Rome zelf , infgelyks te Beneventen , Fermo,

Do en Ceneda begaan. De Gouverneurs der Steden en Provintien konnen geene za-

Ken van belang uytvoeren , ren zy ze alvorens kennis aan deezen Raad gegeeven,

en daartoe lat ontfangen hebben : anders vermogen zy niet dan op de galeyen

te bannen , by welk vonnis de veroordeelden, zich bezwaart vindende, zich aan deezen

Raad beroepen. Zy docet ook recht over de Klagten der verdrukte onderdanen.,

overlaft lydende van Kerkelyke Leenheeren die de groote Leenen der Kerke be-

zitten.

Van de vergadering der goede Regeeringe,

Sri E voorige Confulte droeg , tot den tyd van Clemens den VIII toe , zorg voor

dezer De goede regeering van den Kerkelyken ftaat ; beftaande in Steden en Landen

5‘© fe voorzien.van goede Beftierders om het volk recht te doen, of anders den on-

reche doendete ftraffen.  Maar omdat gemelde Raad de handente vol werk had;

vond de. Pausdienftiger deeze byeenkomft op te rechten , welkealle zaturdag»

ten huyze van den isardinaal Patroon, die’er *t Hooft van is, zi. ‘Zy beftaat

uyt: 4 of 4 Kardinalen , eng of6 Prelaten, waar van’er een Gcheymfchryver15.

Déeze doen recht over zaken van tolrecht, en over ’t geene den Gilden der ela
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en hun inkomenraakt : zy neemen de rekeningen van der zelver bediendens, fchat=
tingen , inzamelingen , ontfangenen andere geldlaften , op.

Van veele andere Versaderingen.

Ehalven de voorige, is'er cene andere vergadering van Staat ; maar die beftaat vergade:
uyt geen zeker getal , heeft ook geenen vaften tyd ; daar in wort voor af ge-tingier

raadpleegr over zaken , welke in de voorgemelde Confulte , als ok in die van dereiding!
goede Regeering , verhandelt zuilen worden. RA elere.

De Muntyergadering beftaat uyt vier Kardinalen en veele Prelaten, daar wort
dé inwendige waardy of gchalte van het gelt , in den Kerkelyken ftaat gangbaar , ver.
gekeurt. 0
De Bycenkomften over’t Water, de Fonteinen , Waterleidingen ,’s Heeren wegen, gesti

bruggen en rivieren vallen zelden voor : ze beftaan als de yoorige , uit Kardinaler gen.
Prelaten, en wacreldlyke Rechtsgeleerden.

Het zelfde zullen wy met cen woord van de Vergadering de Annona, ofover de
mondkoft , dat die overvloedig inkome , zeggen.

Van de Rota of Rolle.

A de Byeenkomften der Kardinalen , volgt de allerheerlykfte Vierfchaar van Pel
Romedi Rota genaamt, om dat ze zoo veel als het Parlement van den Pausfe

is; befltaandeuit twaalf Prelaten daar onder een Duitfcher, cen Fransman, en twee
Spanjaarden moeten wezen, goed gekent door de hoogt genoemde Kroonen ;
d’andere acht zyn Italianen ; mamelyk drie Romeinen ; een Bolonees, cen Ferra-
rees, een Venetiaan, cen Milanees en een Toskaan.

leder Auditeur heeft vier Notariffen of Griffiers; de oudfte Auditeur is Voorzit- Waar en
ter.  Zy vergaderenin het Apoftolifche Paleis , alle Maan- en Vrydag , LItGEnO-vergade.
menden tyd van ’s Rechts (tilftant ; maar indien de Paus zyn Hofin ’t Quirinaalren.
houdt, vergaderen ze in de Cancelary: by hooger beroep vonniffen zy alle recht-
zaken van den KerkelykenStaat, als ook alle zakenbeneficiecl en patrimonicel de
ganfche Gatholyke waereld door, ten ware men vryheyd hadde om die te mogen
voor den dagelykfchen Rechter brengen. Men moetin dit Hofrecht, cer de zaakge=

wonnenis, drie gewysdens die gelykvormig zyn voor zich hebben ; ecne van de 4
eerfte; d’andere van de 4 tweede; de derde van de4 laatfte Rechteren.  Dat meer
is, een Geding wortniet teffens, maar door zoo veele uytfpraken , die ze gew ysdens
noemen, afgedaan , als’er pointen offtukken zyn daar over verfchil in die ganfche
zaak gewecft is : en na alle die gewysdens, mag men herziening verzoeken aan den
Paus zelf voor de Signature , of Vierfchaar van Genade , ’t welk een flag van re-
queft civiel is.

Dit Hofgerichtftaat de eerfte week in July ftil; en na den laatften rechtdag ont- vacantia
haalt de Paus de Rechters overtrefflyk , hen in ‘© Apoftolifche Paleis ten eeten p°pat
houdende , gevende aan ieder van hen boven dien hondert Franfche Kroonen, en‘
aan den Dekentwee hondert : de Vacantien duuren tot deneerften O&ober , dan
word derolle zeer prachtig geopent ; want de twee jonglte Auditeurs komen VOOL rent
uit , gezeren op Muylezels, zeer plechtiglyk gevolgt van cene talryke Ridderlyke derRollé
Paardepraal ;$ vermids alle de Kardinalen, Gezanten en Prinffen yder derwaartsna de.
twee Edelluiden, op de fchoonfte Paarden hunnerftallen , ter cere van henlieden , viento
zenden, daar zich een groot getal Advokaten, Notariffen of Griffiers, Procureursprachtigi
en andere aan de Gerichtsbanken hoorende, byvoegen. De overige Auditeurs wor-
den alvorens, yder met zyne eige Karos , en byzonder ten Hoof gebracht. Alleby
een zynde, wort’er eene deftige reden, van den jongften Auditeur, uitgefproken,
zeer overeenkomende met die van Parys , wanneer ’t Parlament , na St. Marten,
d’eerfte reis gaat zitten. De Auditeurs di Rota hebben yder voor zich ’t rechr,
om de Dottors muts, in waerelt- sof geeftelyke Rechten, dien zy bequaam ken-
nen, Op te zetten.

 

Van de Apoftolfche Kamer.

Ter voor is gezegt dat deze Vierfchaar als een Raadt van de Rekenkamer van Rechten
den Paus is , om dat ze over zyne Domeinen , het inkomen van de Apofto-oeBbb Iifche   
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mernet lifche kamer genaamt , het bewint hecf. Ze beftaat uyt den Kardinaal Kamer-

befeh"e: ling, dicer "t Hooft vanis; uyt den Gouverneur van Rome, die Onderkamerling

zange- is; den Schatmeefter , en den Audireur van de Kamer s den Advokaat der armen;

weden Advokaat Fifcaal ; den Fifcaal generaal van Rome; den Commiffaris nevens

twaalf Klerken van de Kamer, vier van hen zyn, d’een Opperfte dell Annona, om.

te bezorgen daver mondkoft in overvloed zy, cen ander Opperfte della Crafcia.ot

overalle flag van waaren, cen Opperfte der gevangeniffen, en de laatfte der Straat-

wegen Voormaals belaftte de Paus zes Klerken van zyn Hof zyn inkomengade re

flaan , die ook noch dien naam voeren. Maar Sixtus de V ftelde ze op geld ,

» en vergrootte het getal tot twaalf toc. ‘Zy vergaderen ’s Maan- en Vrydags ten

huize van den Paus, Hun gebied ftrekt over al het waereldlyk- heerlyk inkomen

van den Paus; als over de bank der tollen ; over de rekeningen van de Thefauriers

en Ontfangers der Provincien van den Gecftelyken Staat , der Kerkely-

ke lcenen ; den roof van ’t geeftelyk inkoomen ; over de Muntzaken, impo-

ften , en andere diergelyke meer. Ieder Klerk van de Kamer komtter cerfter r00-

pinge de kennis toe over de zaken die hem aanbevolen zyn; maar de Kamer by

wa hooger beroep: dusdanig cen Klerkampt koft tachtig duizent Ryksdaalders, maat ‘©

d'amp- Schatmeefters en Auditeurs ampt ieder meer dan hondert duizent.  Dat van Voot-

Ten oo zitters ieder 30 duizent.  Deeze kamer houd vacantie ter zelver tyd als de Rota:

‘ne op denleften rechtdag worden zy infgelyks zeer heerlyk met koft en drank van den

Paus vervrolyke , en de Kardinaal Kamerling onthaale hen den 1° Auguftus ,

en daags voorSt. Pieter. Debycenkomft wort in 't Apoftolifche Hof, wanneer Zy

de Heergewaden of Schattingen van de Leenmannen der Kerke ontfangen , gehou-

den, ’t geene in gelt betaale wort Komt ten behoeve van de Kamer: ’t geen in vaat-

werk van goudofzilver beftaar, aan den Schatmeefter; doch’t geen in wafchen ho-

nig betaale wort , deelen de Klerken onder malkanderen. Deoze Kamer heeft 5
Notariffen , ieder Ampt koft 20 duizent Ryksdaalders.

Van den Gouverneur van Rome.

E Gouverneuris cen Prelaat van den Paus, daar toe gemagtige : hy bedient

dit Eerampt twee jaren op ’t kortfte , indien hy niet aanblyfe , dar dikmaals

gebeurt. In rang gaat hy voor en bovenalle andere Prelaten al waren ze Patriat-

chen ; omdat hy zonder iemants tuffchenkomen fluyt met de Kardinalen; hy

twilt'et zelf om met de Gezanten van gekroonde Hoofden. Hy is Opperrechtet

over alle aan dert lyve ftrafbaare binnen Rome: cerlt opwaakende svoorkomt hy alle

andere Hoven en Vierfcharen : in ’t borgerlyke draage hy kennis en doet recht

over bode- en werkloon , ook den armenen alle andere zaken die onvertogen Rechtof

cene haaftige afdoening vereyffchen; hy heeft twee Steedehouders in’tborgerlyke , ei

eenin halszaken ; nevens eenen Byzitter en veele andere Rechters, daar benevens

Notari ook zeer veele Notariffen of Griffiers : want men moet weten datin Italien deeze

fenentwee Ampten alleens zyn ; noch heeft hy cenen Prevooft Barigello genaamt , en

worden 300 Sbirris : boven dien heeft hy een trop Helbaardiers, die met hunnen Hooftman

inltalien hem opwagten, entot geleidsmannen,als hy door de Stad gaat, dienen. Hy komt

poor «e eweemaal ter weeke, Woens- en Zaturdags ; by den Paus, om zyne Heiligheit kennis

zelfle te geven, van’t geene binnen Rome omgaat , en de dootvonniffen te doen teke-

cho nen : want zonder die kan niemant binnen Romeaan "t leven geftraft worden!

*£ welk ook weinig gefchied , om dat daar omtrent met cene groote omzichtigheit

wort te werk gegaan ; maar zoo veeltrager als men daar in is, zoo vecl vaardiger

is men met iemant in de gevangenis te {myten szelf in © Afgezonderde, ’t welk cen

gevangenhuis is, daar men om de minfte achterdocht in raakt ; by voorbeeld 4

indien’er eene moort in d’eene of d’andere ftraat of hock voorvalt, neemt men dé

geheele buurt in hechtenis, ja de getuigen zelfs. Hier door komthet, dat, als mei

een menfch op ftraat gequett zier leggen , elk daar van daan wykt , in plaats va

hem te belpen ; zulks dat cen wondheeler het cerfte verband aan hem niet zoudé

mogen doen, zonder eerlt verlof daar toe te hebben verkregen ; waartuffchen dé

gequerfte liche dood bloedt.

Van den algemeenen Schatmeefter.

DI algemeenen Schatmeefter komt de kennistoe en doet recht overzaken ra-

ke;nde de ontroving, ent gene den Geeftelyken benomen word; overe
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t’ontecht ontfangen , en ongeoorlofde handwerken. Hy heeft byzonder opzicht
over deftropingen » knevelaryen, renten , en *t inkomen van de kamer ; de over
zicht overalle rekeningen vanBedienden en Amptenaren; her recht van voor te zit=
ten over’t fluiten van alle rekeningen, zoo wel der Kamer, als van byzondere Hee>
en 5 hebbendealleen de macht om diete doen uitfchryven , ’t welk te verftaan is,
indien de fchuldenaars een gedeelte, of de geheele fchult willen betalen aan hunne
Renctheffers of Thinsheeren, enz , die hen echter niet willen ontflaan.

Van de Auditenrs der Kamer.

E Auditeur van de Kamerister cerfter in rechtroepinge de dagelykfche Rech-Auditeut
Di van ’t.Hof van Rome; hy draagt kennis en vonnift de zaken der Hovelin-e
gen, Koopluiden,en Uitheemfchen, die zich aangeeven of hem erkennen, als ook
der Romeinfche Baronnen , Gezanten , Kardinalen, Bifchoppen , of andere Pre-
laten: en, om?t met een woortalte befluiten, hy doet recht overalle die in cenige
hoog- en waardigheit geftele zyn. Hy oordeele ook by hoger beroep overalle za-
ken van den Kerkelykenftaat,  Hy heeft, in %t borgerlyke, rwee Stedehouders die
Prelaten zyn , en eenen over halszaken , nevens meer andere Onderrechters ; tien
Notariffen of Griffiers , welker ampt yder waardig is 18 of 20 duizent Ryksdaal.
ders , cen Kapitcin Geweldige of Bargello , en Sbirris,

Van andere Ampimannen der Kamer.

E Voorzitter van de Kamer is als Mcefter der Rekeningen, om dat hy zealle
kan overzien , en de macht heefr om ze te doenftil ftaan.

De Voorfpraak'der armen is gerechtige en gelalt gratis , of omniet, te fchry- Advo-.
ven , en den armen nevens andere beklaaglyke perfoonen , die gcen geld ot mid. eaatde?
delen hebben om cenen Advokaat te konnen betalen , in alle Rechchoven behulpe-
lyk te zyn. È
De Advokaat en de Prokureur Fiskaal hebben elk hun byzonder ftuk in ’t ver. Advo-

weeren van cene zaak , d’ecn wyft het recht aan , d’ander hoe «ich de zaak toege- Sri
dragen hecft. reur Fi.
De Advokaat en Prokureur Fifcaal verdedigen en ncemenhet belang van de Ka

mer waar , d’ecn door middelen van rechten , d’ander door Feycelykheden naar
ftyl en gewoonte , daar in hen de Commiffaris van de Kamer de hand bied , die
met den Schatmeefter alle de rekeningen, van welke hy zoo vecl als Tegenbock-
houderis, overziet; hy heeft onder zich eenen die alles oprekent; decze rwce laar-
fte zyn enkelyk Gemachrigden van den Paus, van wien zy deeze bedieningen voorniet
bekomen.
De Opperfte del? azzona, of van ’t kooren, is cen Klerk van de Kamer, daarpe be

over van den Pausgeftelt : zyn gebied ftrekt zich over ’r ganfche Patrimozie; ofwint|
eygen' goed van St. Pieter , Sabine , en de gehecle Landftreek van Rome. Flyovere
heeft zyne eygen vierfchaar , cenen Notaris, cenen Geweldigenof Barige/lo , Sbir-kooren.
ris, en meer andere Bedienden ter voornoemder plaatzen.
De Overfte de/la grafèia , over alle andere waaren, ftelt den Prys op ’t verfch

en gezoutenvleefch , op wildbraar en gevogelte, op de kaas, melk, oly en andere
diergelyke koopmanfchappen.
De Overfte over de gevangeniffen is infgelyks cen Klerk van de kamer s die het Overtte

opzicht over alle de gevangenhuizen van Rome heeft. Hy komt alle Donderdagda
by het onderzock, dat van den Gouverneur van Rome, den Auditeur van de Kamer, nen.
en den Adyokaat van den armen gedaan wott, om die arme gevangenen opt fpoe-
digfte los te maken. Op de naafte voor Paafchen of Kersmis komende bezichti-
gingen, worden zy op cene zcer gunftige wyze bejegent; dan worden de fchulden
van cen meenigte gevangenen betaalt , en die cenige kleine mifdaden begaan heb-
ben; wordenontflagen, om dat ze daar ftraf genoeg, door de cllenden der gevan-
genifle è voor geleden hcbben.
De Overfte der Straaten en ’s Heeren wegen , vonnift mer de Meefters der zel_ Overfie

ve over de gefchillen van de groote wegen , ftraten en gebouwen.  Hy heofe?t
eenen Wapen-Commiflaris die Klerk van de kameris, en het opzichtover de Wape. inezeni
nen, Tuyghuyzen, en Krygskaffen van den Kerkelyken ftaat heeft. De werkelykeeo tre
Protonotariffen gaan in ’£ violet gekleed , te weten met cenen langen Priefterrok!*
en een Biffchops kort manteltje , cenin over den gordel eng en gefpannen
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komende, ’t geen het gewoone gewaad der Prelaten te Rome is ; Zy dragen cok
cenen Prelaten Overrok ; of Rochet, metgaaten, om’er de armen door te fteeken, en
hebben een rood lind om den hoed , die metviolet omgeboortis.

Van de Apofohfche werkelyke Protonotariffen.

*t GetalReHÉ getal der perfoonen daar het Collegie der Protonotariffen uyt beftaat, is
tonota- twaalf, hun ampt koft duizent Ryksdaalders , het brengt 5 of 6 ten 100 0p 5
rien. 7y houdenftaande gekomen te zyn in plaats van de Notariffen, by St. Clemens, en

daar na by St. Fabianus , beide Pauzen, ingeftelt om de werken der Martelaren te
befchryven. Zy zyn Prelaten, en gaanin rang vooralle andere Geeftelyken die geen
Biflchoppen zyn. Men noemt hen werkelyken en Amptbedienenden , om ze te onder-
{cheyden van dat groot getal andere Apoftolifche Protonotariflen 44 honores , dat
is, die alleen den Ecrnaam voeren , de geheele waereld door bekent , en met dien
naam by den Paus of zyne Kardinalen Gezanten erkent of geéert. Zy mogen bui-
ten Romenin ’t violet met eenen Prelaten Overrok of Rocher gekleed gaan : maar
te Rome vermogenze niet anders te dragen dan zwart, even als de Referendariffen

waarin van de Signature.  Deeze Apoftolifche werkelykeProtonotariffen ftellen alles op »
hun dat tot het maken en Canonizeeren van cenen Heilig vereyfcht wort , als ook alle
pd be- andere zaken van gewigt der groote Paufchelyke plechtigheden en bedieningen. Zy

". _mogenin de half openbare Kerkelyke vergadering komen , hebben hunne plaatzen
in de Paufchelyke Kapel; infgelyks in de Cavalcades of Ridderlyke Paardepraalen.
Zy konnen ieder voor zich Doftoren en Apoftolifche Notariflen maken : maar
buiten de muuren van Rome zyn zy gekleed als zommige andere Bedienden.

Van de Confiforiale Advokaten.

Getalder E Paus kieft’er twaalf toe, die het woort in de Kerkelyke vergaderingen, ’t zy.
Mero die in ’© openbaar of geheim gehouden worden , voeren. De Kamer betaald

voor ieder redenecring twaalf Dukaten. In ’t bekomen van het Pz/iuzz voor de
nieuwe Aarts-Biffchoppen beftaat infgelyks hunne plicht , zy doen’er in de gehei-
me Confiftorie verzoek toe , en genieten tien Dukaten van ieder verzock ten dien
eynde gefchiedt. Zy hebben magt, in hun Collegie der Wysheit vergadert zynde ,
om Dottoren in de Rechten, zoo waereldIyke als geeftelyke, te maken. Zy dragen
eenen langen zwartlakenfchen tabbert , met cenen violetten flecp , uytgemonftert en
gevoert met roode zyde , de kap hangt over den eenen kant a Zynde van de zelve

Kleur, gevoert met Hermynevellen , maar hunne gewoonedragtis een lange ronde rok,
van zwarte farsje, met cenen mantel van de zelve ftof , die met flippen langs d’aarde

ape "flcept , maar daar zyn armgaten in. Fen vanhenlieden is Regent van ’t Collegie
der Wysheyt, die ontfangt de daar aanhoorige renten, en draagt zorg dat de wed-
den van de Hoogleeraaren, openbare leflen doende, wel betaalt worden: *t begee-
ven vandie Stoelenftaat aan cene vergadering van Kardinalenten dien einde gevol.
machtigt. De zevenoudfte Confiftoriale Advokaten trekken ieder van hun Ampt
jaarlyks 700 Ryksdaalders , de overige vyf ieder drie hondert.

Van de Referendariffen van d'eene en d'andere Signature,

Jearlijks DI Collegie der Prelaten Referendariffen heeft geen bepaalt getal ; ’t zyn ook
o gecnebedieningen die re koop zyn; maar Eertytelen , die aan perfoonen van

°. goeden huize en geleertheit gegeeven worden , als eene trap tot hooger Ampten.
Men komt'er niet toe, ten zy aangenaam gekent van den Paus; daar na beveelt de
Kardinaal Opperbewinthebber van deSignature derjuftitie , eenen zyner Amptman=
nen , cenfchriftelyk omftandig verhaal op te ftellen , met de getuigeniffen by het
onderzoekvereifcht, naar ’t voorfchrift van Sixtus den V, ’t geen wildat men onder-
ftaan zal of hy cen Doétorin beyden rechten is, of hy te Rome twee Jaaren lang
gewoontheett , of hy vyfentwintig jaaren out is, en of hy van zoodanig een magt
en middelen is, dat hy metcere zal konnen ftaande houden de waardigheid van
ceenen Prelaat.

Nadatdit voor af gedaan is, geeft de gemelde Kardinaal hem twee zaken, in
rechten hangende, om die, metcere , ter Signature overte brengen. Dus bequaam
gekent , en den Eed , van in alle oprechrigheit ’© Recht te zullen betrachten , af.

ge
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gelegt hebbende, wort hy met Prelaaten gewaad gekleed ,’t welk is, eenen flependen
Priefters Rok, meteenkort manteltje even over den gordel komende, hebbende cen
openaan elke zy,om'er de armen doorte konnen fteken. Dit gewaad is van z.war.
te kleur: doch de twaglf Qudften gaan in ’c violet als andere Prelaten gekleed, vol-
gens toeftand van Paulus den V. De 12 oudfte Referendariffen noemt men 70
tanti di Signatura , om dat zy een befluitendeftem hebben ; de andere noemt men
Ponenti, dat is enkelyk Overbrengers, want zy hebben geenebefluitendeftem, ge-
lyk ook in andere Vierfcharen van Rome gebruykelyk is , daar de Rapporteur , of
de Ponenti alleenlyk ieders Recht ontleedt, zonder daar over oordeel te vellen, Onder-
Her recht der Referendariffen beftaat , na dat zy vertoont hebben hunne volmage, tuîtchen
daar in, dat zy de verzoeken, ’t zy rechtszaken, of ’rgunftbeeden zyn ; ter Sig- pui
nature van de juftitie of van gratie nec voorftellen : dat zy kennis dragen en reche;i È
doen over zaken die dagelyks hunlieder oordeel onderworpen worden , mits niet
bovende vyf hondert Franfche Kroonen bedragende : want hoger fom belopende,
moet het voor het hooge Hofrecht , of de Rota komen.

Ecnige andere Vierfeharen van’ Roomfehe Hof.

E Rechter over de overdoening der Ampten, de confidentes genaamt, hecftrechrer
het recht omte onderftaan, of’er in den afftant of wifleling van beneficien gec- over de

ne vuyle morfferyen of omkopingen gefchied zyn. Hy gaat in ’t Violet even also.
cen Prelaar gekleedt, met eenen Overrok of Rocheraan; in de Paufchelyke Kapel, zitbenefi-
hy onder de Amptbedienenden Protonotariffen. Dit Ampt koft omtrent g000 Ryks- ce
daalders , het brengt 7 of 8 ten hondert op. De Auditeur over de twiftzaken
geeft ook voor zyn Ampt, dat zeer oud is, 4000 Ryksdaalders, het brengt zeer wei-
nig op, maar daar tegen geniet hy groote voorrechten en vryheden. Hy is een
Prelaat, enheeft zyne plaats in de Kapellen,'zyn Ampt beftaat in ’cnazien der Bul-
len of Paufchelyke brieven, met deflotreden docatis, ook der andere Si in eviden-
tem , en diergelyke.
De Corregteur der tegenftrydige zaken , die zoo veelals Subftituyt van den Au-Cor-

diteur is, koft zyn Ampt 12000 Ryksdaalders , *t brenge wel 1200 Ryksdaaldersioo
jaarlyks op , ’t beftaat in ’t verbereren der Bullen, die door de hand van den Audi-gentry.
teur moeten gaan. Zyn gewaad is medealseen Prelaat , vanviolerte kleur: hy heeft Sigheit.
Zyne plaats in de Paufchelyke Kapellen.

Van de belaffingen op im- en uttgaande waren, en Tollen der frad Rome.

Riederley belaftingen of tollen zyn’er : d’cerfte , rakende het Land is dichtprieder=
ID St. Euftachius : de tweede aan Ripa den Oever , rakende den tol van di
water ; de derde van de Studie , ofanders de driederley laften op de wynen ge- Lar
heten. De twee eerfte gaan over alle waaren, die te Rome over Tosi ingebrage
worden, dezelve moeten tien van’t hondert geeven ; maarte water komende, gevenze
twaalf; naar de waardecring der geener, dic van de Schattingmeefter over het waar-
deeren geftele, en daar in ervaren zyn : doch zy ; te gelyk Rechters en eenzydig,
zyn niet nalatig de waaren hooger te fchatten dan de waardy. Wel is waar dat
men hen mer de koopmanfchapden tol’, zoo veel die bedraagt, ten zelven pryze als
zy die gefchat hebben betalen kan , dat zy die ook ontfangen moeten in betaling
van den impoft: maar men behoeft met gecn gereed geld re voldoen. Meerendeels
word’er ook niet betaale , dan de tol van ’c geen verkoft wort , want de overige
waarén kan men in de Pakhuizen van den tol laten, betalende alleen het Pakhuis-
geld.

Debelafting of tol der wynen , wort van de Studie genaamt ; om dathet geenDefudie
daar van komt, tot betaling van de wedden der Hooglceraaren en andere Amprbe- sd Wyne
FORA der Wysheit verftrekt; her overige word tot het vernieuwen der gebouwen *
gebruikt.

Devreemde wynenalleente water ingebragt, betalen by den inbreng te Rome den vreem.
tol; de Romeinfche wyn, waar door wort verftaan die van de wyngaarden onder’tSIR
quis van Rome word gemaakt, is vry ten aanzien van de Burgeren : maar delcentol.

nkopers moeten betalen.
. De wyn van de Kafteelen rontom Rome, plagt niet te betalen , eer ’t verfchil
int jaar 1663 » tuffichen den Franfchen Gezant, den Hertog van Crequi , en de
Soldaten Cor/î genaamevoorviel. Matedy Fi voorval zag men niet anders dan
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oorzaak eenen oorlog met Vrankryk te gemoet , en alles fchikte zich daar naar 5 om volk

Pane"ren oorlog te werven» wierden verfcheidene belaftingen , die noch duuren ultgevon-

fitinge, den, fchoon de kryg nooit begonnen is. Menitelde cen gros op ieder baril

wyn, die van de burgten of Kafteelen omtrent Rome quam: nochcen gros, of cen

halve July, op ieder voeder hooi; drie bajokkeneneen half op ieder voeder ftroo ;

cene bajok op een pond zeep , dat zyn Heiligheit Innocentius den XI afdeed ,

twee op het wafch , en andere belaftingen meer op tabak, papier, enz.

andere De offen, koeijen,en kalveren zyn belaft met drieénveertig Julen en drie bajokken

tollen ’t ftuk; de lammeren moetendrie Julen geven ; de varkens twee Ryksdaalders, en

op'tvee de {chapen ieder cenen Ryksdaalder. De koperbetaalt dien tol, maarde verkoper
le fchapen ieder cenen Ryks pi , p

betaalt boven dien cene zwaare belafting , negen van *t hondert, der beeflten die hy

verkoopt.
De kaas, en ’t geen meer van melk gemaakt wort, betaald zes Julen en een half

van de duizent ponden; daarom tekenen de Oppaflers aan de poorten °t getal der

kaazen op, die naar de kaaskopers gebragt worden; ten einde van’t jaar neemenzy,

derekeningen op ; alle de kaazen , d’eene door d’andere , op zeven ponden fchat-

tende.

oly en Oly is niet dan meteenig recht van inbreng bezwaart : de Boom-en Hofvruch=

ten beralen cene bajok van ’t voeder ahi de Srads poorte; en noch cene aan de plaat-

ze Navone , omdie fchoonte houden : want daar moeten ze verkoft worden.

Koorem. Het kooren betaalt ten cerften, voor het meeten , twce Julen ieder rubbio ; dat

zoo yeel als een Roomfch mud is $ en ontrent drie Franfche fchepels zou uytma-

ken : voor ’t maalen moet men betalen zeven Julen aan den Molenaar , zonder’t

meel te rekenen dat hy'er af fteel. De Bakkers moeten het kooren van de Apofto-

lifche Kamer koopen, welker Regent, del annona genaame, cen Klerk van de Kamer

van overvloed is. De Kamer koopt het koorenin voor drie en cen halve Ryks-

daalder het mud , maar de Bakkers moeten’er 8 of 9 Ryksdaalders voor geeven, en

boven dien het meeren , dentol, en’tmaalloon betalen ; doch dit komver by , dat

indien zy zoo gelukkig zyn , datze zoo veel rubbis of mudden, als daar zy op ge-

{chat zyn, verbruyken, en meer kooren tot hunne nering van doen hebben, zy dan

zoo veel als ze willen op de marke, en ten pryze daar het de borgers voor krygen,

mogen gaan koopen.

Zout. Wathet zour belangt è het koft negen quatryns het pond, twaalf oncen in een

pond , naar de kleine maatgerekent , doch wat minder wanneer men mer gewigl

neemt : maarhetis zoo goetniet als ’t zout in Vrankryk.

Jrarlyks De impoften en tollen van Rome worden gewoonlyk om drie. hondert duizent

pacht. Ryksdaalders jaarlyks verpacht ; maar nu zyn zy wel 30000 Ryksdaalders geree-

zen.
Zecvis

|

De Zeevis wort'er van die ze verkopen op de plaats vanSt. Angelo , of den H.

Engel, van de vismarkt gebragt: zy moeten ze, aan den Pachter van de vis, voor

4 0f5 bajokken het pond , *t zy groote of kleine, geeven , die verkoopr ze weér

aan de Viskopers voor twee Julen of 25 bajokken , ieder pont van de groffte vis 3

dat ontrent 4 of 5 maal zoo veel is dan hy ze ingekoft heeft. Deezelaatfte verko-

pen ze weér voor den zelven prys, 200 dat ze daar aan van den gemeenen manniet,

dan door hunne quaade wigt » winnen.

Van’: Roomfih gemuntgelt.

Fen HS Kleinfte gelt is cen Quatryn ; het is cen koper ftukje daar ’s Paus wapen

quatryn op ftaat, kleiner dan een Franfch oortje : vyf Quatrynen maken cenen Bajoks

ontrent. 00k zyn°er halve bajokken gemunt gelt. “Tien Bajokken maken cenen Jule ofPaul

je zilver geld : ook zyn'er halve , en vierde deeltjes van Julen ; drie Julen maken

eenen Tefton; cok zyn'er halve Teftons; maar die zyn te Florenze geflagen. Tien

Lo maken cene Romeynfche Scudi. Dus moet men daar rekenen ,, want men

eeft’er anders geene munt, ’t en ware Piafters , die tien en een halve Jule doens

ook zyn'er halve Piafters.  ** Goudgelt is al eenderley flag; namelyk , cen Ro-

meinfche Scudi , dic vyftien Julen doer. Goude Louîzen en Spaarfche wigrige

Piftolen zyn te Romevoor 31 of 32 Julen gangbaar.

Lyffe of Tafel van de Inwoonderen van Rome.

GetalderOt de goede Week tekenen de Paftoors van huis tot huis elk » Z00 ver

inwoon-
7 4

Hei zyne Parochie ftrekt , de naamen en toenaamen van alle die daar woonen 503
0
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om na Paafchen te kennen die op ’t Paafchfeeft niet gecommuniceere hebben , yder vnRo:
brengt vervolgens zyne lyft by den Kardinal Vicaris of Stadhouder, en van die"
alle by den anderen maakt hy cene algemeene lyft. By voorbeett , in 't Jaar 1687
wierden bevonden

 

 

 

 

 

   

Parochy-kerken e ——_—_ ___ 82.
Huisgezinnen ——_ —_ 26834.
Biffchoppen —_—_@ ——___ 40L
Priefters —_ _ —___ 241.
Monnikenen geeftelyke Mannen —_—_— 3320.
Geeftelyke Vrouwsperfoonen —_ —____ 2084
Scholieren in Collegien woonende ——— e 1262.
Hovelingen der Heeren Kardinalen € —T— 2052.
Armen in de Gafthuyzen —_ A 1831.
Gevangenen 290.
Mannen vanallerley ouderdom —_—— n 71641.
Vrouwen van allerley ouderdom 51470.
Die dejaren hebben om te communiceren e 94535:
Kinderen en andere onbequaam om te communiceren. 28616.

‘ ’t Getal der gene die gecommuniceert hebben s—__ 94092.
*t Getal der gene die niet gecommuniceert hebben —____ 440.
Openbare Hoeren of Vrouwen van quaat leven —_—_—_ 632.
Mooren 26.
Pinzoches, dat is Godvruchtige Vrouwen, die het gewaat van de derde ordre

vanverfcheidene Gceftelyken dragen —— —_ 61.

Maake te zamen Perfoonen, of Inwoonders, 329634

Van de Magiftraat der Stadt Rome.

Otnoch toe hebben wy-gefproken van die Romeenden geeftelyken Staat van Barge,
’s Paus wegen regeeren : nu zullen wy cen woort fpreeken van die by uitfte- Ds

kentheit den Borgerlyken ftaat van Romeverbeelden , en acht geven dat zyne ge-
woonten , vrydommen , keuren en voorrechten wel bewaart blijven.  Wy zullen
voorby gaan van den Overften der ftadt re fpreeken, hoewel zyn ampt in wezen
blecf ten ryde der Keizeren, waar onder hy ’t noch lang als Regent beklcedde;
doch het wiert door Urbanus den VIII , na de Parugenfer Oorlogen , vernietigt ;
hoewel hy zynen NeefDon-Tadeo Barberini daar mede, na de dootvan den laat[ten
Hertog van Urbin , in wiens geflacht het veele jaaren , en van te voren noch veel
langer in dat van de Urzinen geweeft was , begunftigde. Infgelyks zullen we voorby Cani
gaan het Maarfchalk ampt van Rome, fchoon erffelyk aan ’t geflacht van Savelli ; en Erf.
vermits het anders geene figuur noch leven in de waerelt maakt, dan ten tyde de,H. mae
Stoelleedig ftaat , en eenig volk van hem , om de wacht aan ’© Conclave te hou- vanRo.
den; aangenomen wordr. Weleer had hy zyne eige Vierfchaar Corte Savella ge- me.
naamt , daar in verfcheidene zaken , van kyven, vechten enflaan zonder bloet te laa-
ten, verhandelt wierden , hy had zyneeige Griffiers of Notariffen , zynen Bari-
gello, Sberris en gevangenis; maar daar wiert zoo veele ongerechtigheit en guitery
onder gefpeelt , dat men ze genootzaakt wiert in duigente flaan.   Van den Raadsheer van Rome.

An alle de befchrevene Vaders, Patres conferipti, die weleer den Raat vanRooms
oud Rome maakten , en uit ruim driehondert Raatsheeren beftont , is'er nuit

niet meer dan een , die byna niet anders dan den ‘naam levendig houd ; want hy mocteen
word niet , als weleer, van ’t volk verkoozen; maar door een brevet en goetken-ttrm-
ning van den Paus; blyft dien groote naam alleen in’c leven; en, ’t gene den Ro- sal
meyn noch meertot vernedering ftrekt, is dit, dat tegen de gewoonte van alle
groote Steden, de ganfche waerelt door, daar de eigene Heeren uit hunne burgery
verkooren worden , hier de Raadsheer een vicemdeling moet , en nooyt een inge-
boorne mag zyn, en boven dien cen Rechtsgeleerde. Deeze waardigheit brenge
ontrent twee duizent Ryksdaalders jaarlyks op. Hy heeft twee Rechters of Stede-
houders in borgerlyke zaken onder zich , die men Collaterale , of Zydrechters

noemt,  
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noemt, waar van de eerfte by hooger berocp vonnift, indien iemant zich bezwaart

tifi by de uitfpraak van den tweeden vind ; maar daar na.wort'er een derde , Rechter

van appel of beroep geheeten, bygevoegt: hier van dienen zich, die by de vonniffen

der twee voorige zich verkort achten. Hyheeft ook een Luitenant crimineel, die ter

doot vonnift. Henlieden alle tzamen komt de kenniffe en ’t oordeel toe, over de
geld- en halszaken der burgeren en inwoonderen van Rome, Deeze Raatsheer wan-

rada eri hy om wat groots te verrichten te voorfchyn komt , is gekleedt in cen Raats-

heerlyk heerlyk gewaadr ; ’t welk beftaat in cenen' Mantel van goude Brocade , tot op de
kleedt. aarde fleepende , groote wyde mouwen, gevoert met Karmozynroodt taf, en eene

groote kraag of kap, doorfneeden, gelyk gout vaatwerk, op zyn antyks. Hy heeft
zyne plaats in de Paufchelyke Kapel : maar de Marquis Nigrelli, die tegenwoordig
deeze plaats bekleedt , komt daar noyt, omdat hy van gevoelen is dat hen den rang

toe komt, twiftende daarom met de Ambaffadeurs der gekroonde Hoofden , die

hem dien noyt hebben willen toeftaan  gelyk ookbillyk is. Alle zaturdag komt hy
by den Paus en den Kardinaal zynen Neef, om hunverflag te doen, hoe *t zichin
zyne vierfchaar toedraagt : dan is hy aangedaan met eenen zwarten Raatsheer]yken
tabbert , ’s zomers van fatyn, en ’s winters van ongefchoren fluweel. Als de Paus

eenen nicuwen Raatsheer gemaakt , hem den ftaf van zyn ampt overgelangt , en
den eedt van getrouwigheit afgenomen heeft , dan gaat hy zichint bezit ftellen ;
wordendeverzelt van cene talryke cavalcade , of Ridderlyke paardepraal van Ro-
meinfchen Adel, van die der Kardinalen , en alle de Amptluiden en Bevelhebberen
van ’t Capitolynfche Hof, trekkende her Roomfche krygsvolk met hunne Hooft-
mannen, of Capo Rioni , voor uit. De voorgevel van ’t Paleis des Raatsheers word
dan met veele Schilderyen en Zinfpreuken verciert , zyne wapens met loofwerk en

byfchriften 5 en na dat hy in’ bezit van zyn amprgetreedenis, word hy met eer-
fchoten van mufquetten en ander fchiergeweer begroer ; des avonts worden in het
paleys lichten en illuminatien ontftooken.

Van de Romeinfehe Rechtbewaarderen en-Hooftmannen der Wyken.

pie E Raatsheer heeft tot Co/aterale , ofZyderechters, drie Confervateurs Romains,
n en dat is Roomfche Rechtbewaarders. Hunlieder ampt komt zeer overeen merdat
eder Schepenente Parys, alle drie maanden worden zy verandert, en metbriefjes weder

nen Nieuwein hunne plaatzen gekoren , op de zelve wys als de Hooftmannen van de
14 Wyken binnen Rome, die men Caprioni noemt. Tot Zyde- of Mederechters
worden zeer oude, en tot Hooftmannen of Caprioni, jonge Romeinfche Edelluiden,
voorgeftelt ; hunne naamen wordenin ’t byweezen van den Paus , de Kardinalen,
Kamerlingen , en den Neef van zyne H. gerrokken : zy leggen daags daar na aan
zyne H. den Eed van getrouwigheit af , dar gedaan zynde ftelr de Raatsheer hen
op het Kapitool in ’r bezit hunner ampten. Hun gebiedt beftaat in het hand-
haven der oude Roomfche gewoonten : zy ftraffen alle verkoopers van koft en
drank, die maat of wigt vervalfchen, of de waaren boven dengezetten prys verkoo-

pen; zy yken mer een teken, dat niet nagemaake kan of mach worden dan op ftra

van valsheit , alle wichten en maaten. In hunne bewaring $ op het Capitolium,
zynalledecerfte afdrulezels en modellen der voornoemde wichten en maten, ’t zy

Ve oude of nieuwe en zyn gewoone Rechters, by hoger beroep, over al dat in verfchil
van hun- van eenige konften by de Gildemeefters afgedaanis; zy vergunnen’treche van burger-
nenrof fChap » dragen zorg dat de muuren en waterleidingen van Rome wel onderhouden
Ove worden , hebben op het Capitolium hunne eigene gevangenhuizen , eenen Griffier,
ften eenen Fifcaal of Schour , Provooft of Barigello , en Sbirris : als de Hooftmannen

of Caporioni, afgaande , hunne ampten nederleggen , noemen zy yder zes anderen
in de plaatze, de briefjens worden in eene kroes of urna gefmeten ; de eerfte die

getrokken worden komenin de plaatze der afgaanden; in’tbezit van hunampr ge-

treden en door den Raatsheer plechtig ingeleide zynde , komen zy in de Sacriffy»
dAra Celi genaamt, by cen , daarkiezen zy cenen Prior, of Overften, die, nevensde
drie voornoemde Zydrechters, de bediening van het recht en gerechtigheit bywoonts
als ook van alle andere zaken ; deeze vier zyn aleens met cenen langen Raadsheet-

“n lyken tabbart op zyn antyk-romeinfch , even als den Raatsheer gekleedt , hebben-

ding, de eene groote lakenfe Bonnet op * hooft; zy hebbenalle vier hunneplaatzen in de

rangen Paufchelyke Kapelle , zittende boven den geheimen Kamerheer, aan den voet des
zitPi24Paufchelyken throons , 00k alle vier een Raadsheerlyk kleedt van goude Brokade

aan ; yder houd vier Stadsdienaars, wier livrey rood Fluweelis, met goude FA
ne
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nen geboordt , op gemcen lands koften. Deeze Stadsrechtbewaarders met den
Overften of Prior der Hooftmannen over de Wyken , gaan zeer dikmaals in ver-
fcheide Kerken' van Rome , daar zy dan , uit hoofde van eenigeftichtingen; cene, .
zilvere Kelk , en vier Flambauwen van wit wafch offeren. Op de dagen als zyjsttho
aan partyen gehoor op het Kapitolium , ’t welk tweemaal ’s weeks gefchiedt , ver-zock.
leenen , of andere ftadszaken waarneemen » laaten zy zich nevens hunne vrienden
treflyk, van het inkomender vier groote burgten, die zy om Rome hebben, en daat
Zy Heeren van zyn, ontrenttwintigduizent Ryksdaalders ’s jaars opbrengende, ont-
halen. De Burgten zyn deeze; Vitorchiana dicht by Viterbe , Magliana en Sabi-
ne, in°t landfchap van Sabine, en Cori in Campagna, of de landftreek van Rome. Hun
Alle de hoofdenvan viffchen, die grooter zyn dan cene zekere maat, komen hen zoo Tooicra
lang de H.Stoelledig is toe ; de Hooftmannen Caprioni brengen de borgery intyde ale
de wapenen, tot befcherming van hunné Wyk; doen alle nacht , yder binnen zynde A.5 Stoel le-
beftek, de ronde. De Heeren Stadsrechtbewaarders paflen, waar toe elk zynen dag difiao
heeft , op den weg waar door de montkoft aan de Kardinalen:in ’t Conclave ge:
bragt word.

Onderhet Paleis van de Heeren Stadsrechtbewaarderen , hebben allerley konft-en conta
handwerkslieden hun Confulaat of Gildekamer , wier Overmannen over de ver-lt8tof
fchillen der Ambachesluiden, cenige konlt ofambacht rakende, vonniffen ; ’t zy dat het vergade»
de deugt van ’t werk aangaar, of wel deszelfs waardy, fchattende, volgens hunnen "98:
pliche, het te hoog gerekende , of anderzins den twilt fcheydende : maarelk in’t
zyne. By voorbeeld ; de Gildemeefter van de Kleérmakers oordeelt over zyn
handwerk, als daar omtrent verfchil is, enz.  Noch vergadert op het Kapitolium
eene andere Raad of Magiftraat , Paziere genaamt , die over de voldoening , van
die met woorden of werken beleedigt zyn, het oordeel velt. Dit ampt heeft groo-
te overeenkomft met dat der Ouden , waar van die ’t bekleedde Magifter Equitum
genaamt wiert. Het zoudeeen zeer treffelyk ampe zyn , in geval de Beftierder
van Rome, ende Sbirris het niet alle zyne kracht onttrokken. 7

Nochiy’er op ’ Kapitolium cene andere Magiftraat van vier Maarfchalken; die, je
ten tyde dat de Groote Raad en ’t volk nocheenig gezag had, het Krygsvolkte fchalken:
velde bragten; maar nu worden de Maarfchalksampten niet dan aan kleine jongens
gegeeven, x

Bovendien is’er op het Kapitolium eene andere Raadsbediening ; de Paus gecft Meetiere
ze aan twee Romeinfche Edelluiden van den cerften rang. Zy worden Maéftri di Heeren-
Strada,en wel cere Ediles, Meefters van ’s Heeren wegen en ftraten genoemt: Zy wegen
geven ache, dat de ftraren, bruggen en gemeene wegen , binnen en buyten de
Stad, wel onderhouden en gemaake worden, als ook de Stads muuren en gebouwen;
daar zy ook,indien’er gefchil rakende de belending, erffcheyding, enz ontftaat, ter
eerfter in recht rocpinge recht over doen.  Zy dragen ook zorg dat de Fonteinen ,
waterleidingen , en aftochten, die’er machtig veele zyn, reyn en in order gehouden
worden. *t Amptbrenge hun ter maand hondert Ryksdaalders op. Zy behouden
het altyd, of zoo lang 'tden Paus belieft: want hy ’t hen zonder wettige reden nooit
afneemt: zy hebbencenen Afleffor, ofbyzittenden Raadgever, zynde cen Rechts-
gelcerde , nevens cenen Griffier.
Ook vergaderen op het Kapitolium de Gerechtsbedienden, met hunnen Affeffor, Vepe

‘of byzittenden Raadgever en den Griffier : hun recht beftaat in te vonniffen overvande
de gefchillen ,ont[taande over de vruchten, heggen, graften der wyngaarden ; en dienft- Gerechts
baarheden der kleine overwegen cn paden. DOTI   Van den Kamerling des Oevers of del’ Ripa.

Och iser cene andere Majeftraat van den grooten Oever, dien men Kamer-pe Ka.
Nling van den Oever de/ Ripa noemt; gewoonlyk bedient het een Roomfch Delte
Edelman; ?t beftaat in ’t vonniffen en recht doen over de verfchillen der Zeeluiden, deve
vragtloon , affeurantien, en andere diergelyke zaken ; waar van ’t by beroep aan de
Apoftolifche Kamer, ter rechtbank van den Klerk der zelver Kamer, komt; om
dar hy den waterkant van Rome voor zyn deel hecft. De gemelde Klerk van de
kamer heeft daar omtrent cenen Onderrechter, om in de zaaken der Zeeluiden ’
zy het borgerlyke of halszaken zyn ; recht te pleegen.
Om eindelyk de adelyke geflagrena daar uit de Majeftraat der Stad beftaat , te

kennen , zal het den Lezer niet konnen verveelen , de volgende Lyft na te zien,
daar hy dealleraanzienIykfte onder hen CE zal : ik volg daar in’t verhaal, zoo

ce *t by  
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’t by my uit het Italiaanfch gedrukte boekje getrokkenis : zynde de Redeneeringen

vaîi de Venetiaanfche Gezanten op hunne wederkomft van ‘t Roomfche Hot, met

den Pregadi van Venetien , in ’t bywezen der Signorye , gevoert. *

En alzoo de Hooggemelde Heeren ook uitftekende verlichte perfonaadjen zyD »

ben ik van gedachten niet te zullen misdoen met ftiptelyk hunne fchriften, dien

aangaande opgeftelt , te volgen, dien ik tot myne Schutsmannen noeme,en herha-

le als volgt.

  

Van de Hooft- of allervoornaamfle Geffachten van Rome.

“vie van E vier voornaamfte geflachten binnen Romezyn; dat van Urfini, Colonna,

ner Conti, en de Savelli.

Qenrang:* Paus Sixtus de V gaf de twee cerfte den voorrang in’ gaan of zitten boven

sang on-de andere; en, als eerfte Romeinfche Prinffen, plate hy hen in de Kapelle , en

der hem andere openbare dienften , naalt aan de Ambaffadeurs of Gezanten van gekroonde

Hoofden, dicht by zynen Throon. Om verder allen twift over den voorrang tuffchen

hen weg te neemen,, vondt hy goet die te fchikken naar hunne jaaren ; maar zy

waren merdie uitfpraak niet vergenoegt; z00 dat; wanneer de outftgeboorne der Ur-

finen meerjaaren heeft dan een van de Colonnes ; de cerftgenoemde alleen zich by

den Paufchelyken throon vocgt , vermits de tweede hem niet wyken wil; indien

cok Colonne meer jaaren heeft , zal Urfini zich, om de zelve reden , daar niet

laaten zien.
SE Deeze uitfpraak van Paus Sixtus den V, ftonden de geflachten van Conti, Savel-

our.den andere tegen, om dat hen ongelyk gefchiedde , en de oudheit hunnes adels

ni gekrenke wiert ; die voor deeerfte in’ minfte nier behoefde te wyken: maar zy

hebben echter daar niet mede konnen winnen. ’tGeflacht van de Urfinen heeft het

voorrecht te Rome, dat hunnen Naam in alle Raatsbefluiten boven aan ftaat : zy

zyn ook veelmaals door Houwelykenover en weér aan de Koningen van Napels

vermaagfchapr.

Hertog De outftgeboorne is Don Flavio Orfino, Hertog van Bfacciano, enz,zeer oudt,

vanBrac- zonder kinderen. Hy hadten cerften houwelyk cene Nicht van Gregorius den XV

cine... Ludovifio; zyne tweede Vrouw was M ria Anna van Trimouille van Franfcheaf-

komft , dochter van den Hartog van Marmoutier , weduwe van den Grave van

Chalais.
Lelioo-  Hy heeft een broeder Don Lelio Urfino, Prins van Viconaro, die buiten jaren is

fine" om kinderen te teelen. Dies zal deze tak op cenen anderen Stam te Napels ,

daar ze zich heeft netrgeftele , overgaan ; de Hartog van Grannais’er ’t hooft van,

getrouwt aan cene Nicht van den Kardinaal Altieri , daar hy veele kinderen by

heeft; ter gunfte van dit Houwelyk, wiert de oudfte broeder, die cerftgeboorne van

dit geflacht , en een Jacobyner Monnik was , Kardinaal gemaakt , hy is Aartsbif-

toratio fchop van Beneventen. Horatio Urfino, Marquis de la Penna , cerfte Kamerheer

urfino. van den Kardinaal d’Eftreés, maakt den derden tak in dit geflacht, die in hem cin-

digen zal. De vierde is de Prins van Amatrice, die in Abruffo , zich daar neder-

geflagen hebbende ; zyn Hof houde. Men zoude met reden konnen, ftaande hou-

den, dat de naam van Orfino gefproten is van Rofino, en’theeft te meer waarfchyn-

lykheit , ‘om dat zy cene Roos in hun wapen voeren , en om dat de Stamboom,

die tor onze tyden toe in Duitfland geblocit heefi , de zelve wapens onder den

naam van Rozenberg vocrt.

Colonna Don Laurentio Colonna, Hertog van Poliano , Genezano , Sagliacozza , Cnz.

Here Prins van Marine, en Erfconftapel van *t Koningryk Napels , heeft vier man-

liano. lyke kinderen by Maria Anna Mancini, Nichte van den Kardimaal Mazaryn. Zyn

broeder , de Prins van Somino, trouwde cene dochter van den Hertog Cefarini,

die hy dacht erfdochter van dat huis te zullen zyn , omdat haar outfte zufter gee-

ftelyk was geworden; maar alzoo zy andere gedagten kreeg, en zin tot den houwe-

lyken ftaat, wiert zy van hare geeftelyke beloften ontflagen , en trouwde aan Don

Frederico Sforza ; dus heeft de Prins van Somino twee Zoonen nagelaten , doch

zonder gocdt.
patriarch De Heer Conftapel Colonna heeft een Oom gehad , die Colonel in de Neder-

van Con-landen geweelt zynde, Monnik van de Benediktyner ordre wiert ; hy ftierf eenige

Polen.JeRren geleden mec den cernaam van Patriaréh van Conftantinopelen. a

Partog Van den rweeden tak van den Stam Colonna; die weleer de eerfte was 15 Don

vansar Gilles Colonna ,, Hartog van Sarbagnonaen van Anticoli het hooft. Hy trouwde
bagnona,

Sa
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aan cene Nicht van Clemens den X , de Hertogen van Bafanello en Gallicano zyn
uit dat Houwelyk gefprooten.
Noch zym'er meer andere Colonnes te Rome, maar deeze eerfte kennen hen niet

van ’t echte bede.
Het Geflacht van Contiis ,, z00 gezegt word, het outfte van Rome, althans: is conti

hec zeker dat her wel het machtigite geweelt is : want Platina ; tot bewys dar Selacht
van, zegt dat dic van ’t geflacht van "Conti Tufculani (dus wierden ze gebynaamt) en magi.
naar hun zin meenigmaal deezen , of geenen Paus maakten. Nu zyn zy middel-
matig van ftaat , Hecren en bezitters van Poli, en Gadagnoli, landen die geen
groor geld opbrengen. Zy zyn drie Gebroeders, de outft geboorne, weduwenaar
zonder kinderen zynde , wiert Priefter van ’t. Oratorium : de tweedeis Hertog,
van Gadagnoli, hy heefc zich in-den echt begeven met cene zufteri van den Heerege
Konftapel, die weduwe was van den Hertog van Bafanello , by welke hy cenen'zoondagnoii.
heeft , weleer Edelman van de Koningin van Zweden. De andere acht hebben‘elk
byzondere bedicningen.
De Hertog van Poli bedient een ampt in de Kerk, dat hem dentytel peeft van De Hess

Maéftro di Sacro Hofpitio ; daar door heeft hy zyne plàats iù de Paufchely- Po
ke Kapel, dicht by de binnepoort , die hem toebetrouwt en:wvan hemi bewaart
wordt.
De gemelde Hertog van Poli heeft eenen derden broeder , den Kardinaal en Bit.

fchop van Ancona.
Het geflagt van Savelli is te Rome ouder dan dat van de Urfinen De cerftge. Savelli

boorneis , cenigen tyd geleden , Kardinaal geftorven. SRI
De tweedeis Prins van Albano, Ridder van ’t gulde Vlies, en Erf Maarfelialk Rooms

van de H. Kerk. Dit ampt wort levendig wannecr de Paus doot; en de H. Stoel8eMacht
open is : ’t krygsvolk , dan onder zyn gebied , houd de wagr aan het Conclave;
hy heefe geene kinderen. Zyn Erf vervalt daar door op Onufrio Savelli zynen
bloedverwant, cenen Romeinfchen Edelmandie ’t wel van doen heeft. De Spinel-

li moeten ook van hem erven , omdat dit geflage cene erfmaking van den huize
van Peretti, vermaagfchapt aan Sixtus den V , geheft hecft.
Te Romezyn nochvier andere geflagten , dic-zich met de voorige gelyk ach- Andere.

ten. De eerfte zyn van het huis Gactani, ’t welk zyne afkomit van Bonifacius delyke ge-
VIII rekent. De eerftgeboorneis de Hertog van Sérmonette , en St. Mark. Prinsfschien.
van Kaferte, Hcer van Citerne , en andere Heerlykheden meer. Hy heeft twee

zoonen ; de outfte , Hertog van St. Mark ; is gettouwt aan cene dochter van den

overledenen Prins van Paleftrina, De tweede is cen Abt; hy heeft noch drie
dochters, twec zyn Gceftelyke.

De tweede, ‘t geflage van Cefi ; ’t is binnen Rome voor. meér dan 500 jarences:
bekent ; de Eerf[tgeboorene van dat geflagt is aan cene van den huize van Conti
gerrouwt.

De derde zyn de Cefarini; wel cer ,, onder den naam van Montanara , Edel. Cefarini
luyden voor meer dan 600 jaren bekent. Dic geflage bezit het Hertogdom van Mor."
Civita Nova, de Heerlyke goederen van Genfano , Lavinia, Andea, enz ; metnara.
den tytel van Vaandrager der H. Kerke. Hy heeft gcene kinderen dan twee, doch-
ters; d'eene getrouwr aan den Prins van Sonnino ; de tweede aan Dom Frederico
Sforfa, Decze laatfte is Erfgenaam , en haar Man voert den naam van Ceza-
fini,

De vierde , ’v Huis van Sforza : afkomftig van den zoo vermaarden Attendolosforza
Sforza, die, van eenen geringen bocr, Veldoverfte over de Legers van Joanna de DAME,
Il, Koningin van Napels, en van de Hertogen van Milanen wiert. Hy lier PEOM
twee wettige zoonenna , die zich te Rome neérfloegen:; daar bezitten zy © Her-
togdom van Segni in Campanje, en, met cene volle en onbepaalde magt; ’t Graaf-
{chap van Santa Flora in Tofcane.
De Hertog Sforza is al voog ecnige jaren zonder kinderen overleden , daaromsforza

maakte hy zyne goederen en Staten aan zynen Neef; doch zyne weduwe, cene teog
Franfche Vrouw, Meyrouw de Thiange genaamt, bchield'er de Lyftogt aan. Hoog-lanen,
gemelde Heer Attendolo Sforza liet eenen anderen zoon » Buiten echt, na; die
nam Blanche Vifconti , onechte dochter van den laatften Hertog van Milanen,
van den zelven naam ten houwlyk, en maakte zich meefter van den Staàt en "t
Hertogdom van zyner vrouwe Wa : vyf of zes Hertogen zyn'er vervolgens
van den Naam van Sforza geweeft , doch hadden groot werk, om het tegen de
Koningen van Vrankryk , Lodewyk den XII , en Frangois den I ftaande te
houden. Delaatfte Hertog van Milan , Francois Sforza genaamt, geen kinderen

cc 2 nala-    
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nalatende ; maakten het Hertogdom van Milanen aan Keyzer Karel den V.

Andere Te Romezyn noch veele andere geflachten van Hoogadelyken Stam , dic Herto-
csclegegen zyn: namelyk > de Hertog van Altemps , die van Duitfch bloedtis.
flachen. Van het Huis of denStam van Frangipani, voor zeer oudt bekent, is noch eene

Pong Spruit te Rome , hy is Marquis van Nemi, aan her meir van den zelven naam,
dicht by Genfano; gelegen.

Mattei. e Geflacht van Mattei is ook zeer oudt. Honorius de II was van het zelve huis,

uit dien Stam zyn twee takken gefproten; namelyk, de Hertog van Grovio, en de

Hertog van Perganica.

Caffarel: Het Huis van Cafarelli is mede cen van den alleroutften Adel van Rome ; doch

ti zz 7y hebbenniet uitgeblonken , dan na dat Scipio Borgeze, uit den zelven Stam ge-

Mk. {proten, Kardinaal, en als zoon van ’t Geflacht van Borgeze aangenomen wiert.

Dit Huis bezit een Hertogdom in ’t koningryk van Napels, groote rykdom te Ro-

me ; en vecle Landgoederen in ’t Roomfche Campanie.

Lanti, Her Geflacht van Lanti bezit de Landgoederen van Bonmarzoin Tofcanen, met

den Hertoglyken rytel ; en boven dien naby Viterbe , ’t Prinsdom van Belmonte,

Rocca, Sinibaldi, Bagnaja, enz.
Mutti. tr Geflacht Mutti maakte zich door de Aldobrandini groot , zynde anderzins

deftige Edelluiden ; zy bezitten ’t Hertogdom van Regnano.

strofi. De Strofli zyn van ’t Florentynfche geflacht : In Vrankryk is een Marefchal
van dien naam geweeft ; zy bezitten ’t Hertogdom Bognoliau in ’ ryk van Napels;

en de heerlykheit van Balconvifie, Plagonie, en van Stidia in Tofcane: de Mark-
graaf van Forano in Sabine, oudfte zoon van den Hertog , nam en echre de

Érfdochter van Renfi, cenen ryken Wiffelaar , daar hy een Million Ryksdaalders

mede ten houwlyk kreeg ; hy heeft by haar niec dan dochters.

salvia...’ Geflacht van de Salviati ; is ook van zeer ouden Florentynfchen Adel, de

outftgeboornen, die Hertog is, houdt gewoonlyk zyn Huis en Hof te Rome.

Romeynfehe Prinfen Neven van Pauzen.

Ode- On Livio Odefchalki , Milanees , Neef van Paus Innocentius den XI , is
fohalki. Dt van Ceri.
nie. Don Gafparo Altieri , gettouwt met de Nicht van Clemens den X, van het ge-

Aacht van Albertoni en Paluzzi , Prins van Loriolo.
Rofpi- Don Jacomo Rofpigliofi, Neef van Clemens den IX, Hertog van Zagarolo.
glioli. Don Auguftin Chigi , Neef van Alexander den VII, Prins de l’Aricca.

Parti. Don Pamfilio, Neef van Innocentius den X, Prins van Valmontone.

Juttinia Don Juttiniani, Achterneef, of zufters zoonszoon van den zelven Paus., van
nivan* ?s Moeders wegen , Hertog van Onano : dit geflache rekent zyn afkomft van den

Sclache Keizer Juftinianus.
Barber- Don Barberini , Achterneef, of broeders zoonszoon van Urbanus den VIII,

ni. —Prins vanPaleftrina; hy is jong, enzyn Vadereenigen tyd doot geweeft; zyn out-

fte Broeder heeft den Kerkelyken Staat aangenomen, en is Klerk van de Kamer.

Borgeze. Don Jan Baptifta Borgeze , Achterneef van Paulus den V , Prins van Sul-

ione.
pui Don Ludovifio $ Prins van Piombino is van Gregorius de XV afkomftig.

Boncom-

.

Don Boncompagno , Hertog van Sora , is van Gregorius den XIII afkomftig.
‘pagno.

LYST DER EDELE ROMEYNSCHE GESLACHTEN,
E in drie verdeclingen gebracht.

De cerffe verdeeling , van die meer din 400° Faren bunnen
Alel reekenen.

Albertoni , of Paluzzi. Boccapadula.
Aftalli , Marquis de Sanbuco. Bocco mazza Conte de Scandaglia.
Alberi. Brunchi,
Annibali della Molara. Beniraboni,
Afti, i Carducci.
Boccabella. Capizucchi.

Coleri.



 

Van Nieuw
Coleri,
Crefcentii.
Cavalieri de Militibus.
Capodi Ferro.
Capranica.
Cazali.
Cofciari.
Cerrei,
pai
apo galli.

Cerchizi.
Caftellani.
Fabbi.
Fofchi.
Gabrieli.
Gortifredisuit dit Geflagt, zegt men het

Huis van Ooîtenryk gefproten te zyn.
Jacovelli.
Incoronati.
Maflimi,
Mandalchini.
Millini Mancini de Lucei.
Magiltri,
Porcari ; deeze achten zich van Cato

gefproten.
Pozzi.
Palombari.
Savocchio.
Serluppi.
Santa Croce.
Scapacci.
Theodoli.
Tedelini.
Valle.
Vallati.
Velli.
Vannucci.

Tweede Verdeeling der Geflachten
meer dan 300 Faren voor

Edele bekent.

Accoramboni.
Armentieri.
Buffali.
Bonaventuri.
Coccini.
Cinquini.
Cupis.
Euangelifti.
Favaini,
Gironi.
Leoni.
Maffei.
Melchiori,
Ariccia.
Bufalini,
Baglioni.
Ceci.
Contreri.
Filonardi.   

Rome.
Majocroni.
Mignanelli.
Mucini.
Margeoti,
Marcani.
Nivia.

Specchi.
Stati
Theophini.
Vi@&ori.
Verofpi.
Pichi.
Saldoni.
Sarei.
Viperefchi,
Vitelefchi.
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Derde Verdeeling der Edele Geflach-
ten zedert 200 Faren bekent.

Aquilani.
Bongiavanni.
Catali.
Celfi.
Fani.
Grifoni.
Guarnelli.
Lancelotti.
Nari,
Nuggieri.
Perrani.
Porta.
Roberti.
Stella Zaffiri.
Torres,

Geflachten die zich te Rome neder-
geffagen hebben, zynde het groot-
fe deel al voorbeen in bun
Land voor Edel erkent.

Bologneti , van Bolonien.
De Graven van Carpegna, van Urbin.
Carobbi Monte Catini van Ferrare.
Rafponi , van Ravenne.
Nobili, Neyen van Innocentius de IX.
Palavicini , weleer Opperheeren van den

Burgt St. Domino by Parma.
Sabbatini , van Bolonien,
Cardelli , ryk en machtig door de Aldo-

brandynen.
Capponigitoor Clemens den IX.
Manfroni5 door den Kardinaal Sauli.
Nobili del Monte , bloedvrienden van

Julius den III. ;
Sannefii , Hertog van Collogno ; ryk en

machtig door den Kardinaal Aldo.
brandini.

Ccc 3 Edele     
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Edele Florentynfche Geflachten die\ Geflachten , zedert 70 Faren her-

zichte Rome nedergezet hebben.

|

"waarts,ryk enmachiig geworden.

; Bonaimi.
Acciajoli. è Coftaguti , Marquis van Confentini.
Amadori. Cofta.
Altoniti. Pagliano.
Americi. Scagli.
Antinori. Vivaldi.
Corfini.
ni, Huisgeziunen groot door de Wifet

ellicaia. bna bank geworden.

Macchiavelli. Baldinotti.
Meraldi. Bertoletti.
Mafigni. Boftigni.
Marcelli. Botelli.

l Patrizii. Del Nero,
. Rufpoli. Joppa.

Siri. Nerli.
Soderini, Rocci.
Vaini. Spada.

Varrefe.
Rappacioli. - 

waarom Ik maak myn werk hier niet , om in eenige wyzehierict neérteftellen , rakende
gAw den rang des Adeldoms; ik twyfele ookniet of daar zyn andere Edele Geflachten
tele meer binnen Rome; maar die zyn my onbekent. Ik fpreek ook niet van eenige Ge-
Fide flachten van Genua of Napels , hoewel hunne Leden en Landlieden de hoogfte
Sele: ceeftelyke Ampten of Prelatoryen van ’t Roomfche Hofbekleeden , omdat'er de

by gaat. Eerftgeboornen van hunne geflachten hunverblyf niet houden.

Van den Krygsoverffe van den Paus.

Redenen Ewyl ’t Roomfche Hofaltyd vreedzaam moetleeven, beftaande uit Kerke-
‘waarom lyken, dat ook de Chriften Vorften hetin vrede en groote geruftheit latenz ja ik
Si zegge, tot cene glory zoudenrekenen dat ze het indien zy de cer mochten hebben ’£
Krygs- zelvete hulp,te komen als ’t iemant ftoorde of aanrandde : deswegen heeft het ook
golken weinig Krygsvolk en Bevelhebbers over *t zelve in den Kerkelyken Staat van noden;

hebbers daarom houdt het Hofgeene anderen in dienft dan die het niet miflen kan. Deeze
heeft. 7ync echter die de Kamer op den Staat van Oorlog., tot haare koften , brengt ; —

en in dienft heeft.

Van den Veldoverffen der Krygsmacht van de H. Kerk.

Manier En Overften van de Krygsmacht van den Paus, ftele zyne Heiligheit zelf door
vane Dean Brevet aan : hy geefe hem deftok van Opperbevel in zyne Kamer, daar
aufhy hem den Eedt van getrouwhcit afneemt. Dit ampt beklcedr gewoonlyk
vel. een van zyne Neven, die het ook pro tempore , dat is, zoo lang zyn Pausdom
Ne duurt, bedient. Het brengt, in Nr: van vrede, duizent, enin oorlog, drie duizent

Ryksdaalders ’s maandsop. Fly heeft groot gezag , geeft opene Bevelbrieven aan

meer dan vyfhondert Bevelhebberen, welke zyn Overften over de Landfchappen van
den Kerkelyken ftaat ; aan Sergeants Majors , aan de Collaterale of tweede Gene-
raals ; aan Betaalsheeren , Meefters , Overfte der bataille, Voetvolk, Colonels

Groor Van Ancone , Spolete, en Mont St. Jan : daar benevens aan alle de Bevelhebberen
gezagenvan de Ruitery en ’t Voetvolk der Legaatfchappen van Avignon, Ferrare en Bolo-

stenien ; hy ftele Gouverneurs over cenige plaatzen en fterkten te land , en overallé

Botgten , toornen en valtigheden aan de Zeekant.
Geeft boven dat Patenten , of opene brieven van Bevel , aan beide de Overften

van de Ruitery : heeft gebied over de Generaals of Opperbevelhebbers van Ferra-

re en Avignon , die beide 200 Ryksdaalders ter maand voor hunne rekening trek

ken , behalven noch eenige Landspaffaten die hun goergedaan worden by tocgift ;

zy 
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zy hebben dat meeris ieder eenen Lieutenant generaal , die voor zyne rekening dric
duizent, Ryksdaalders , en eenen Sergeant Major generaal ; die 1500 Ryksdaalders
jaarlyks trek. Deeze vier worden door cen brevet van den Paus aangeftelt ; hy
maakc ook den Generaal van d’Artillery, die elke maand honderr Ryksdaalders
voor zyne rekeninge trekt. Geen Soldaat mag in hechtenis gebragt worden zonder
fchriftelyke order van den Veldoverften der H. Kerke ; die heeft cene volkome
magt over hen, als ook over 't Krygsvolk van den ftaar der Kerke , in geval zy
van de inwoonderen van kleine fteden en burgten gevangen mogren zyn. ’t Getal,
van ’t krygsvolk beloopt 80000 te vaet en 3500 te paerd. Dit volk trekt geen Sol
geld , maar het geniet veel voorrechten en vryheden van gewapent te mogen gaanden Ker-
enz. Indien ’t gebeurt dat de Paus henluyden van doen heeft , kan hyze in RITO
zeer korten tyd bycen hebben , en’er zich van dienen; zonder den akkerbouw oftrekt
eenige andere noodzakelyke werken , tot handhaving van ’t Land of befcherming 80f"
van Steden vereyfcht , daar door hinder of atbreuk te doen. ‘Zy zyn alle gewa-° *
pent als of zy daadelyk te veld moften , daarom dragen bunne Bevelhebbers zorg,
en laten hen op Zon- en Heylige dagen fteeds de wapenhandeling doen , omhen
te ocfenen, en te beter in krygsrucht te houden.

Beide de Generaals van de Ruitery erekken ieder hondert Ryksdaalders ter maandInko-
voor hunne rekening, de twee Commiflariffen van de Cavallery ieder 5o Ryksdaal-ig
ders , de 7 Colonellen of Meftres de Camp der Provincien , ieder 50 Ryksdaal.Bevel.
ders , cen tweede of Collaterale Generaal heeft 70 Ryksdaalders ter maand. Deere
Hopmannen van ’c krygsvolk ieder 20 Ryksdaalders ter maand en vrye wooning.
De Colonels 30 Ryksdaalders ieder , behalven de andere buitenkanfîen.

Innocentius de XI , overwegende dat ten dienfte van zyn volk hem toebe-Innocen-
trouwt, "© Ampt van Veldoverften onnut, ja ondienftig was, en ter bezwaamifle pide
van de Kamerftrekte , heeft her nooit aan iemant willen geeven, om met eenennietigt
d’Apoftolifche Kamer , met anderelaften elders genoeg bezwaart, voor zoo VEClstanipe
van dien laft te ontheffen. cia

en.

Van den Qverffen over de Lyfwagt van den Paus.

E Paus heeft , zoo veel de Ruytery belangt , een algemeen Overfte over zy- DE
ne Lyfwagt , die daar toe door cen brevet van zyn H. gemagtigt wort, en saRuyo

200 Ryksdaalders ’s maands voor zyne' rckening trekt. Zyn Luitenant heeft 8oteryvan
Ryksdaalders ’s maands ; die infgelyks door cen brevet van den Paus aangeftele fenPaus
wordr. Noch heeft hy twee Compagnien lichte paerden , ieder 5o Edelluiden
fterk. Zy geleyden zyne Heyligheit als by uytgaat met de lans è daar een vaan-
tje , diche by de fpits aan is, in de vuyft. De Ritmeefters en Cornetten worden
ook dooreen brevet van den Paus aangeftelt , d'eerfte hebben 50, d’andere 30, en
ieder Cavalier of Ruyter 10 Ryksdaalders ’» Maands, nevens zes maanden lang
hooy voor hunne paerden. Weleer was'er cene bende Curafliers te paerd , maar
zoo haaft Innocentius Paus wiert è dankte hy hen af, om dat hy zulke onnodige
brootrotten niet van noden had,
War het voetvolk belange ; ’t beltaat uyt cene Compagnie Zwitzers, drie hon-Yoet-

dert man fterk, die alle met wyf en kinderen hun verblyf in ’t Apoftolifche Paleis,De
?t cene deel int Vatikaan, en de overige te Monte Cavallo, hebben. De Kapiteynee Lyf.
en Luytenant worden door een brever van den Paus aangeftelt ; de Kapiteyn trekeht
200 , de Luytenant 100 Ryksdaalders ’s maands : onder dat vendel zyn twaalf
Landspafladen, dat gereformeerde Kapiteyns zyn, die 15 Ryksdaalders voor hunne
Soldy trekken ; de overige Soldaten krygen 35 jules ter maand , nevens drie broo-
den daags, en boven dien een veelverwig kleed, op zyn Zwits , cens in hetjaar.
Zy moeren hun eygen lont en buskruid koopen, maar dat koft hen niet veel.

Aan ’t Apoftolifche Paleys is geftadig cen wagt van go Zwitzers, in twee wagt- Hunne
huizen aan de eerfte en tweede poort verdeele , daar onder de fchildwagten , opa
verfcheydene hoeken geplaatt, begreepen. Aan de Antichambre of Voorzaal ftaan :
twaalf Ruiters en vier Landspaflaten. 3

Boven de vorige, zyn’er noch vyf of zes Compagnien van Italiaanfch en over- Ander
bergfch krygsvolk, ieder ruym hondert mannenfterk, die in verfcheide wyken van Ve
de Stad leggen , deeze komend’eene na de andere op de wagt, en loffen ‘malkan-'°*
deren op het Apoftolifche pleyn van ’t Paleys af De Kapiteyns trekken voor
hunnerekening zeftig, de Luytenants veertig Ryksdaalders ; de Soldaten vyfen-
dertig Jules ter maand , met drie brooden daags.  Zy worden zeer wel betaalt, en
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?t is cene vette leening voor die Landsluyden , daarom tracht ieder om heteerfte
in dienft van den Paus te raaken, zy weeten byna niet van oorlog , dan wanneer
zy (dat by verpozingen gaar), op de Galeyen , die de Paus jaarlyks naar de. Le-
vant, by de Scheepsvloot der Venetianen , in Oorlog tegen de Turken zynde,
voegts ingefcheept worden.

Van den Kaffeleyn, en andere Bevelbebberen, op’ Kafteel St. Angelo.

paceHE Kafteel van Sr. Angelo, of denH.Engelenburg, is als ene dwingendefterk-
A te van Rome ; de Paus ftele daar over door cen Brevet tot Kalieleyn dien
inko- hy wil, en geeft hem 500 Ryksdaalders ’s maands , tot zyn verdoen. Nu wort

men her Kafteleyns Ampt door den Schatmeefter Generaal bekleed, hy ftelt eenen On-
derkafteleyn ; die op ’t Kalteel zyn verblyf houden moet , en hondert Ryksdaal-
ders voor zyn hooft ’s maandstrekt ; boven dien is’er een Provediteur , Bezorger
of gemachtigde over den Leeftocht, daar toe van den Kafteleyn gekoren, die 400
Ryksdaalders ’s jaars treke: noch een ander over de Krygskas, die van de Kamer ter
maand twintig Ryksdaalders voor zyne Soldy heeft.” De wagt van ’t Kafteelis

mil ENEC hondert mannen fterk ; de Kapiteyn, Vendrig, Sergeant , en het Hooft der
FE Buffchieteren worden van den Kafteleyn aangeftelt : maar de Aalmozenier, de
hunge- Corporaals en andere Buffchieters van den Onderkafteleyn ; die ook de hulpwag-
i ters van ’t Kafteel, over de 500 mannen, ’t meefte deel'ambagesluiden van Rome,

aanneemt : zy trekken geene Soldy ; maar mogen gewapent gaan, en hebben veele
andere voorrechten meer. Hunne dienft beftaat meett in ’t gefchut , dan hier dan

daar te verplanten, om vuur van ’r Kafteel, dat dikwils op hooge Fceftdagen ge
beurt ; te geeven , daar in loffen zy malkanderen by beurtenaf.

Van den Overffen der Paufebelyke Galeyen.

Getal der E Pausheeft vier of vyf Galeyen te Civita Vecchia ; zoo tot beveyliging zy-
Ta ner kuften , als om ze by de fchepen van andere Chriftene Prinflen , die met
ke ga- ;leyen. den ‘Turk oorlogen , te vocgen. De Zeevoogt over de Galeyen wort van den

Paus door cen Brevet aangefteli. Hy legt den Eed van getrouwigheit in han-
den van zyne Heyligheit af. De andere Hooge Bevelhebbers , in handen van
den algemeenen Schatmeefter. De Overfte der Galeyen treke ter maand 300 Ryks-
daalders voor zyne rekening , nevens de Soldy van 12 Landspaffaden.  Hy kieft
en maakt met opene Bevelbrieven ofPatenten zynen algemeenen Stedehouder, dien

Juarlyk by alle maand 100 Ryksdaalders laat trekken nevens de Soldy van vier Landspafla-
{chein- den. Alle de Kapiteyns van de Galeyen en ’t Voetvolk, de Vendrig, de Koning-
olyke Bevelhebber der galeyboeven , de Auditeur of Bloedrechter , de Noraris of

Geheymfchryver, worden alle met.opene Bevelbrieven van den Generaalaangettelt:
maar de Provediteur, de Betaalmeefter , Schipper der Galeyen , door den alge-
meenen Schatmeefter , gelyk ook de Krygstuigmeefter en Apothekar : al *© ander
volk op de galeyen , als zynde Ziekentroofters of Aalmozeniers , en andere minder
Amptbedienden, ’t Krygsvolk , ScheepsheeImeefters, Opper- en onder- Galeyboef-

Magtvan meefters, Stuur- en Bootsluiden ftaan alleen onder den Zeevoogd ; die echter nietden Zee- 5 -
voog. cenenflaaf van de keten mag verloffen , om dat zulks aan de vergaderinge van de

Confulte ftaat , ten ware dat het geklank van’ gefchut “© gehoor der wetten
belette , dat is in ruyme Zee of vreemde Havens ; daar dan wel meelt naar hun
welgevallen geleeft wort.

Van de Amptbedienden in bet Huis van den Paus.

Namen E voornaamfte Amptbedienden of Officiers in werkelyken dienft van den Pausy
der Bloo de Major- Dome, of groot Huysmeefter , de groot Kamerling of cerlte
belico: Edelman van ’s Paus Kamer, de Schenker, Coppiere genaame, om dat hyden beker
den of’t glas aan den Pauslangt ; Sca/eo, de Dismeefter die de fchotels ter tafel van

zyne H. doet opdiffen. De cerfte Fourier of Plaatsbefteller , die aan ieder va
’s Paus huysgezin zyn woonfteé en plaats aanwyt. De Voorfnyder, die de {pyS

Hunne den Paus voordient.  Deeze alle zyn Prelaten , gaan in ’t Violet gekleed , ieder
deg, heeft eenen onder zich , die de bedieningen in hun afwezen waarneeme. De Paus

hecft geenen Hofmeefter ; of Maiftre d’Hotel , maar die van t Weeshuis sdDA
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terati genaamt , koopt voor zyne H. al ’t geene hy van noden hecfe, waar van
*t Weeshuis ’c overige , dar het tockomt , geniet.

Daar zyn noch veele andere byzondere ot geheyme Kamerdienaars die Prelaten Andere
zyn, wier gewaad cene lange Violette Priefterrok met hangende mouwenteraar- feheime
den toe , zonder mantel, is : uit deeze kieft’er de Paus acht of negen werkelyke, Bedico:
ofparticipanten ; die ’t geenc hunlieden gegeeven word , onder den anderen dcelen, den.
De Paus kieft infgelyks eenen geheymen Schatmeefter, die het bewint over deftil-
le aalmoeffen van zyne Heiligheit heeft : cenen mer den naam van Garderobbe;
die echter de beftiering niet heeft over alle de meubilen of huyscieraden , maar wel
over de klenodién en koftelykheden, diefòm en aan de Heilige Overblyfzelsof Reli»
quién zyn , mitsgaders over het gouden zilver vaatwerk , en de Agnus Dei , wel-
ke hy dagelyks , op cen gezet uur , aan de Pelgrims en vreemdelingen uitdeelt.
De Arts, die hem gewoonlyk bedient, is ook geheim Kamerheer. *t Genot van.
eenen geheimen Kamerheer bedraagt omtrent 1000 Ryksdaalders ’sjaars. Maar dar Jane
van de werkelyke of participanten , bedraagt ruym eens zoo veel, ter oorzake der Komfel:
giften , die aan bun, by ’t aanftellen of fterven van Kardinalen, gegeeven worden,
en uyt ecnige andere inkomften meer van de Cancelary beftaan.
De geheime Kapellanen trekken ook byna zoo veel inkomft.  Deeze helpenGehei-

den Pausin ’t leezen der Miffe, en zy dienen hem ook wanneer hy die in ’t byzon- see
der doer. Een van hen draast hem ’t Kruis in her uitgaan voor ; te voet zynde? Si
is'er een ander die den fleep ophoud. Hy hecftr boven dien een geheime Klerk
van de afgezonderde Kapel, die groot genot trekt : als de Paus Kapel houd of
omgangen doet , zyn zy de Kapellanen die de Myters, en die fchoone driedubbele
Paufchelyke Kroon, vol Kleinodién en gefteenten , draagen. Boven dierì zyn'er Ka.
pellanen die ’s morgens de Miffe, voor de wagt en ftalknegts, in hunne wagthuizen
doen. Deeze worden Kapellanen van ’t Janhagel, of grauw geheeten.
De Kamerboden, of dienaars van den Paus, trekken half zoo veel als de geheimeKamer-

Kamerheeren, behalven vecle andere voordeelen; hoe zy nader by den perfcon van bodene
den Pauskomen, hoe beter’t voor henis, en dan feile her zelden, of zy krygen goedetoon..
beneficien en vette geeftelyke brokken. Boven deeze zyn’er noch veele Kamerheeren
van Staat , die zich dienen van den Eernaam alleen. Deceze zyn Prelaten van den
eeriten rang , zy worden vanden Paus zelf dar toe verkoren , gewoonlyk is'er cen
Duitfcher , een Franfchman en cen Spanjaart onder.
De Kamerheeren die op ’t uurwerk paffen, zyn zoo vecl als Deurwachters , om Kamer-

dat zy cook op de deur van des Paus Kamer paffen. heeren,
De Kamerheeren exzr4 72405 ,, worden zoo genaamt , om dat zy niet dan op de

openbareoffecftelyke Cavalcades, Ridderlyke paerdepraalen in rood lakengekleed,
met eene groote kap van de zelve kleur , gevoedert mer hermynevellen , nevens
hunne Kamerdienaars en Stalmeefters , verfchynen.

Alle deeze Heeren paffen den Paus by beurte in het Paufchelyk PaleysHoczy
op, daar weet ieder wat hy doen moet: Maar de Kamerheeren van Eer doen nietra
met al, zy komennietin de voorzaal van den Paus , ot ’t belieft hen ; gewoon-re dito
lyk kieft de Paus iemant uit hen om den rooden hoed aan de nicuwgemaakte Kardi_nen-
nalen , die ten tyde van hunneverheffing niet te Rome zyn , te behandigen. Aan
*t Hof van den Pausis ook cen Dismecfter, en cen Voorinyder van ’t H. Collegie ,
die ’© beftel hebben om detafel te vervaardigen , als de Paus de Kardinalen op
zekere H. dagen of Hoogtyden onthaalt : ook een Dismeefter en Voorfnyder der
Uitheemfchen, die de Paus buiten gewoontelaatonthaalen. Nocheen Dismeefter der
armen, die de maaltyd voor de behoeftigen moet befchikken, en hunlieden de eer-
fte fchotel opdiffen. De Pauzen, na Clemens de VIII , die dit loflyk gebruik
weder op de baan bragt , onthalen dagelyks 13 armeluiden zeer treffelyk, volgen-dagelyk-
de daar in den H. Gregorius den Grooten na. Alle deeze Amptluiden zyn in ’t Va RELA
let, als gemeenlyk die van *t huisgezin van den Paus , gekleed. Noch zyn'er tweearmen.
Artzen voor’t huisgezin , behalven die van zyne H.zelf. x

DePauskieft eenen Romeinfchen Edelmantot zynen Stalmeefter, willende zich Stalmee»
uit nedrigheit niet bedienen van den naam van GrootStalmeefter : men noemt hem de
Cavallerizza , hy trekt'er veel geld af, en heeft het ganfche beftel over alle de
paerden van des Paus ftal, over de muylezels, nevens andere laftdragende bec-
ften , en handpaerden. Hy heeft her gezag over alle de Koetziers » Palfeniers of
Stalknegts.

Daar zyn aan ’t Hof ook Onderbeftelmeefters en andere die hen helpen; zy be-onder-
waren de tapytbehangzelen en andere huyscieraden , geeven acht dar de Kamers, bettel-
als’er groote vergaderingen gehouden , ò= van genade bezegelt en verleene ®eetere
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Sco worden , net opgefchikt zyn.  Daar benevens zyn’er Schoonmakers en Vegers ge-

Mal" heime en openbaare ; infgelyks in ’t Violet, met een kort rokje ; dar hen ter halver

dye komt , gekleed , in deezen dienft komen de Koetziers van den Kardinal die

Paus wort. Nochzymer Stal- en andere Voetknegren van den Paus, die op de zaal

paffen ; en zeer veele zyn, om dat de Paus tor dien dienft alle zyne Stalknegts, die

hy Kardinaal zynde had, gebruikt. Dat meer is, hy neemt ook in zynen dienft alle

de oudfte Stalknegts van de Kardinalen en Ambaffadeurs by ’t verkiezen van hem
tot Paus tegenwoordig. È

Hunne Zy zyn int rood gebloemt fatyn gekleed , en als zy uytgaan hebben zy cenen
dog. blauwlakenfen mantel om , cenen dege'.met cene vergulde greep op zyde; zy

hebben , /z parte , dat is vry brood , drie Ryksdaalders ’s maants , en daar boven
vecle vereeringen.

Staten Ook zyn'er Stafdragers , zy hebben een zilvere knop boven aan hunneftokken;
Roed:a- nevens 12 andere Amptluiden die roode roeden dragen , dien men verghe rubee hiet:gers.

deeze ampten worden alle met geld verkregen , koften ontrent 600 Ryksdaalders ,
maar zy trekken wel vyftig van’t 100; verzellen den Paus wanncer hy in zyn plechtig
gewaad in ’t openbaar met Myter en kap verfchynt : zy bewaaren de poort van de
Confiftory als daar vergadering is.

Minder  Noch zyn'er eene groote meenigte kleyner ampten , waar van de Iyft der voor-
Dal naamfte volge, en met cen hoe veel geld zy trekken, nevens andere buitenkanffen ,
“die men niet weeten kan, boven de parte, welk de Paus in ’t algemeen uytreykt

aanalle Amptbedienden en meer anderen, waarvan’er zommige wel dubbel deel kry-
Wat gen. Dit deel , of de parte , zyn drie zeer witte Kleine broodjes in des Paus oven
pogebakken; ’t is zoo veel als een menfch in eenen dag opeeten kan. Zy krygen die
vignis alle morgen , en ter maand rwee of drie kruyken wyn, zout , kaerfen > hout ,

kolen, oly en bezemen.
Ly® vaà De Kamerknegts of he!pers , hebben ter maandieder 15 R.yksdaalders.
dan De Helpers ot dienaars van elken Amptbediende , ieder ter maand vyftien Ju-
en hun lem.

pico De Autaardienaars van St. Pieter trekken cen goed inkomen.
De Apothekar van ’t Paleis heeft vier en eene halve Ryksdaalder ter maand.
De Schoonmakers en geheimevegers hebben ieder ter maand drie Ryksdaalders.
De Vegers en Schoonmakers van ’t gemeene , ieder 15 Julen ter maand.
Die de Bibliotheek van ’t Vaticaan fchoon houden, ter maand vier en cenen hal-

ven Ryksdaalder.
De Baardfcheerder van den Paus trekt veel genot.
De Bazzolanti of Deurwagters, ten getale van 12 , hebben ieder vier en cenen hal-

ven Ryksdaalder ter maand. :
De Bakker van den Pausheeft vier en eenen halven Ryksdaalder ter maand ; hy

imag zoo veel broodals hy verkopen kan bakken; daar hy grooten aftrek van heeft,
om dat het water van de put , achter St. Pieters, daar hy ’t meede mengt, z00

schoon wonderbaar fchoonis. ’t Paufchelyk brood; Papa/iz ; is te Romein zoo hogen ach-
broot ting als binnen Parys het brood de Gozeffe. Men gelooft , dat de goedheit van
ina dat water zynen corfprong heeft van den zegen, door den H.Petrus daar over ge-

ten. ana: dewylmenby overlevering zeker weet; dat hy zich van dat water bedient
heeft.
De Kamerdienaars extra muros , ten getale van twaalf , hebben ieder vier en

eenen halven Ryksdaalder ter maand.
De KeldermeefterCantiniere è die op de gemeeneen afgezonderde kelders Can-

Wyn de ziwes van den Paus paft, en den wyn aandie /z parte genieten uytdeelt ,, heeft cen
la parso rreffelyk genot daar van : want hy mag de wyn by de kan vry van belafting 0:

tol verkopen.
De Kapelaan der Stalknechten vier en cenen halven Ryksdaalder ter maand.
De Kapclaan , gebynaamt van de Indianen , 15 Julen ter maand.
De Kapelaan van de Zwitzers , heefr cen goed inkomen.
De Klerk die de Kapellaan der Stalknechts dient , heeft 15 Julen ter maand.
De. Klerk van St. Masta gelyke 15 Julen ter maand.
De Wondheeler van *t Paleys heeft cen heerlyk inkomen.
De Biegtvader van den Paus 15 Ryksdaalders ter maand.
De Biegtvader van ’t huisgezin 4. en cenen halven Ryksdaalder ter maand.
De Rekenmeefter ofTegenboekhouder van ’t Paleys, 12 Ryksdaalders rer maand.
De Onderboekhouder drie en eenen halven Ryksdaalder ter maand. 3
Deafgezonderde of gcheyme, zoo wel als de gemeene Koks, hebben goed sr

men.



 

Van Nieuw Rome II Deel, 395
De Kokvan ’huisgezin vier en cenen halven Ryksdaalder ter maand.
De Kleérmaker heeft ter maand vier en ecnen halven Ryksdaalder.
Dien men Oppaffer op den aanricht hier, en her zilver vaatwerk in zyne bewd-

ring heeft , genier maandelyk vier en cenen halven Ryksdaalder.
De Lopers of Deurwachters, twec in ’c getal, hebben ieder vyf Ryksdaalders tet

maand.
De Tegenboekhouder , Intendant of Opzigtet van Belvederè heeft ter maand

twee Ryksdaalders,
De Tegenboekhouder van de haver , ter maand drie Ryksdaalders.
De Tegenboekhouder van ’t hooy , rer maand drie Ryksdaalders.
De Tegenboekhouder van ’t hout , ter maand drie Ryksdaalders.
De Uytdeelers van broot en wyn , aan de arme huisgezinnen van Rome ; heb-

ben met hun tweén , ieder vyftien Julen.
De Spysmeefter heeft veel inkomen. De afgezonderde of geheime , zeven Ryksè

daalders ter maand. De Onder-fpysmeefter . . ..
De Schryvers van de Vatikaanfche Bibliotheek ; vyf in ’t getal , hebben ieder

tien Ryksdaalders ter maand.
De Stalknechts van den Paus, ten getale van twaalf ; ieder vier en cenen halven
Ryksdaalder ter maand.
De Zak- en pakdragers ieder 15 Julen ter maand.
De Fouriet Major , Groot Fourier of Quartiermeefter heeft ter maand tien Ryks:

daalders.
De mindere Fouriers of Tapytbezorgers ieder drie Ryksdaalders ter maand.
De Oppaffer op de Fonteinen van ’t Palcis zes Ryksdaalders ter maand.
De Garderobbe of kleérbewaarder van ’t Paleis 25 Ryksdaalders ter maand.
De Onderkleérbewaarder heeft 18 Ryksdaalders ter maand:
De eerfte Opwachter van de Bockzaal jo Ryksdaalders ter maand.
De twecde heeft’er vecrtien ter maand.
De Bewaarder der Bullen , ter maand elf Ryksdaalders.
De Oppafler op ’t uurwerk zeven Ryksdaalders en cenen halven ter maand.
De Oppafler of Concierge van’t Paleis viet Ryksdaalders ter maand.
De Oppaffer van de Confiftory drie Ryksdaalders ter maand.
De Bewaarder det papiereh en oude befcheyden op St. Engelenburg heeft eci

goed inkomen.
>

De Hovenier van ’t Vatikaan viet en eenen halven Ryksdaalder ter maand.
De Tuinmanvan den Hof den Indiaanfchen geheeten 15 Julen ter maand.
De Hovenier vanMonte cavallo, of den Hengftenberg vier en cenen halven

Ryksdaalder ter maand.
De Drukker van de Kamer hecft cen goed inkomen.
De Vertaalers van vreemde fpraken hebben vier Ryksdaalders ter maand.
De Wafchfter of bleikfter van ’t Paleis, heeft drie en cenen halven Ryksdaalder

ter maand. °
De Opzichtmecfter van de gemeene Ectzaal, of di Comida , aniders Scalto di

Tinello geheeten , heeft drie Ryksdaalders ter maand.
De Difchmeefter van den Paus heeft zes Ryksdaalders tet maand.
DeStafdragers van ’t Paleys , hebben ieder 34 Julen ter maand.
De Artzen van’t huisgezin vier en eenen halven Ryksdaalder ter maand.
De Artz van de Broederfchap van ’t H. Sacrament ; die de arme zieken van St.

Picters burgt gaat bezoeken , heeft tien Ryksdaalders ter maand.
De Meters vari de gebouwen van °t Paleis hebben goed inkomen.
De Muyldryvers ieder 33 Julenter maand.
De Hout- en Kooldragers ieder 15 Julen ter maand. N
Des Paus Stalknegts of Lakeijen te voet ,elk drie Ryksdaalders ter maand.
De Broothaalders , die met hun tweén zyn , hebben ieder 24 Julen ter maand ;

zy haalen'tPapalin, of °t broot van den Paus , van den bakker, en brengen het in

groote manden ’t huis.
De Broodweger van ’t Paleis heeft ter maand drie Ryksdaalders ; en boven dien

vcertig Ryksdaalders jaarlyks inkomen.
De Prior van *t Gafthuis van St. Marta hecft veel te verteeren.
De Simplicit, Herbarift , of Kruidkenner van ‘e Palcis , ter. maand drie

Ryksdaalders.
De Klokkeftelder van St. Pieters Kerk 25 Julen ter maand.
De Preékheer van den Paus heeft vai eroe
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Dicop de hoenderenen kuikens van’ Belvedere paft,, ter maand twee Ryksdaal.

ders.
De Bockbinders hebben met haar twcén , ieder 15 Julen ter maand.

Van de booge Ampiluyden van bet Paufeheyk Huys.

NA dat wy cen lyft van de voornaamfte Huisbedienden van den Paus , die hem

in’e byzonder oppaffen, vertoone hebben, blyft’er niet overig dan cen woort

te fprecken van die hem als Prins en *t Hooft der Kerke dienen.

Van den Huysmeefter van °t gebeiligt Paufchelyk Paleis.

Son DI: amptis altyd van cenen Geeftelyken van St. Dominicus order , na ’t over-

Huis lyden van den H. Dominicus ; daar Honorius de III hem in ’t jaar 1216 over

mecter geftelt had, bekleed geweeft. Hy is als de Zielzorger van *t huisgezin van den

Pais Paus, ’tgeenhyverplicht in de hoofrftukken van't algemeen geloofonderwys te ont-

geweelt: fangen : in de Vaften, den Advent, en òp de voornaame Heilige- en Feeftdagen preekt

hy in de gemeene Kapelvan ’t Paleis, of weliemane van zyne Gebroederen door hem

daar toe gemachtigt. Hy is de gewoone Keurmeefter der Drukkeren , Boekver-

koperen en Plaatfnyderen , die zonder zyne toelating niet drukken of fnyden mo-

Keur- gen. Alle boeken die binnen Rome gebrage worden , overzier hy of zyne Mede-

mesegezellen , die dan alle, welke zy bevinden by den Bladwyzer of ’t Regifterboek

ken verboden te zyn, verbeurt verklaren.  Deeze Huismeefter van ‘t H. Paleis heeft

zyne plaats in de Paufchelyke Kapel , achter den Deken of oudften Auditeur van tt

hooge Hofgeriche of de Rota. Hy heeft cen goed inkomenvoor zich, voor zyne

Medebroederen, en die hem dienen , nevens cen Karostot zyn gemak.

Van des Paus Sacriflymeefter,

Sacrifty- E Heer Sacriftymeefter , of de Opperfte bewaarder der Paufchelyke Gerfka-

Dr mer , ( dus laat hy zich noemen) is altyd een der Geeftelyken van de order

Hermys, der Kluyzenaren van St. Augutyn, en tot Biffchop in partibus infidelium inge-

Tor wyd. Hy heeft alle de Kerkelyke cieraden , het goud en zilver vaatwerk , kaflen

met Overblyfzels der Heiligen , en andere zeerkoftelyke Kleinodién meer van de

Paufchelyke Gerfkamer in zyne bewaring. Wanneer zyne Heiligheit de mille, ’t

hanzion-ZY in zyn Pontificaal, dat is, hoog Priciterlyk gewaad, plechtelyk , of wel in het

Iykheit. byzonder doet , dan vervaardigt hy de H. Hoftie , neemt de proef van ’t brood en

RE wyn, heeft zyne plaats in de Paufchelyke Kapel onder de Biffchoppen , boven

den Deken of oudften Auditeur van de Rote , zet den Myter op en van ’t Hooft

van den Paus, deelt de H.Overblyfzelen uit, entekent de gedenkfchriften der Af-

laaten voor de Pelgrims, die, Prefentes in Curia, ofzelfs tegenwoordig, voor zich

en hunne bloedverwanten, ix articulo Mortis zulks verzocken.  Hy hecft cen zeer

goed inkoomen , en wort boven dien van karospaerden en veele dienftboden ver-

zorgt en opgepaft.

Van de Meefers der Ceremonien of Plechtelykheden.

Ceremo. E Pausheeft zes Meefters der plechtelykheden , twec van hen worden wer-

SES kelyke geheeten, en die hebben cen zeer groot inkomen : ieder nieuw gemaakte

derfoheit Kardinaal moet hun hondert en twaalf Franfche Kroonen , en de erfgenamen der

Quiche {tervende vyftig uitkeeren : hunne bediening brengt.700 Ryksdaalders jaarlyks

kelyke Op. De andere vier , die men boven ’t getal noemt , trekken ieder van ce-

mbe. nen nieuwgemaakten Kardinaal twaalf Franfche Kroonen ; de oudfte van deeze

ligein vier laatfte trekt lz parte van het Apoftolifche Paleis. Evenwel worden zy alle zes

kom&. voor Mecfters der plechtelykheden van den Paus en ’t gehciligde Collegie erkent 3

hebben ieder evenveel magtin’ befchikken der Paufchelyke plechtigheden gevende

daar van kennifTe aan de Heeren Kardinalen, hoe zy zich hebben te gedraagen; doch

aarì andere perfoonen gebiedenswyze bevel. Zy treedenalle gelyk ter vergadering der

Kerkelyke gebruiken in; doch maareenalleen in de plechtelyke of ceremonieele ver-

gadering ; komen alle in ’t Conclave; indien de Paus eenen Zydgezant 4 Vatere

afzende 3 voege hyer altyd cenen van de Meefters der Ceremonien bys 2Ya
io-
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*£ Violet met cenen langen Priefterrok met mouwen , fleepende over de arde,
gekleede : in de Kapel hebben zy het rochet, of cenen Prelaten overrok aan , en
wanneet de Paus Mifle doet, dan zyn zy meteenen roodenPriefterrok of Soutane
gekleedr.

Van den Gebeimfchryver van den Paufchelyken Staat , en de Onderge-
beimfcheyveren.

E Kardinaal Necfvan den Paus, is altyd eerfte Geheimfchryver van den Pau- cardi»
fchelyken Staat : hoewel’er meer andere Geheimfchryvers van Staat zyn, han- dall

gen zy echter alle van hem af, en doen niet zonder’t hemtevoren bekent te maken: doo
tekent door order van den Paus de brieven aan alle Prinffen , Nuntien, of Gezan- Geheim-
ten en anderen ; hy bezegelt de opene Bevelbrieven of Patenten van veele Gouver-fhyver.
neurs, Podeftas en Bargelli van den Kerkelyken Staat. Maar *t bekomen der Gou-
vernementen van Steden en groote Burgten, Prefidentsplaatzen , Vicelegaat- en
Legaatfchappen over de Provincien , worden door Brevetten onder het zegel van, —
den Viffcher vervaardigt. Alle die zulke bedieningen bekomen , uitgezondert de pianzicni
Kardinalen Legaten , moeten hunnen Eed in handen van den Kardinaalkamerlinga
ten byweezen van cenen Griffier van de Kamer;afleggen : deeze zweeren op hun®mP*
eigen Brevet; maar de afweezenden doen het door hunne Gevolmachrigden. De Ge.
zanten van Vorften leggen , na dat zy gehoor by den Paus gehad hebben , her
Hoffelyk bezoek infgelyks aan den Kardinaal Geheimfchryver af , gelyk meede alle
de Magiltraten van Rome doen, omdat aan dit ampt het Superintendantfchap , of
hoogfte opzicht van den Kerkelyken ftaat, valt is.

Paus Innocentius de XII , die her Neeffchap zogt te vernietigen , omdatvanin
hy her tegen e welwezen van de Kerke oordeelde , heeft altoos zyne Bloedvrien- foce
den buiten die bediening gehouden. In den aanvang van zyne Paufchelyke resce- xiver.

ring , droeg hy ’t ampt vaneerften Geheimfchryver van Staat aan den Hicerenietigt.
Kardinaal Cibo, Deken van ’t geheiligde Collegie, op ; die het van dien tyd af
mer grooten lof, onder toejuiching van ieder cen, waerdiglyk bekleedt heeft.

‘Noch zyn’er verfcheide Ondergeheimfchryvers meer , die alle Prelaten zyn , en Onder
hun verblyf in ’t Apoftolifche Paleis hebben. Zy genieten delaparte of dagelyks SIE,
broot , en van de Kamer boven dien vyftien honderr Ryksdaalders jaarlyks, behal- ten. i
ven de voordeelen hunner ampten, dieruim zoo veel en meer beloopen. Ieder heeft

zyn eigen deel en aantal in de Landfchappen, die van hen bedient moeten worden.
Een van henis Geheimfchryver der brieven in Cyffer gefchreven.

Uit de voorige Onder-Secretariffen worden dikwils verkooren de Geheimfchryver
der Confulte ; de Geheimfchryver van de vergadering , die de naam de bono re-.
uni van de goederegeering heeft ; de Gehcimfchryver der verzoekfchriften of
ceden , om eenige gunften of gratie te bekomen , gewoonlyk is deeze laatfte ook

Kamerheer van den Paus; de Auditeur van den Paus, die de ‘verzoekfchriften drin-
gende om recht te bekomeneerft in handen krygr; de Geheimfchryvers der Brever-
ten en de Dagfchryver , ’t welk een ander flag van Geheimfchryver is , omtrent
Geeftelyke inkomften , waerdigheden en bedieningen. #

Van den Geheimfebryver der op geldfaande ofgefchatte Brevetten.

 

VI TEleer waren'er 24 Geheimfchryvers van de op geld ftaande of gefchatte Bre-7yn°24
vetten ; de Paus koos’er eenen voor zynen huislyken Prelaat en Referenda-inseta

rius uit, hem la eo gevende , en eene woning in zyn Paleis , nevens cen Su iver”
groot inkomen. aar Innocentius de XII heeft alle deeze Geheimfchryvers , als mia”
ondienftig en laftig voor ’t gemeen, vernietigt ; omdat zy ieder ampt voor negen *
duizent Ryksdaalders, dat jaarlyks zeven of acht hondert Ryksdaalders opbragt
kochten.  Hy gaf henlieden de Hooftfommen weder, en liet dien alleen in we-
zen » die nual het werk doet , van de Brevetten op te ftellen , terekenen, en met
des Viflchers zegelring te bezegelen, na dat ze door den Kardinaal, Overfte der Bre.
vetten, overzien en goedgekeurt zyn. Deeze alle ftaan op zeker geld ; uitgezon.
derr de Brevetten van indulgentie ofaflaat, en vergunningen 44 tez4pus voor eenen
tyd, die gratis ubigue, over al om niet verleent worden. Dit ampe vereifcht een
Zeer bequaam perfoon , en ’t is ook zeer voordeclig.
Her Roomfche Hof, ja de ganfcheas waereld ,, verloor zeer veel met het
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siufius fterven van den Heer Kardinal Slufius, eenen Edelen Luikenaar van geboorte , èer
deleweinig voor zyne doot met het purper , om zyne zonderlinge geleertheit , en uit
gepre- inzigt van de gewigrige dienften aan de Kerke bewezen, in ’t bedienen van ’t ampt

zen van Geheimfchryver der Brevetten (door hem mecr dan dartig jaaren lang bekleedr)

befchonken. Hy was cen der geleerdfte Prelaten aan’t Roomfche Hof , en zyne

groore geleertheit wiert noch, door zyne minlyke mededcelzaambheit en lieftaalig>

heit overtroffen.
Zyne Doch om zyne waerdigheit naar eifch te loven, was cene welfprekender pen dan
deugdende myne van noden, om zoo veele deugden en verwonderenswaerdige hoedanighe-

«: den Zoo hoogintopte zetten , als ze verdienden.  Hy had de volmaakfte. Boek-
pese: zaal van ganfch Rome by cen vergadert. Men zoudeszeer bezwaarlyk cenen an-

deren byzonderen Heer konnenvinden, die de bequaamheit had om cene zoo over.
vloedig talryke, en zoo nette uitgeleze boekery re konnen oprechten. Hetis be-
droeft dat ze zoo haat het lot der ondermaanfche dingen , die doch niet lang in
eenenftaat konnen blyven , heefr moeten gevoclen.. Nademaal de Erfgenamen van

Zyn door den Heere Kar Jinaal Slufius, die te Rome niet woonen, de zelve verkocht hebben;

bekluage.om dat zy zoo grooten bockery met gemak niet naar Luyk, hun Vaderland, dat’er

zoo: verre van daanis, konden overbrengen. De Ontfanger Imperial kocht ze ;

maar om dat ‘hy boven dien de, Bibliotheek van den Kardinaal Imperial, zynen
overledenen Qom had, heeft hy'er nier dan de raarfte of zeldzaamite boeken uitge»
houden , en zich van d’overige ontflagen.

   

Van de Secretariffen der geheime Brevetteni.

Hoedit E Geheimfchryver der geheime Brevetten , ftelt de zelve in; of op bevel vari

aa be- den Kardinaal Neef; ofop bevel van den Kardinaal Patroon , anders eerften
dien È
moee  Amptman; of wel op bevel van de Geheimfchryvers van Staar. De minuteofeer-
worden. fte opftel deezer Brevetten , mag van niemant gezien noch geleezen worden, zy

worden ook niet van den Kardinaal Opperbewinthebber der Brevetten , maar van

den Kardinaal Neef , die de Minuten bewaart, getekent enbezegelt. Na de dood

van den Paus, zent hy ze by de Archiven of hooftpapieren naar het Kafteel van

St. Angelo , of den H. Engelenburg, met al de bladwyzers , en cerfte opfiellen
der zaken van belang, geduurende zyn ampt., door zyne handen verricht , of voor=
gevallen.

Van de Dagickenkamer.

Dario: E Dagtekenkamer en de Kanfelary waren weleer cen: maar de veelheit der za-
mer en ken van belang maakte daar twee Gerechthovenaf, die veel overeen komft met

e den anderen hebben', zulks dat de Kanfelary niet doet, dan voort klaarte maaken,

®Y > geenein de Dagkamer is opgettelt. ;
Dag- De Dagfchryver is een Prelaat, cok nu en dan wel een Kardinal, van den Paus

fchryver gemachtigt om alle verzockfchriften tot het bekomenvancen gceftelyk amptofin-

iseen omen, aan zyne H. overgelevert , over te neemen. Hy kan de geeftelyke bedie-

ningen en inkomften , jaarlyks miet meer dan 24 dukaten opbrengende , aan ie-

mant zonder kennifle van den Pausgeeven: maar die van meerder belang, moet de

Paus tekenen, die hem elke dag gchoor gecfr. Qokkan hy, alshy wil, den cenen

in zyn verzoek gunft boven den anderen, mirs dat die evenwel de vereifchte hoe-

danigheden hebbe , bewyzen. De Dagfchryver geniet cen treffelyk part of dage-

lyks genot van ‘e Apoftolifch Paleis, en boven dien omtrent 2000 Ryksdaalders

zeeker geld ; de Onderdagfchryver duizent Ryksdaalders jaarlyks.

Gebruik- Omalles net en ordentelyk te verftaan, zal het befte middel zyn alle de Formali-

DISTA reiren of gebruikelykheden, in het vervaardigenvan eenebulle tot di/penfatie ; ofrechts

atoprie yrydom vereifche , aan te wyzen. Indien het beneficie of gecftelyk ampr en inko-

beko- men, dat verzogt WOrL, door iemants overlyden open is, moet men zich aangee-
menaan ; l
gewe- Ven aan cenen derden , per obitum, genaamt; die, als cen ondergeftelde of Subfti-
zen. tuit van den Dagfchryver, fchriftelyk daar toe gemachtigt is : ‘t brenge hem. jaate

lyks duizent Ryksdaalders op. ‘Ten aanzien van alle andere gratien of gunften >

als daar zyn refignatien of afftanden, verwiffelingen, ’t bekomen van bene ficien O

geeftelyké ampten , en diergelyke meer , moet men zich aan den Dagfchryver zelf,

ofaan den Onderdagfchryver aangeeven: doch hoedanig het ampt zy, %t beft ome
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het oogmerk te koomen , is , dat men ’t verzoek op ’t ootmoedigft aan den Paus
zelf, door bemiddeling van den eenen of den anderen Kardinaal, Gezant, Bloer- Ferte

of andere Magen van zyne Heiligheit voorftelle , die het dan aan den Dagfchryyer tosta
zend, hem bevelende den verzoeker gunftig te zyn.. Van het woord des Dag-
fchryvers of des Onderdagfchryvers verzekert zynde , ontrent het geene men beoogr
door het verzoekfchrife , dan ftele hy'er aldus onder , annuit Sarttiffimus.. Dat
gedaan zynde, moet men cen tweede verzoekfchrift naar behooren inftellen , mer Tweede
alle omftandigheden en verbanden die men geerne in de bulle begrepen zoude zien seo
alles naar den ftyl by 't Hof gebruikelyk : dat bchandige men aan den Onderdag-
fchryver , die onder aan in weinige woorden een kort begrip van ’t ganfche ver-
zoek uittrekt , het aan den Dagfchryver lange, en hem op nieuwsde ganfche zaak
erinnert : dan behandigt het de Dagfchryver aan den Paus, die het , zyn ver-
zock toeftaande , aldus tekent , fiat ut Petitur. (Benedi&tus) indien des Paus
naam zoo is, gelyk ze was toen Benedi&us Odefchalchi regeerde. Dat gedaan piste.
zynde, geeft de Dag(chryver of zyn Subftituit dat verzoekfchrift over aan den op-kcning.
perften der Componentenof Schatters , die het , indien’er geld toe ftaar , naar de
hoedanigheit der ftoffe die afgedaan is waardeert. Menkan her uit zyne handen
niet cer krygen, voor dat dat geld betaalt is : daar na wort dit verzoekfchrift aan
eenen Amptbedienden, van de kleine Dagfchryving geheeren, overgelangt: die moet
acht geeven op den dag , toen het verzock tocgeftaan wiert ; en dien daar onder
aan by tekenen.  Vervolgens komt her in handen vandencerften Revizeur of Over-
zichter , die’er in doorhaalt of verbetert naar ’t hem goed dunkt. Vandeneerften
Revizeur komt het aan den tweeden , die doet als vooren met verbeteren en veran-
deren , ja zomtyds wel met uitlaten of doorwifichen ’t geen de cerfte , indien hy
bevint dat het buiten den haak is, laaten ftaan, of daar op geftelt heeft.
Noch is’er een ander Overzichter in houwlyksdifpenzatien of vrydommen ; ’eRevizeur

ampt beftaat in het rekenen der verzoekfchriften , om te hebben rechts vry- Lon:
dom in geval van te na maagfchap, bloed , of zwagerfchap : mitsgaders kenniffe dom.
van waarfchouwingen en den ban der Kerke , ten einde hy licht , in zommige za-
ken die voor moeten gaan, hebbe. Alle deeze Amprluiden ftaan ter keure van den
Paus, die hen ook atzet als ’t hem belieft , want zy bedienen de ampten niet dan
daar toe gelalt zynde.

Nadatde voorige verzoeken in handen van den Bockhouder of Aantekenaar ge- Order
komen zyn ; ftelt hy ze wyd en breed te bock of ten regifter. Zoodanige Bock- honders,
houders zyn’er twintig , dien elk hunne bedieningen vyfendartig hondert Ryks-
daalders koften.

Eindelyk komtdit verzoek aan den Meefter of cerften Bockhouder, en Regiftra- QerSo
teur, die het van woord tot woord overziet ; dat gedaan hebbende, fchryft hy op toga
den rug eene groote R , binnen de welke hy zynen naam tekent.  Dusdaanige
RESO zyn'er zes : ieder koft zyn ampt ontrent vier duizent Ryksdaal-

lers.
Dit alles gedaan zynde , komt dit Verzoekfchrift weér in handen van den»Laite

Dagfchryver,, die den dag daar op , met deeze woorden ;ftelt : Dara Romerodi.

apud Santtam Mariam Majorem 5 vel, apud Santtum Petrum. ‘Zulks naar *t Poni

verblyf van den Paus , ’© zy op Monte Cavallo, of op het Vatikaan, fchikkende, aange-
witdrukkende dag ; jaar , en waar de Paus dan Hot houd. Hier uit fpruit de'°9%
naam van Daterie of Dagkamer. Van daar wort deeze Supplique of ’t verzoek in
handen van cenen Amptman, dien men de Miffis hiet, geftelt, die het aan de Can-
celary levert, zonder dat het weér in handen van den afgevaardigden , ten zy door
gunft ofgratie , geraken kan. |

Mogelyk verveele het den Lezer niet , dat ik alle deeze omwegen , dic zoo-
daanige verzoekfchriften in de Kancelary moeten doen , daar ze in handen van
zulk cen oneindig getal van Amprenaaren vervallen, aanwyze.  Doch nu zal ik
{preeken van die door cen Brevet , daar in zoo veele omftandighedenniet gebruike
worden, gefchieden.

De Brevetten zyn als geheime of gezegelde brieven van den Paus , maar de” ver.
Bullen even zoo veel als opene Bevelbrieven of Patenten ; al dat in de Dagkamersari
vervaardigt wort , moct cindelyk in handen van den Regent van de KancelaryBrevet.
koomen: hy heeft magt om deverzoekenuit te leveren aan cenen der Prelaaten , ten is
Abbreviateur de parco majori geheeten , die de minute der Bullen opftel. Hy{t"*
laat hem ook het verbeteren toe , indien ze bevonden mogten worden niet wel te‘
zyn, en , aan dien hy wil, langt hy ze om dezelve werkftellig te maaken. De
gemelde Prelaat verandert , of hy doet het door zynen Subftituit veranderen ; ‘1

geene
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geene in de minute der Bullen, die in handen van eenen der hondert Apoftolifche

Schryveren geftelt geweeft zynde ; niet in order ftaar, om ze daar naar met de ei-

genfte hand in e net op parkementte fchryven : zy fchatten’t geen aan henlieden

in’t gemeen daarvoorbetaalt moet worden ; daar in ache geevende op de waardy

van ’e geeftelyk ampi, of de zaak die algedaan is: ’tgeene zoo van hunlieden gefchar

is, ver&trekr voor eenen regel in her rockomende : daar na worden ze in handen

vanandere Amptluiden, wier gebiedt niet verder ftrekt danom gelt daar van re trek-

deering ken, geftelt. Deeze laatfte Amprluiden, worden Apoftolifche Kamerheeren, Schilt-

SES knapen, Janiffaren, Ridders van St, Pieter en St. Paulus , van de Lelyen, van Lau-

Vorbe- retten, en van Barmhartigheit genaame. Na datde voorfchreve Bulle door hun al-

neficien. Jer handen gewandelt heeft , komt ze weèr in handen van cenen Subftituit der Ab-

breviateuren , dan kryge ze , die de minute opgeftelt heeft, wederom , hy ziet ze

na of'er iet aan ontbreekt , en niets vindende, laat. hy die van eenen Prelaat reeke-

nen : men geeft dar den naam van de Bulle naar ’t loot re verzenden.

Gemee- Ook zyn'er Amptbedienden, Boek- of Regifterhouders der Bullen gehceren : zy

sn ftellen ze in ’t breede te Bock. Deze zyn zes in *t getal , daarenboven zyn'er zes

Regittra- Opper- of Meefterboekhouders die ze overzien , noch is'er een Sommift , of Ont-

IE fanger è nevens een Lootflager , die het loode Zegel aan de Bullen hecht ; ook

‘ een Bewaarder der bladwyzers , regifters, archiven , eerfte of oude befcheiden en

brieven , dic alle d’eerffe opftellingen of minuten der Bullen bewaart , en af-

fchrife daar van geeft aan die zulks verzoeken , mids hem voor zyne mociten be-

talende.
rrantehe “0 Is aammerkenswaardig , dat van onheugbaretijden af ; de kleine Beneficien of

vrydom. Geeftelyke bedieningen van Vrankryk » als zyn de Paftoryen , Prioryen, Canoni-

fyen , enrefignatien , in favorem, van alle deze quellingen vry zyn, en op een

enkel verzoek , zonder Bulle of Breve, verleent worden.

MEI) War belange de difpenfatien , of rechtsvrydommen in houwelykszaken , daar toe

aver zyn andere Amptluiden die men de minoribus noemt, te weten Procureurs of Gevol-

Houw-e Schryvers, Abbreviateurss de parco minori. De Paus ftelt op alle be-

lyisza-. neficien of geeftelyke bedicningenin Italien cenen uitgang ad vitam, of°t levenlang

geduurende , ten behoeve van den genen , die hy daar mede begunftigen wil; en

op die van Spanjen een penfioen of uitgang voor Zes jaren: maat op die van Vrank-

rijk, Nederlant en Duitfchlant ; vermag hy zulks niet re doen.

Van de gewoone plechtelykbeden van ’t Roomfehe Hof.

De Ma- Tet in de waerelt is'er dat doorluchtiger voor den dag komt, dan ?£ Room-

Cor {che Hof, in een vergadert lichaam by cen zynde > om eenige openbare

Room. plechtelijkheden te verrichten. Een uitheemfche is niet waart dat hy te Romeko-

fcheHof me , indien hy niet cen Confiftory , of groote Kerkelyke vergadering , cen

hoogg°Paufchelyke Kapel , eenen algemeenen ommegang » encene Paufchelyke Ridderlij-

ke Paardepraal of Calvacadezier. Het zoudieshalven ook van ons buiten reden we-

zen , in het byzonderalle de waardigheden , ampten,en meefterfchappen van deze

groote Stad doorloopen te hebben, indien menze niet zage en befchoude in een by-

eengeklonken lichaam. Als men den Paus ziet, zittende op zijnen throon, verzelt

van de Kardinalen , omringt van de Gezantender groorfte , Katholyke Koningen

en aardfche Vorften, ombeint vaneen oneindelyk getal Prelaten en perfoonen van

hoogen Staat , dan moet men bekennen in cen klein begrip voor zyne oogente

zien, al dav’er in de waerelt op het allerheerlykfte, grootfte ; en uitmuntendfte zich

| an vertoonen. Omdat men’er zoo vele Koningen kantellen ; als men’er Kardi-

nalen ziet, want zy gaan met de Koningen in cenen rang , en 00 veele Prinffen ,

als'er Prelatenen te gelyk Biffchoppen zyn, vermids die ook inder daat Prinffen cn

Vorften van de Kerk zyn. Maareer ik cene befchryving van die plechtelykheden

aanvange , moet ik een woort voor af van de kleederen van den Paus en Kardi-

nalen, midfgaders van den voorrang onder de Prelaten van ’t Roomfche Hofjlaa-

ten gaan.

Van des Paus en der Kardinalen Kleeding.

piiche DÉ Pausin zyn dagelijks gewaadt heeft cenen witten zyden (1) Priefterrok

klceding aan, daar over eenen Prelaten (2 ) Overrok of Manteltje van fijp Linnen,

van den met Kant, en cen Hooft-en.(3) Halskap tot over de fchouderen, van rood fluweel
Paus. . n
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in de winter ; maar in de zomer van incarnaat Satyn , en cene muts vari. de zelvé
ftoffe, welke”s winters gevoedert is; doch in openbare plechtigheden een wit
mutsje , onder den Myter of de Paufchelyke Kroon.  Hy draagt altyt de Stoole
aan zynen hals ; Schoenen of Muilen van roodt Laken , met cenen zoom van
Gour borduurzel , en een kruis van ’t zelfde ,, daar boven op. Dit word hec da-
gelyks of byzonder gewaade van den Paus genoemt : Als de Kardinalen, in de Va-
{ten , den Advent, en andere Botvaftendagen in ’t Violet gekleedr gaan , heett de pe piùò
Paus cene wit wolle Soufaze , en een Camzail van roode Laken aan; vermids zy- Verna:
ne Heiligheit nooit de kleur van zyne kleederen verandert , behalven na den Heili-er
gen Zaturdag [Pae/thavont) tot den Zaturdag i Albis, acht dagen daar na, dan Paafch-
draage hy ecn wit damaft Camail deli

Dus gekleede gaat hy naar de Bedkamer ; welke dicht by de Kapel van Sixtus piechte-
is. Men heer ze de Bedkamer, om dat’'er eene Bedftede zonder Gordynen o) lyke pus
ftaar., daar de Kleérbewaarder en de Sacriftymeefter van den Paus al het HeiligdenPau
gewaadt , de Myters, en Paufchelyke Kroonen in neérleggen , om hem daat me:teklce-
de , naar vereifch van het Roomfche Cerezzony- of Zeedenboek , te kleeden;"*
zalks gefchiedt altyt in ’t bywezen van twee dienende Kardinalen-Diakens ; die
hem den Biffchopsrok aantrekken , en den Myter (in tegenwoordigheit van ’t
geheiligde Collegie daar vergadert) op.’ hooft zerten, nemende die uit handen
der Acolyten , na dat ze hun eerit van des Paus Sacriltymeefter gelange zyn. Zy-
ne Heiligheit verfchijnt altye als’er openbare plichten moeten waargenomen wor:Hoedé
den , met den Biflchopsrok en Myter, behalven Kersnacht, dan draagt hy cene"ren:
Monikskap , en cenen Biffchopsrok van rood Fluweel. In de gocde week bedientbaar ver:
zyne Heiligheit zich niet van den Myter;  maat vanì cenen fleependen Roodlaken-h9"
fchen treurfluyer.

T’allen tyden als de Paus gemytert is, gaan de Kardinalen twee aan twee vootHoe de
uit ; cerlt de Diakens, dan de Priefters , en vervolgens de Biffchoppen: mar feeut
wanneer de Paus ongemytert is, gaat hy tuffchen de twee outfte Kardinalen , de verzei.
andere volgen paar aan paar ; namelyk , cerft de Biflchoppen, dan de Priefters, en!en.
de Diakens achter aan.

De Paus komt in de Confiftory of Ketkelyke Vergadering in zyù eigen gewaadt,
maarin de cerfte Confiftory , na zyne verheffing tot de Paufchelyke Kroon; komt
hy gemytert met zynen Biffchopsrok aan , om ’t gcheiligde Collegy te bedanken ;
dat het de keure op hem heeft gelieven te laten vallen.

Als de Paus aan eenen Kardimaal gehoorgecft , gebiedt hy hem zich te dekken, Hoe de
en hemcenenleunftoel te geven. Die gewoonlyk te Romebiyven, kuffen hem denE
voet niet. Alleen die ren minften zes maanden buiten de ftadt geweeft zyn, kuffen dinalen
hem den voet d’eerftemaal als zy gehoor krygen, of wel wanneer hun tot affcheit&choor.
gehoor verleent word, om naar hunne Gezant- ofLegaatfchappen , of naar eenig'” MR
vreemt lande te vertrekken; alle andere Perfonagien , zy zyn die ze zyn , behalven
de Koningen, kuffen des Paus voeten, zy dekken zich cok niet, zoo lang hy te-
genwoordigis.
De Ambaffadeurs van gekroonde Hoofden, en de Republyk van Venetien , zit-

ten op de gehoor- of audientiebanken , maar blootshoofts : hunne Gehcimfchry»
vers , indien zy’et by zijn , ftaan ongedekt. Doch wanneerdezelaatfte alleen ko-
men, zitten ze, wordende ingehaale en uitgeleidt door den eerften Kamerheer van
den Paus. Aan deEnvoyeéz en Rezidenten , die’er hun gewoon verblyf wegens ge-
kroonde Hoofden hebben, word de zelve cer gegeven; gelyk ook den Rezidentent
en diergelyke Minifters van de Hertogen van Savoyen en Toskanen , en eenige ans
dere meer.
De Paus » wanneer by aan Prinfeffen of andere zeer groote Mevrouwen gehoortHeefa

verleent, docet haar twee of drie root lakenfche Kuflens geven, om optezitten, enfen en
daar na onthaale hy haar met cen prachtig maal, dat hy haar in cene andere Kamerfronte
laat opdiffen. o

Oorfprong der geivoonte van des Paus vocten te kuffen.

ID: ewoonte van ’s Paus voetkus is zeer oudt. Nauclerius , in zyn Bockvoettus
van de Kerkelyke Oppermacht , zegt dat St. Clemens de voeten van den H. ST,

Petrus gekuft heeft; een ander Klaudius genaame, de voeten van den H. Paus Ka. rezen..
jus ; Keizer Konftantyn , die van Sc. Silvefter ;. Keizer Juftinus de I , van
St. Jan denI; Keizer Juftiniaan , van n Paus Konftantyn ; en in ’t jaar 708,

ce, d vol

 

  



 

  

AQZA BE S C'HORIY VING
volgens ’ fchryven van den Boekbewaarder Anaftafius , ’t (zynzyneeigen woorden,)
Ancuftus, eum regno in capite , fefe proftravi: , pedes ofculans Pontifici. i uit
prandus ; Koning van Lombardyen , kuftte de yoeren van'Gregorius den 1I ; ia-
chismede, der Lombarden Koning , die van den Paus Zacharias ; Karel de Groote,
van den Paus Adriaan. Toen Valentyn Paus, in ’t jaar 827, gekoren was, quam
hem alle man de voeten in het Lateraan kuffen. ’t Zelfde gebeurde ook aan Leo

neodal den IV, toen hy tegen wil en dank van Sarti quatro , naar ’© Lateraan geleidt
tegenwil Wierd, Signolfus, Prins van Beneventen, deede het aan Sergius den II , int jaar
CENE 844; quem (zegt Anafltafius) preful cum fufcepifet , folo proftratus , pretio-

+ Sos ejus pedes ofculatus eft. Lodewijk , zoon van Lotharius , deed het zeltde aan
den gemelden Sergius 3 Keizer Sigifmundus , aan Eugenius den IV ; het volk,
kufte ook de voeten van Benedi&us den II , in ’t jaar 855 3 Keizer Frederik
Barbaroffa , de voeten van Alexander den III; Koning Stephanus van Hongaryen,
die van Benedi&us den VII; Karel de VII, Koning van Vrankryk, van Alexander
den VI; en Keizer Karel de V, dievan Klemens den VII , en Paulus den III.

Afbeell Men ziet te St. Sabas, op den berg Aventyn , een oudt afbeeldzel van St, Gre-
zeltan gorius den Grooten , daar die Paus gefchoeit is, met een zeker flach van Muilen
gorius ©f Schoenen, en een kruis daar bovenop ; ’t zelfde vint men ook van Honorius
pena denI, in Sc. Agnieten , buiten de muuren: noch diergelyk in’t afbeeldzelvan den

‘H. Cornelius , in Sc. Marien Kerk in Stratevere ; en noch een van St. Martyn
den I, in St. Martyns der Bergen.

pi n, p; 2, e/i;Van de verfierzelenof’ gewaadt der Kardinalen.

" Ge. t Ewaadt der Kardinalen is eene Soutane , Rochet:, Camail of Mantelet,
waadt __J zynde een Biffchops- of Kardinaals-roodt , of Violet-manteltje , cen anderder Kar- È Lee a
dinalen Kleinder Camail, dat maar even’t uiterfte der fchouderen aan de armen dekt , en
ien cene Mozette geheeten word : maar wanneer zy in hunne dienften zyn , leggen zy
den" het Manteltje en de Mozette af, en trekken cenen Pontificalen Biflchoplyken Rok
dient. aan , die ’s winters met Hermynevellen gevoedert is. Zy bedienen zich vandrie-

derley kleuren ; rood , violet, en bleekrooze-kleur.; gewoonlyk is’t rood hunne
dagelykfche kleeding , uitgezondert in den Advent, in de Vaften, en in de Bot-
vaftendagen , dan gaan zy in’t Violet. Van de bleekrooze-kleur dienen zy zich twee-
maal in ‘t jaar ; namelyk op den derden Zondag in'den Advent, en op den vier-
den Zondagin de Vaften; die dagen hebben dat voorrecht , om dat'et vreugdeda-
gen zyn, als men befpeuren kan uit de woorden van den Brief op den derden Zon-
dag van den Advent , daar men deze woorden vind , Gaudete femper in Domino ;
iterum dico gaudete : en uit den ingang van de Miffe, op den vierden Zondag in
de Vaften , beginnende Letare Ferufalem; wat de Muts en de Calor belangt, die
zyn en blyven altyt rood, maar de Hoedt en de Kouflen moeten naar de kleur
der Kleedinge zyn. 6

pe tot De Soutane moet van Moor, Tabyn, Taffetaf , of andere diergelyke zyde
se klce- ftoffen , uitgezondert Fluweel en fatyn, zyn; de Camail, Mozette; Bi(tchops- of
#î8° —Rardinaals-rok en Mantel, moeten van Camelot, of zwaare of ligte Sergje , naar

den tyd van ’t jaar , echter nooit van Laken noch Zyde , zyn.
Hun ge- In huis hebben zy hunne Soutane aan ; en daar over cenen Nachtrok of het Ca-
waadt mail: maar wanneer zy na de Kapel of Vergaderingen gaan, het Rochet, de Camail,
fa hu!" en Mozette. Doch int Apoftolifch Paleis komende , word hun het Camail en de

Mozette afgenomen, en de lange fleepende Kardinaals-rok, over het Rochet, aan-
geholpen; de flip, die over d’aarde fleept, word van eenen Aalmoeflenier, dien men
Slipdrager hier, opgehouden. Als zy de trappen optreeden ; gaat al hun hofgezin
vooruit, en voor "t zelve cen Kamerdienaar , met eenen goudeofzilvere Staf;
met verfcheide Konftwerken , en de wapens van den Kardinaalverciert.

Hoc int Omhun eigen belang in ’t byzonder uitgaande , hebben zy eenen langen Mantel
byzon- boven hun Camail zonder Rocher; deeze Mantelis van Zyde of Wolle, naar den

°  tydvan’tjaar;rood, violet, of blecke roozekleur, naar vereifch van zommigedagen-

van ge. De Kardinalen, Regulicren of Geordenden, houden ’t gewaadt van hunne Order
Siuende aan, maarveel fijnder van ftof en langer; wanneer'er openbare dienften moeten "i
ten. riche worden ; hebben zy gelyk de andere Kardinalen lange rokken aan. Altyt heb-

5 zy de Calot en roode Muts op, nevens de Hoetnaarde kleur en vercifch der
'agen.

Klceding Boven dien gaan zy, op den dag van Mariaas Boorfchap, en Paafchavont, de4 si
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wel het dan noch in de vaftenis) infgelyks op ’t Viergety ofQuatertempo tia Pinxs en dragè
teren , in ’t roodt. io;

In den Adventenin de vaften, beginnende met de Septuagelimi , zyn zy in dagenin
’t Violet ; als ook des vrydags ’t ganfch jaar door , behalven na Paafichen tot den {ioodt"e - Di 'iolet.
dag der Heilige Drievuldigheit toe ; ook noch zoo lang d’O&aven der plechtelyke
Feeftdagen duuren, midfgaders wanneer het dubbel Heiligdag is; want dan zyn
Zy int roodt:
Zy gaan ookin ’t violet op lykftaatzién , gewoone en buitengewoone vaftenda- Onder.

gen , {choonhet Heiligedag van cen der Apoftelen ware , als mcenigniaal in Sep- ileeding
tember gebeurt , dat St. Matheusdag met het Viergety gelyk komt; zoo lang de tufichen
H. Stoel open is, zyn zy ook in ’t violet, maar met dit onderfcheit, dat de Kar- Sir
dinalen, die Creaturen van den laatftoverleden zyn, de voedering en de omflagenvari
hunnekleederen violet , en de andere roodt moeten dragen.
Wanneer de Kardinalen voor den Paus verfchynen , dekken zy met hunne' rok-'tRochet

ken het Rocher ; maar in andere plechtelykheden daar de Paus niet byis, dragenbiootte; ° dragenig
zy het Rochet bloot en ongedekt, want'her is een teken van gebiedt; ‘vm de zelvecente.
reden dragen zy het Rochet ook , zoo lang de Conclave duurt, bloot, Rn)

Van den langen Steeprok.

Ze hebben dezen langen roodenflependen Rok aan , in de Kapellen , Miffen, Wannees
en Vefper , fchoon'er de Paus niet by is, behalven in den Advent, indevaften,Soi:

en wanneer ’c botvaft is : ook op de vier H. H. Kers- drie Paas- en drie Pinxter- Siceprok
dagen »0P St. Pieters dag, en zoo meenigmaalals’er omdragt van ’t H. Sakra-a
mentis.

Den Violetten Rok dragen zy in alle openbare en byzondere Confiftorièén, zon- wanneer
der cenige buiten te fluiten , als'er voorftellingen , cn befluiten van de AuditeursdenVio:
di Rotà , en van de Confiftoriale Advokaten , of eenige andere voorftellingen È
in Kerken , ter zake van de algemeene hoofdftukken der leere gedaan worden, of
byandere voorvallen : maar in de Collegien en andere ongewyde plaatzen komen
zy in hun dagelyks gewaadt, zonder Slceprok.
Zy komen ook mer den Violettenrok in alle de Predikatien , die in het Apofto-

lifche Paleis, of in de Kerken gedaan worden, van gelykenbyalle jaarlykfche Fee:
ften, en andere dienften der dooden.

Opden goeden Vrydag hebben zy infgelyks derì Violetten Slceprok aan, doch
niet van Kamelot , maar van Sergie.

Als de Kardinalen rouw draagen , zyn zy in ’t Violet, nooit in’t zwart : even-A
Wel moeten zy in openbarè plechtelykheden hun gewoon gewaadt , en den roodentheir;
ofden violetten Slecprok , naardes tydsgelegentheit aan hebben.  Dochin plaatst?..
dat d’andere Kardinalen dan eenen gekamelotten Siecprok draagen , hebben zy'er 5"
cenen van Sergie aan.

Rang onder de Geeftelyken in het voorzitten.

E Gouverneur van Rome gaat en zit bovenalle de Prelaten van ’t RoomfcheRaogg
Hof, zynde d’cerfte van hunlieden na de Kardinalen. i

Na hem volge d’ Auditeur van de Kamer , daar na de algemeene Schatbewaar- fche Hof
der , of Ontfanger. gange-

| n . wezen.
Dan de Patriarchen, titulaire, of d’eernamen voerende, van Conftantinopelen;

Alexandrién, Antiochien, en Jeruzalem : indien de Patriarchen van Aquilea, Ve-
me » ©f Indién in de Kapel komen volgen zy zonder tuffchenkomen de vier

udfte.
Hen volgen d’Aardsbiffchoppen na den tyd van hunneverheffing, ofwording.
Dan de Biffchoppen cok na den tyd als voren.
De werkelyke Protonotariffen.
De Auditeurs di Rota , of van ’t hooge Hofgerecht.
De Klerken van de Kamer.
De Abbreviateurs de parco majori.
DeGeneraals van de Geeftelyke Ordens. sei
De Referendary vande cerfte en tweede fignature of tekening.
De Confiftoriale Advokaten.
De nietwerkelykeoftitulaire Protonotariflen.

Eéez Alle  
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war Alle Prelaten die ’t Rochet dragen gaan in rang voor de Maltezer , Bolonjezer,
dighelten Ferrarefche Gezanten. È
noche Des Paus Opperfte Kamerheer , gaatin rang vooralle Prelaten die geen Rocher

mogen dragen.

Van de Paufchelyke Kamer.

Getalder Ewoonlyk wort'er veertigmaal in ‘t jaar Paufchelyke Kapel gehouden, om
Mn Mifle te doen : de Paus zelf heeft'er drie ; dartig worden’er van de Kardina=
Iyksin delen , zeven van de Aardsbiffchoppen , en de daar in helpende Biffchoppen ge-
Paufehe- zongen , op de dagen hier na in den Calendrier geteckent. Als'er Kapelgehouden
a ge. word, gefchied zulks gemeenlykin ’t Apoftolifch Paleis, re weten in de Paufchelyke
dan Kapel, als de Paus op Monte Cavallo ,. en in die van Sixtus , indien hy op ’r Va»
Wworden: tikaanis; cenige weinige uitgezondert , die nu en dan op een ander, in St. Pieters

Kerk op Paafchdag en als ’c St. Pieters dag is, ook in St. Maria Majore , op den dag
van haare Hemelvaart è geviert worden, enz.

Paufche- Daags voor de plechtelyke Feeftdagen , op de Vigilien , komen de Paus en de
Vetper. Kardinalen by de eerfte efper in de Kapel , maar nooit word de tweede Vefper

daar de Paus by is gezongen : tien in °t jaar worden®er gezongen , die men ter
plaatze boven genoemr in den Almanach vinden zal.

Paufche- Vyf Paufchelyke Mazines of Metten zyn’er, namelyk , Kersavont de drie done
kere dagen in de goede week, nevens die van Allerzielen , of der Dooden, daar

“——’ dan deTenebres , of de Duifternis na *s Heeren fterven gelezen word... Op Kers.
nacht zingen de Kardinalen de Leflèn der Marines , ofMetten by beurten: maar op
de andere Matines , doen het Zangmeefters , of Muzikanten,

opwelk Als de Paus in de Kapel kome , word hy op cen armftocl tot aan de Bedkamer
cenwys gedragen; van daar » als hem zyn gewaad aangeholpen is, gaat hy in cene-andere
in de draagltoel zitten , en word op de fchouderen van twaalf zyner Stalknechten , die roode
Kapellen Rokken tot op hunne enklauwen aan hebben , gedragen. Aan St. Pierers uittree=
em. dende, gaat hy onder cen verhemeltzel , door de Ridders van St. Pieter gchouden;

vooruit treeden twee andere Stalknechts, eveneens gekleedt, die elk cenen waayer
van Pauweveeren aan ’t eindr van cene ftok dragen, alles is van brokade , verhe=
ven met goutdraar geborduurt : maar op de Zondagen van den Advent , en in de
Vaften , komt de Paus te voet in de Kapel, tot een teken van boetvaerdigheit ,
uitgezondert op den derden Zondag in den Advent , en den vierden in de Vaften,
die vry en dagen van verheuginge zyn. Wanneer de Paus te voer van de Kapel van

Pe Co Sixtus naar de Paulyner gaat, dragende het H.Sacrament voorde 40 uren, op den
he&. eerften Zondag in den Advent , en op den Wirtendonderdag voor het graf , dan
srament: worden zyne armen van de twee oudfte Kardinaal-diakens onderfteunt : cen Am-

baffadeur of Prins , die ’t hoog{twaardigt, en daar by is, hoùd hem de Sleepen
van zyne Bifchop- en Priefterlyke Rokken op ; twee werkelyke Apoftolifche Pro-
tonotariffen voor uit gaande , houdenvoor uit de Franjes van den zelven Bifchop-
1yken, of Paufchelyken Sleeprok op. 5

pePaus Als de Paus de Miffe Icett , verfchynen alle de Kardinalen in wit Damaft , met
tech im, goude kanten gekleedt , te weten de Kardinalen-Bifchoppen met den Bifchoplyken

‘Sleeprok , de Pricfters met hunne Kafuyfels , en de Diakens met hunne Diakens-
rokken ; alle eenen witten damaften Myter op ’t hooft hebbende. De Bifchoppen
hebben ook cenen Bifchoplyken Sleeprok , maar gekleure, en van koftelyke zyde
ftoffen, met gout geborduurt ;aan , en cenen Myter van wit linnen over Bortpapier
eplake op ’c hooft , daar zich dan ook de Biechtvaders van Sr. Picter mer hunne

Fifovtels by vervoegen.
Gewaadt  Maar als de Paus zelfs geene Miffe doet , hebben de Kardinalen niet anders dan
der Kar- per Rochet onder hunne Rokken , en de Prelaten her Bifchops Violet over hun
dinalen Pochet : maar dit moet men verftaan van die ’t recht hebben om dat te mogen

dragen ; de overige zyn in ’t Violet.

Ordre in %t gaan van het Prelaatfchap.

Wiecerft Di eerfte ter Bedkamer uit tredende, om naar de Kapel te gaan, zyn de
dadi Edellieden der Kardinalen ; hen volgen de Kamerheeren ; met de Kapellanen

pelgaan. VAN den Paus ; dan de Confiftoriale Adyokaten ; daar na de Abbreyiateurs de par-
co,majori è de Acolyten metlinne overrokken ; hen volgen de Auditeurs di Rota ;

neven:  
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hevens de Huismeelter van ’t H. Paleis, die aan de flinke hand van den Deken
de Rota gaat ; dan de Apoftolifche Onder-Diakens.

Achter de zeven Acolyten (dragende zeven Kandelaars) volgt het Kruis; *t word
vanceenenApoftolifchen Onder-Diaken , die d’Epiftel zingen moer, en eenen Violet.
ten Priefterrok nevens het Rochet , en eenen Sleeprok van Violette Sergie aan heeft
gedragen , zynde het Kruis , hoewel tegen ’t gebruik van’ Roomfche Hof , naat
den Paus gekeert. )

Dit Amptvan Apoftolifchen Onder-Diaken word gekocht, het koft 3660 Ryks-Apoito»
daalders, en ’e brengt acht ten hondert op. Aan beide zyden van ’t Kruis gaanlità|
tweederley flag van Deurwaarders, die roode Roeden dragen , met lange VioletteDiakesis
Mantels ter aarden toe ; na hen komen de Biechtvaders van St. Picter; ‘de Bifchop- AmP*-
pen, Aards-Bifchoppen , en Patriarchen , de Gouverneur van Rome , de Kardi-
nalen-Diakens , Priefters , en Biffchoppen ;$ dan twee helpende Katrdinalen-Dia-
kens , ten weérzyden van den Kardinaal-Diaken die ’t Euangely zingen moet. DaarZe
na verfchynt de Kapitein der Zwitferfche Lyfwacht van den Paus , met 2ye fine”
Landpaffaten , gevolgt van twee ryen van de zelve Lyfwacht, d’eene met Helbaar-
den, en d’andere ganfch in ’t harnas met bloote flagzwaarden ; en in ’t midden
van hen de Overfte met den Ritmeefter der ligte paerden. De Romeinfche Recht-
bewaarders , de Prinffen van den Paufchelyken throon, de Bloedvrienden van den
Paus, als Prinffen verklaart, en de Ambaffadeurs van gekroonde Hoofden. Einde-
lyk komt de Paus in eene draagbaar, alsgezegt is: na hem volgen , zonder dat iemant
by hem komt, Dn eerfte Kamerheer , en zyn Schenker , de werkelyke Apoftoli.
fche Protonotariffen, de Klerken van de Kamer, de Generaals van Geeftelyke Or-
dens , de Referendary , en meet andere die ter Kapelle mogen komen.

Maarindien de Paus ongemytert in de Kapel komt ; als gefchied te Metten, en Ordîc
in de goede week , dan fluit hy achter het Kruis, in ’t midden van twee der oud-Pauson-
fte Kardinalen, van de andere paar aan paar gevolgt ; daar na komen de Gouver- 8°mY-
neur van Rome, de Patriarchen, Aards-Biffchoppen , Biffchoppen en andere Pre- SRREBRRE
laten.

In de Paulynet Kapel tredende , toont yder eerbiedt aan die de Mifle doet, en Eeibied
met behoorlyk Misgewaadt opgepronktis , ftaande overendt naar de zyde van effeMine
Epiftel, en met zynen rug naar’ Autaar gewendt: daar na, zonderzich te werplaat- doet.
zen , fpreekt hy .als knikkende cen kort Gebed; dat gedaan zynde , ryft yder op en
blyft ftaande tot dat de Paus komt.

Het zelfde moet men ook in St. Pieters Kerk doen , en aldaar den Kardinzal-
‘Aardspriefter è die aan de Deur , en voor aan als Hooft van ’t Kapittel ftaat ;
groeten.

 
Van het zitten in de Kapel.

Et zitten van ’t Hof van Romein de Kapelis iets , dat heel fraai on te zien't Zitteri
is; maar ’t valt zwaardaareennette befchryving van te maken ; evenwel zalpii PRE

ik het trachten te doen zoo net als mogelyk is. fchreveri
De Paufchelyke Throon in St. Pieters ftaat na St. Pieters Stoel, recht tegenenPau

het Autaar over ; alle de ruimte tuffchen‘beiden is aan weérkanten met houtwerk, Throva.
daar groote banken in ftaan , befloten ; dit maakt dat het een koor gelykt , aleens
als in de Parochykerken van Vrankryk: aan weérzyden van den Paus op den Throon
ziet men de Ambaffadeurs van gekroonde Hoofden , Prinffen van den bloede, van
den Paus daar voorerkent en verklaart, nevens de andere Prinffen van den Throon,
op de trappen de helpende Bifchoppen , in °t midden de Auditeurs di Rota,
nevens den Huismeefter van ’t H. Paleis ; wat lager op de zelve trappen de Ro-
meinfche Rechtbewaarders, en den Prior, deneerften der Caprioni , of Kapiteinen
der Wyken. %
De ‘Throon van denPausftaat op cene groote en hooge bedding, het derdedeel ni

van de ruimtedie’er tuffchen het Autaar is beflaande; van den cenen en anderen kantnades©
ftaan groote zitbanken voor de Kardinalen ; aan de rechte hant van den Paus zit-befchre.
ten de Kardinalen-Bifchoppenen dePriefters ; aan de flinker zyde de Kardinalen_'°®
Diakens ; op hunne voetbanken de Slipdragers met violette Rokken aan, en'een
zwarte Bonnet op’ hooft. Op de voetbank van de beddingzitten de Referendary
van de Signature , en de Abbreviateurs de parco majori.
De wydtetuffchen de bedding van den Throon en het Hoofdautaar, is infgelyksm het

aan weérkanten met twee banken bezet ; op de cerfte bank aan d’een en d’andererum
Eee 3 zyde
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zyde zitten de Aards- en andere Biffchoppen : maar allernaat “© Autaar aan de

Îlinker zyde, de Biechtvaders van Sr. Pieter ; op de voetbanken zitten de geheime

Kamerheeren ; de Confiltoriale Advokaten, en de Amptbedienden der Kapelle.

Tweede Op de tweede bankaande rechter hand zit de Gouverneur van Rome ; d’Audi-
bank.

teur van de Kamer ; de Thefaurier of gemeene Schatbewaarder , nevens de Apofto-

lifche Protonotariflen en Klerken van de Kamers. Op de tweede bank aan d’over-

zyde zitten de Generaals van de Geeftelyke Ordens, de Generale Abten van hunne

Ordens, en de Ambaffadeurs van Bolonien en Ferrare.

Epite-_ De Diaken van ’e Euangely zit dicht by ’t Autaar, naar de zyde van ’t Epiftel.

zid. De andere bedienden, die werkelyk op ’t Autaar moeten paffen , zitten op de trap-

pen van ’t Autaar ; aan de zelve zyde van °c Epiftel ftaar cene groote tafel , daaf

al’t vaatwerk tot het Autaar dienende op ftaat.

.

Dicht daar by ziet mende deur,

die door de Zwitzers ; onder ’t bevel van hunnen Kapitein of Lanspaffaten , be-

waart word, en daar binnen de Stalmeefters van den Paus, met roode Rokken

aan, nevens den Hertog vanPoli, die , als meefter van deze Heilige plaats, ‘© rechi

heeft om niemantin te Jaten dan dien de plaats in de Kapel tockomt.

Alle de Prelaten en de Kerkelyke perfonen, die in plechtelykendienft zyn, zitten

gedekt. Maar alle waereltlyke of leeken ftaan bloots hootts.  Een Auditeur di

Rota, of van ’t hooge Hofgerecht , houd het Kruis, en twee Klerken de Kande-

laars vaft.
del Wanneer de Paus in de Kapel van Sixtus Miffe doet , ziet men eenige

vanzit. Verandering , en dewyl de plaats vecl te klein is, kan her op de wyze als vo-

esa ren niet gefchike worden: want de Throon van den Paus ftaat dicht by "t Au-

Kapel faar , naar de zyde van ’t Euangely , en aan weérzyden van den muur ftaan twee

van six- banken voor de Kardinalen ; aan d’eene zyde van den Paus zitten de Kardinalen-

Ni Biffchoppen enPriefters, aan d’andere zyde, de Kardinalen-Diakens; achter deze

Inatfte ftaat cen bank voor den Gouverneur van Rome , den Auditeur van de Ka-

mer , den algemcenen Thefaurier, de Protonotariflen en Klerken van de Kamer :

daar achter kome cen gang , waar door men by den anderen kan komen van de ge-

heime deur.af, tot aan de koninklyke Zaal toe; tegen den muur ftaat cene andere

bank , voor de Generaals van de Ordens , en de Referendary ; d’Ambaffadeurs en

‘Throonsprinffen zitten op zyde van den Paus , maar indien hy zelf den dienft niet

doet , zitten de twee cerfte Kardinalen-Diakens nader aan zyne zyde dan d’Am-
plus  Dalfadeurs de andere Prelaten zitten op de voetbank van den Paufchelyken

vanden Throon , of van ’t Autaar , naat hun rang en ftaat : aan de deur van de baluftrade

Hertog' ftaat cene Zwitzerwacht, en daar binnen, ftaan de Stalmeefters, en de Hertog van

vauPoli. poli , als Overfte en Meefters over de zelve Heilige plaats of Kapel.

De Paufchebke Mife.

Paufche- Lt volk by een zynde, gaan de Kardinalen , d’een na den anderen, eerbiedi-

He A ge gehoorzaamheit aan den Paus betoonen; daar na word de Miffe begonnen,

belehre. €en weinig van de Miffen die men gewoonlyk zingt verfchillende. Maar indien

ven. de Paus zelf Miffe doet , zyn'er twee byzondere zaaken aan te merken. I. Da

men twce Euangelien zingt, d’eene int Latyn, d’andere in ’t Griekfch. II. De

Communie, die zich aldus toedraage. Na °t_ Agnes Dei , gaat de Paus naar zynen

Throon ; de Kardinaal-Diaken van ’t Euangely houd zich opdezyde van ’t Epiftel,

met gevouwen handen , zulks dat hy te gelyk het H. Sacrament en den Paus zien

kan ; als die op zynen Throon gekomenis, neemt de Diaken het H. Sacrament

leggende op het lol] van de Kelk met lywaat bedekt, hy heft het driemaal voor

al het volk , midden op’ Autaar , en aan beide de hocken op; geeft het aan den

Deo, Onder-Diaken , die ’t aan den Paus lange. Ondertuffchen vat hy den Kelk aan »

diete: daardatallerdierbaarfte bloet des Heereninis, en , doende de zelve plechtelykheden,

Com- brengt hy dien aan zyne Heiligheit,, en blyft aan zyne rechter hand ftaan. De Paus

nentebid den Heere onder beide de gedaanten , naar eifch van ’t gene hem gelangt

denPaus. word, aan; en hy communiceert ftaande.  Daar na langt hy de Eucharifty aan den

Opper- en Onder-Diaken , die op hunne kniénleggen. De Diaken houd geftadig

den Beker vat, doch cer zy de Hoftie aanneemen, kuffen zy,de handen van den

pe vre. Paus , die den Vredekus aan den Diakenalleen geefr. Nadatdit verrichtis, komt

dekus de helpende Kardinaal- Biffchop met zynen Sleeprokaan , neemende uit handen van

zanwien * Paus Sacriftymeefter cen goude pyp, die hy in de Kelk, door den Diaken vaft ge-
allen. sich

houden , fteeke ; het ander cindr yan die pyp nceemt de Paus in zynen mont È
nut-
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nuttigt of zuige daar door het bloed van Jezus Chriftus. De Diaken zet de Kelk

weér op ’t Autaar , zuigt mer de zelve pyp insgelyks ‘e. bloed van den Heiland,
t overige lat hy aan den Onder-Diaken.. Zyne Heiligheit deelt de Commnnie aan

alle d'andere Kardinalen-Diakenen , Gezanten , Prinffen , Geeftelyke Heeren , ‘

en andere des begeerende uit. Daar naarkeert hy zich naarhet Autaar, en voleindigt
de Mifle. i

‘Wanneer de Paus in zyn Hoogpriefterlyk gewaadt de Mifle in St. Pieters ZINQt 3 Paufche:

(dit gebeurt driemaal in ’c jar ) danoffere de Kardinaal-Aardspriefter van deezelyke .

Hooftkerk aan den Paus, na dat de Mifle voleindigtis , uit den naamvanalle doti

Capicttelheeren , cene beurs van'zilver of wit brocade, met het wapen van zyne Hei.ters.

ligheit boven op ; daar vyfentwintig Jules van cene oude munt in fteeken. Dit

was weleer ene belooning die gegeven wiert , pro bene cantata Miffa ; de Kardi-

naal-Diaken, die het Euangely in de Mifle gezongen heeft, neemt de beurs aan; en

hy vereert ze aan zynen Slipdrager.

Menzal in den Calendrier of Dagwyzer van de Roomfche Feeftdagen , achter Waar de

in dit Boek, de dagen wanneer hy Miffe doet vinden, nevens de dagen waaralsdan Panico

Paufchelyke Kapel gehouden word. Daarom zal ik ’© hier niet herhaalen , dochdagen te

maaralleen aanwyzen, ’: geene het aanmerkenswaerdigite op de plechtigfte davinden.

gen is. i

Eenige byzondere plechtebkheden op zekere dagen.

P Kersavont word de Vefper zeer plechtig gezongen : de Kardinalen komenPyzon-

Qi in root gewaadtin Se. Pieters; aan de trap word hunlieden de lange roodeSg

Slceprok aangedaan. Dus treden zy naar de Bovenkamer , daar hun Geeftelyk ge- heden

waadt op is. Indien de Paus ’s anderendaags Mifle in St. Pieters moet doen, wor- Mango

den daar vooraf de cerfte Vefpers gezongen , dan trekken de Kardinalen hunne i

wirte kleederen aan , zettende den Myter op ’t hooft. Op den dag van onze L.

Vrouwereiniging , komen de Kardinalen ( ingeval die dag voor de Septuagefima

komt ) in de Kapel, int roodr gekleedt : maar zy veranderen ’t roodt, en

trekken , zoo als zy intreden, den Violetten Sleeprok aan, en fteeken zich voort,

omdenzegen en e wyén van ’t wafch, als ook omgangshalven , in het violet of

paars.  Maar zoo haaft de Proceflie geindigt is, trekken zy hunen roode Sleeprok-

ken weér aan , en hooren zoo de Miffe : doch in geval deze Feeftdag na de Sep-

tuagefima komt, dan zyn en blyven de kleederen , de lange Slceprok, en ’t ander

gewaatviolet : zoo lang het Euangely duurt , en d’opheffing gefchiedt , houden

de Kardinalen de Waskaerflen , die de Paus hunlieden uitgedeele heeft , in huns

ne handen.
Wanneer de Paus de Miffe op den Aflichenwoenfdag bywoont , geeft hy zelf Afchdag

het teken , en de Kardinalen onttangen het in violet gewaadt ; daar na hooren Zynea

de Miffe , die door den Grootbiechtvader gezongen word , hebbende hunne langeceihee

Violette Slecprokken aan, die zy niet afleggen dan na ’t cindigen van de Ridder- Kruis

lyke Paardepraal , welke na St. Sabina rydc. Rec

Gewoonlyk wort'er in den Advent, en in de Vaften eens ’s weeks, voor den Paus

in zyne Kamer gepreéke. Zyne Heiligheit zit in cen befloten geftoelte ,daar hy van

niemant kan gezien worden. De Kardinalen woonendit by , zynde in ’t Violet,

eveneens als in de Confiftory , met hunneSleeprokken aan.

Des Vrydags in Maert na de Predikatie , is de Paus gewoon na St. Pieter heén Viyda-

te gaan, met het Kruis vooruit, verzelt van de twee cerfte Kardinalen, en van deffiere

andere , elk op zynen rang gevolgt.  Daar word dan in de Kapelle van ’t H. Sa- hoevan

crament; voor ’t Hoog autaar, cen Gebed gedaan , daar na worden de zeven Autaren Sn

bezogt, en,die willen , gaan met den Paus, hem tot aan zynvertrek geleidende, £°°""

OpPalmzondag komen de Kardinalen in de Kapel , in violette kleederen metpalm:

Slceprokken van de zelye kleur ; dochdie leggen zy af in’ zegenen van dePal. zondag

men : zy treden naar den Paus en ontfangen ze uit zyne hand, naar hunnen rang,pingder

van den oudften af beginnende , kuffen zy hem de hand en knién , hebbende dePalmen,

myter in de hant : dan keeren zy ieder naar zyne plaats , daar blyven zy ftaan tot

dat alle de Kardinalen cenen tak hebben , dien zy aan hunne Slipdrageren langen,

gaan daar naalle te gelyk (zettende den myter op ’t Hooft) zitten , terwyl de

Paus de Palmtakken aan de Patriarchen , Aardsbiffchoppen, Biffchoppen , Prela-

ten, Ambaffadeurs , Prinflen, en, met cen woord, aan alle die plaats in de

Kapelle hebben ; uitdeelt.  Vervolgens wort de Paus handwater van den
6 N Hoogft-
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Hoogtwaardigften der waereldlyke Heeren gelange , en van den oudften der
Kardinalen de handdwaal. Dat gedaan zynde , volgt de Omdragt , of Procef.
fie door de Koninglyke Zaal, ieder heeft zynen myter op’ Hooft, en cenen Palm-
tak in de hand, zelf ook de Paus , zittende in eenen draagzetel onder een verhe-
meltzel. Na dar de Proceflie gecindigt is, geven de Kardinalen de palmen aan
hunneSlipdrageren, leggen defierkleederen at, trekken hunne Violette fleeprok-
ken weér aan , en hooren zoo de Miffe ; maar wannecerde Paflfie gezongen wort 4
nemen zy de palmen in hunne handen ; doch in de ophefting, heeft niemant dan
de Paus den Palmtak in de hand. 3

PIELE, Opden witten Donderdag wort'er Kapel gehouden ,en de Miffe door eenen Kar-
den wit-dinaalbiffchop gezongen : na ’t cindigen , trekken de Kardinalen hunne witte kles
ten Don- deren aan, om den Omdragt van ’t H. Sacrament by te woonen, doch ongemytert.
9e8: Dus gaan zy naar de Loots der benedi&tie , dar zy den Paus fchuldplichtige cere

van gehoorzaamheit betoonen. Vervolgens leezen twee Kardinaaldiakenen de
Bulle in Cena Domini, d’een in ’t Italiaanfch , d’ander in ’t Latyn , en dan geeft
de Paus den zegen aan al het volk daar ter plaatze vergadert.  Driemaal int jaar
geeft de Paus plechtiglyk den zegen aan ’t ganfche volk , namelyk op witten Don-
derdag, op Paafchdag, en op Hemelvaartsdag , dan hecft hy zynen fleeprok aan,
bchalven op Paafchdag , wanneer hy gekafuyfelt de Miffe docet.

Paufche- TNa dat den zegen op den witten Donderdag gefproken en gegeevenis , trekken
LET de Kardinalen hunnen Violetten fleeprok weér aan, vervolgens gaan zy, zonder

order of rang te houden, in de Hertoglyke zaal, de Paus volge henlieden. De
dienftdoende Kardinalen-Diakenen fieren hem met eene Violette ftool , eenen

pa rooden fleeprok , en ecne enkele Myter ; dus opgefchikt gaat hy op de ftoel,
LenVoor hembereydt, zitten, ontfteckt de wierook op t rookvat, en zegent den Kar-
andere  dinaal-Diaken die ’t Euangely ante diem feffum moet zingen. Daar na kuft hy e
pleclti8- boek dat hem door cenen Apoftolifchen Onder-Diaken gelangt wort , ook behan-

digt hem de gemelde Kardinaal de wierook. Ondertufichen begint de Muzyk met
dit Antienne, Mandatum novum. De Paus legt zynen flceprok af , neemt cenen

Wafch handdoek of dwaal, wafcht de vocten van dertien armePriefteren , die opeen verheve
de bank, in © wit kamelot op zyn Apoftels gekleed , zitten, hebbende een flag van
13arme Mionikskappen aan , die hen ter halver armen komen, hunne rechter beenen zyn
Prieter* bloot , en van te vooren wel gewaffchen: deeze beenen wafcht de Paus, geeft hun-

lieden, door zynen Schatmeefter , cenen gouden en eenen zilveren penning, clk
eene once wegende; de UMaggiordomo , of's Paus cerfte Huysmecfter, geeft hun de
fervet of handdoek daar hunne voeten meede gedrooge zyn. De Paus keert ver-
volgens weèr naar zynenftoel , gaat zitten, lege zynen handdoek af , wafcht zyne
handen in water , hem van den hoogftaanzienlyken waereldfchen Hcer , daar te-
genwoordig, gelangt , en de handdwaal uyt handen van den cerften Kardinaal-Bif-

z fchop ; hy trekt zynen langen fleeprok weér aan, zet zynen myter op ’t hooft ,
coneen heft op , Pater, fprekende vecle gebeden. Dart gedaan, gaat hy naar de bed-
vanhet kamer , leggende daar zyn fiergewaad af. Ondertuffchen gaan de gemelde Apo-
Fase. ftelen in de Kamer ; daar de flag van Konftantyn gefchildert is ; daar worden zy

met cene zeer prachtige maaltyd onthaalt : aangezeten z nde , komt de Paus,
geeft hun elk de certe fchotel , en fchenke het eerfte glas wyn; ondertuffichen
gemeenzaam pratende, ftaat hy hunlieden verfcheyde gunften toe , en dan gaat hy
af. Terwyle Zy ceten, prceki de Patoor van den Paus in de voornoemde zaal
voor hen. Zoo ’t gevalt dat zyne H.deeze plechtigheit zelf nier kan waarnemens
ani het door den Kardinaal Deken , in’ bywezen van ’t ganfche geheiligde
Collegie.

prachti-  Midlerwyl wort,in eene andere Kamer , een noch veel prachtiger maal, dan het
ge maal-voorige , voor de Heeren Kardinalen bereydt , die in order naar de groote kamer
N° gain, om zig door ’t gehoor van een fchoon geluit van fpel, ftemmen, en konft

watte verluftigen, dit duurt tot dat men naar den H.dienft der Tenebren,ofver-
donkeringe, die in de Kapel van Sixtus gehouden wort, gaat.

©p goe- Op goede Vrydag, dienen de Kardinalen in den dienft der Kapelle met Violet
a fergie ficeprokken , hebbende muylen aan hunnevoeten , om ter aanbiddinge vatt

" *© H. Kruis bloots voets te konnen gaan : dicht by ’t kruis ftaat cen bekken daar IN
ieder Kardinaal eenen Franfchen kroon moct fmyten , zynde cene vereering voor
den Meefter der Ceremonien: de Stafdrager , die de geknopte ftok voor den Kar-
dinaal draagt , moet ze dan anders omkeeren. ;

OpPaafchavont komende Kardinalen in de Kapel met Violette klederenen fleep-
rokken aan: in dat gewaad woonen zy het leezen van de Prophetienby, en het zege-

nen
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nen van ?t vuur en water : maar z00 haat de Miffe aanvangt, trekkén zy den roo-
den Slceprok aan , geéindigt zynde, doen zy de Mozette en het Biflfchops roode
mapteltjen over deni violetren Prieftérrok , en gaan in dat gewaad naar huys , daar

zy zich weér heel in ’t roodftecken.
OpAllerzielen dag wort'er Paufchelyke Kapel in die van Sixtus gehouden. Dan Allerzie.

hebben de Kardinalen cenen langen violetten Sleeprok aan, als de Mifle, of de Te-lendag.
genzang tot aan ’t offerrorium komt, wierookt de Pausalleen; zy leggen op hun- Sa
ne knien ; midlerwyle ftort de Paus gebeden en ontfteckt den wierook, ter, gedach-
tenis van de doodenofzielen die daar verbeelde zyn. De cerfte Kardinaalpriefter
langt de wywaters quat , nevens den wierook aan den Paus. De Mifle gecindige
zynde; geleiden zy, naar gewoonlyk gebruik , den Paus naar de Bedkamer , van
dase naar St. Pieters; om Godt, op de graven en ruftplaatzen der Pauzen ; te
bidden.

Vanzegenen van den Degen en de Goude Roos.

En leeft in het tweede boek der Machabeen dat Judas de Machabeer, toenGehei-
hy tegen Nikanor , Veldoverfte van ’t heyr van Antiochus Koning Van pelati.

Syrien, ftryden zoude, cen gezicht hadde, dat hem docht, dat hy den grooten Prie-
fter Onias (hoewel die doot was) zag , Godt voor ’t Joodfche volk biddende:
dat ook de Propheet Jeremias , die aan den gemelden Judas cen vergult zwaerd
langde, tegen hem deeze woorden fprak. Accipe Santtum gladivm , munus 4
Deo , in quo dejicies adverfarios populi mei Ifraél.

Naar ’t Rgomfche Kerke- of Zecdeboek, beduydt cen zwaerd de Oppermagt , Dooresn
die van Godtalleen afhangt , omzzis poteftas a Deo eft ; daar hy de Oppermagten wortop-
mede bekleedt, nevens die ftryden tot behoud van zyns Volks gerechtigheit, en DErUEE
voornamelyk tot befcherming van de Kerk en den Godsdienft , 0enimfine canfa"""
gladium portant.

De Paus is gewoon alle jaar , op Kersnacht , eer hy eenen aanvang van de”;paus
Kerkelyke plichten, of ’© Officium divinum, maakt , te zegenencen zwaerd, mec )asriyk-
fchee , draagbant en eenen gulden knop ; op de punt wort een met violette zydei
en hermyne vellen gevoederden hocd gezer , rontom met eenen goudén hoed-befchre-

band , verryke met gefteenten , verfier. Gewoonlyk zend hy dit gefchenk aan'*
den eenen of den anderen Prins, of grooten Veldoverfte, die voor ’t geloof tegen
d'ongeloovigen of ketters ftryden.

Pius de ÌI zond zulk een gezegend zwaerd aan Louis den XI, Koning vanPius de
Vrankryk met deeze Latynfche rymen. garcertech

; s 7 2waerd
Exeat in Turcas , mi Ludovice , Fuentes aanLoilis
Dextera : Grajorum Sanguinis ultor ero. den

Corruet Imperium Mabumetis , ® inclyta rurfas
Gallorum virtus , te petet aftra Duce.

Dezelfde Paus zond een ander zwaerd met paerlen verfiert aan Philippus den
Goeden Hartog van Borgondién.
Opden vierden Zondaginde Vaften en den derden inden Advent, zegent de PausDe Paus

ook cene goude Roos, rykelyk mer gefteenten ingelegt, die hy aan cene Vorftin obra
andere groote Vrouw vereert , tot cen teken van welftant , ook wel aan deeze of
geene Kerk.

Innocentius de IV vercerde cene diergelyke aan de Kerk van St. Juftus te Lions,
ten tyde dat her Concilium daar van hem beroepen was. Urbanus de V zond'er,
toende H.Stoel ’ Avignon was , eene aan St. Pieters te Rome, die in de plonde-
ringvan Rome 1527 wegraakte. Pater Theophilus Renaud handelt, in zyn bock
Pontificalia genoemt , zeer wydlopig van de goude Roos, en ’t Agnss Dei ,
dieshalven mocetik’er ook een woort van fpreeken.

Van het Agnus Dei.

E Romeinen hadden cene gewoonte of keur , van Publicius cenen Voorftan-tniei-
der des Volks, (7ribunus Plebis), herkomftig, om op het Fecft Saruryalig di0g»

penaame , aan hunne Clentez (’t waren lieden daar zy Befchermheeren over waren)
cenige kleine giften van wafle AIRDE doen : ’£ gelykt zynen corfprong van

Per.
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gelyie- Herkules te hebben ; die * volk van Italién leerde , dat het beter was kleine waffe
nil beelden, dan menfchen ; die zy op cene wreede wyze ter cere van; Sasurnus

flachteden , te offeren gelyk Plutarchus getuigt. @ adt:Bisras. La&tantius lib. 1.

Divinor offic. c. 21. Ovid in Faftis. Lipfius lib. 1. c. 16. Saturnal. Baron. not. ad

Martirolog. die 2. Febr. Feltus, Varro , Aulus Gellius, No& Att. lib. 19. c. 9.
Macrob, lib. 1. c. 17. Saturnal. Mureti Var. le&.lib. 7. c. 7. Pierius1. 4. Hieroglyph.
S. Gregor. Nazianzen. Homil. 40.in S. Joan. Bapt. Raderus in Martialem lib. 1o.
Epigr. 73. & l. 14. Epigr. 38.

pera. —Deeze beeldjes droegen zy aan den hals , als men uit de gemelde Schryvers zien
Moncron kalis voornamelyk die rond waren, Bulle genaamt, eenige eduidenis van vryheyt
6p de in zich hebbende : daarom washet den flaven niet geoorloft die re draagen.
nn Men wilde den menfchen wysmaken , dat in deeze beeldjens veele. overgelovige
hunne, Krachtftak, ter verrigringe van dingen , diezeuit zich zelfs niet kondendoen. Het
Clienten was een flag van die valfche gencesmiddelen , die zy tegen alle qualen gebruykten,
Vestvce: in’tLatyn Amzu/etaby de Gricken ouraurina » en by dic Arabiers7a//mans geheeten.

De Kerk, die altyd Gods voorbeeld volgt, ziende dat hetal fe zwaar zoude
vallen, alle ingewortelde gewoonten te vernietigen, heeft het gebruik tot het God-

vergely-lyke gewendt : en gelyk Mozes , door den H. Geeft gedreven, den Hebreén cen
kingmet redelyk gebruik ontrent de plechtelykheden , die ze van de Egyptenaars ontleent
ontrent hadden , voorftelde , hebben de Opperpriefters van de nieuwe Wet, op de zelve
deJoo- wyze, volgens hunne magtals Stedehouders van Jezus Chriftus, verfcheide krom-
‘men verdraaide gewoonten , die uit het duiftere Heydendom ingekropen waren,

recht gemaakt. Dus hebbenzy in plaats van het lu/fra/e of zuyverende water het
wywater ingevoert : in plaats van die az4/eta, hebben zy den Chriftenen geraden,
zich met het teken des Kruys te wapenen ; ’t zy met de hand tegen het voor-
hooft, of andere deelen des lichaams te drukken ; ’t zy met het by zich op metaal
of ergens anders op gefneden te dragen. Men droeg wel cer uyt devotie, of cene
Godvruchtige inzicht , d’overblyfzels van de Heiligen by zich , (als Loaife in zyne
aantekeningen over de Spaanfche Concilien klaar aanwylt ) of ten minften hunne

Afbeeld-afbeeldzels , gelyk de H. Chryzoftomus , onder anderen zulks Homil. 45. van de

E burgeren van Antiochien getuygt, die *c beeld van den H. Melecus, hunnen Patri-
arch, by zich aanalle deelen van ’t lichaam droegen , zulks dat zy ’t in deftee.
nen van hunneringen lieten fnyden, op de muuren der huyzen, ja op het vaatwerk
zelf fchilderden. Theodoretus zegtin ’t leven van den H. SimonStylites, dat bin-
nen Romealle de werkluiden zoo cene hoogeachtinge voor dien Heylig hadden, dat
zy zyn beele in hunne winkels plaatften. Men leeft ook verfcheide maalen in de
Kerkelyke Hiftory , dat de Chriftenen van decerfte Kerk, inzonderhcit in de ty»

den van vervolging , het hoogweerdig en H. Sacrament in cen Klein doosje , Py.
pis geheeten , aan hunnehalzen droegen. De H. Ambrozius, in de lofreden over
zynen broeder Zatyrus , zegt , dat hy het gewoon was altyd by zich te dra-
en.

reni5 Doch’t geen zy gewoonlyk by zich droegen , was *t beeld van den Zaligmakers

ftus.onder dat van cen lam verborgen ; volgens de woorden van den H. Joannes den

Dooper, dat hy ’t Lam Gods is, dat de zonden der waereld wegneeme.

Honig Onder de Hebreén was het verboden honig in de Offerhandente gebruiken ,

oom dat het een {pys was zoo aangenaam , dat zy daar door, op cene verbloemde

Hebreén wyze , wilden uitdrukken, de lekkerny in fpys en drank, en dat Godt de Heerdie

va als quaat en ongeregelt verdoemde. In ’teerite boek der Koningen leet men , dat

Jonathas , op een gebod van te vaften , cen weinig honig geproeft hebbende,
hoewel hy ’e onnozel en zonder kennis des verbods gedaan had , echter van zynen

Vader dootfchuldig geoordeelt wierd : zy dienden zich ook alzoo weynig van
wafch, om dat voorlicht in den Tempel en Tabernakel re branden ; men gebruikre

daar nooit iets anders dan oly toe, als Hieronymus aanmerke , in Xi. mentione 5
ci & in Epift. ad Gaudentium : maar de Kerk héeft van haare eerfte beginflelenoly,er ; — ;
Letz00 wel als wafch, geduurig zonder onderfcheit gebruikt.  Weleer plache men de

gewoon- Nieuwelingen of Cathecumenen, zoo haaft zy gedoopt waren, cene ontfteke wafch-

Gent" iaers in de handen te geven ; welke men ookalle jaar vervolgens op den hoog-

zen tyd van Paafchen plechtiglyk offerde ; daar na gaf men hun cen weinig melk en

honig, of wyn, als men zien kan by Zertulliaan I. 1. de corona milit. Clement.
Alex. enz. Men hong hen ook om den hals, naar zommiger gevoclen , ecné

Bulle van gewyd wafch. Dus noemt het Frasciftus Scorfits , in zyn Latium

Chriftianum : li te verftaan is, van een beeldje, ’tgeen het Lam Gods berekende,

en torcen zegel verftrekte van de vryheit., die hy hun , door de vergeving hun-
ner zonden , gegeven had. Die
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Die gaerne mecr van de verborgentheit, in’t wafch en den honig fteekende }

zouden weerten , konnen de Schryvers nazien die over de plechtigheit en ceremo-
nien van het wafch van Paafchen verbloemdelyk gefchreven hebben , gelyk daar
zyn P. Theophilus Renaud , Onuphrius Panvinus , en Dr. Suarez in hunne ge:
fchriften van het Agnus Dei. i
Nadat het Heydendom te grond was geraakt , beval de Kerk , om wichtigere-a

denen ; dar de Chriftenen hunne kinderen , zoo haaft als mogelyk , na hunne ge-de kin-,
boorte zoudenlaten doopen. Dit veroorzaakte in korten tyd , daver geene vol-deren +
waflene Catecumenen of Nieuwelingen meer waren om als bejaarden gedooptte kon-dege
nen worden. Niettemin hebben de Pauzen belaft te volbarden mer het zegenenboortete
van het Agzus Dei, omhetaan de geloovigen, ter gedachtenis van de overwinninge coopera:
der Kerke , uyt te deelen.

Laten de Novareurs, of nieuwe leerdryvers , hier tegen, al dat zy konnen of
willen inbrengen , men zal in waarheit, zoo men tot decerfte Chriftene Ecuwen
treed , bevinden , dat van dien tyd af, deeze of geene Schryver gewag van die
plechtigheit zal maken, gelykals St. Auguftinus in zynen 118 brief aan Januarius,
overgebragt in het Decreet van Gratian. cap. ila autem difintt. 12.
De Roomfche Ordening , door Gelazius den I, in ’t jaar 494 volgens’t getuige-

nis van Baronius tom. 8. by een vergadert, zegt, dat de Zondag in Albis , of
van Quafimodo , de dag was , op welke men gewoonlyk het Agnus Dei ; door
den Paus gezegent , placht aan het volk uyt te deelen.
De Kardinaal Bellarmyn maakt'er ook , in d’uitlegging van de 82. Caron. vanellar:

’t Concily , genaamt Synodus Quini Sexta in Trullo , en Antonius Auguftinus in fn
zyn Dialogus 7. cn 8. van Gratiaan verbetert, gewag van. ine

Menvint boven dat ; by Horofcius, Frufius, en anderen , dat Leo de III , inftin.
*t jaar 798. cen Agnus Dei gezonden heeft aan Keizer Carolus Magnus ; zyn-
de in cene goude kas, met paerlen verfiert , gefloten.

Degeleerde Alcuinus , Leermeefter van Carolus Magnus, die men mceent dat
de Hoogefchool te Parys, (geftyfe door de mildadigheit van dien Vorft) geftiche
hceft , zegt , in zyn boek van de Heilige plichten , of des Divins Offices , daar ha
hy van den H. Zaturdag voor Paafchen fpreekt, dat de Paus het Agnus Dei op Dei ge:
dien dag zegent , volgens eene oude gewoonte 3 dat’er Gregorius de Grootde zegeut, |
vermenging van Oly bygevoegt heeft, gevende daar door te kennen de verborgent-
heden van ’t Paafchfeeft, op’t welke het ware Lam Godkts geflagt was, om onze
zonden uytte wiffen.

Amalarius Fortunatus , cen difcipel van Alcuinus, maakt ook in zyn boek des Fractti:
Offices , of van de Dienften , aan Keyzer Lodewyk den goctaardigen opgedra-{vyzen.
gen ; ontrent het jaar 832, gewag van het Agnus Dei : zulks doet ook Burchard,
Monik van Worms in zyne byeenverzamelde Kerkelyke Canons,
Men kan ook nazien het Rerionzal of Tydboek des Offices Divins van Willem

Durand , Biffchop van Mande. 1. 6. c. 79.
Een Manufcript van de Roomfche Ceremonien of Plechtelykheden, dat in delen Ma-sio : vferipe

Boekzaal van Barberini beruft , fpreekende van den Zaturdag voor den Zon-in de
dag in Albis, zegt,dat Martyn Colonnadrie Agnus Dei aan ieder Kardinaalver. Boekzaal
cerde ; hocwel men niet gewoon was, van de tyden vanJoannes den XXII en Bene-jiti”
di&us den XII af, meer dan twee aan henliedente vereeren.

In ’t jaar 1544, op den 4 Februarius , ten tyde van Paulus den III ; vond men,*t Sterk-
in de Rerk van den H.Petrus op ’t Vatikaan , in cene Kapel van den Koning vantiicut
Vrankryk , ter cere van de H.Petronella , (nu is het de Kierk van de H. H. Simontwee
en Judas) ingewyd, cen marmergraf , daar de doodbus van de Keizerin Maria ,00585-
Gemalin ‘van den Keizer Honorius ; in befloten was : in ’t graf waren meerge- "#°"
fteenten en koftelykheden daar zich de Vrouwen van dienen , onder anderen een
klein zilver doosje , daar cen Agzus Dei in was : twee Ooggetuigen , mannen die
geloofbaar en onwederleggelyk zyn , verzekeren ons dit waarlyk zoodanig bevon-
den te hebben ; d’cen is Vader Laurens Surius , een zeer geleert Heer van de Car- vader
tuyzer order , en cen Neérlander van geboorte , cen man wel bekent door detreffe-Cr.

 

9, 3 © hl

lyke boeken van hem gomaakt : d’ander, Sebaltianus Munfterus , cen uytmuntend Munftes
Geographus of Landbefchryver van Bazel, een man van de Augsburgfche Confeflierus,
of Lutheraan , ‘die zich wel gewagt zoude hebben cene zodanige byzonderheit te
getuigen, indien niet de kracht der' waarheit' hem gedwongen had zulks te moe-
ten doen.

Het zou te lang vallen alle de Schryvers ; die van het Agnus Dei gehandelt heb-
ben, op te haalen : die’er meer van weeten willen, konnen de geleerde redenvoe=

Eiffa ring  



 
 

   

412 BerscHRYVING
ring van den Heer Zuarez, Biffchop van Vaizon nazien , ze ftaat aan ’t eynde van

de verhandeling of het Traftaat van den Doop op den Paafchdag , en Onuphrius

Panvinus van ’t Agnes Dei, Jodocus Lorichuus , in zyn nieuwe Schat der God-

gelcertheit , ’t eerfle ftuk , daar hy lang en breed, 0ok zeer krachtig, van't Agnus
Dei fpreeke. 1 v

FILE: Watde plechtelykheit der zegeninge van het Agnus Dei belangt , ze gefchied

wyzevan Aldus. De Paus is gewoon, in’ cerfte jaar van zyn Pausdom , en daar na , van

; gnus zeven tot zevenjaaren, in de week van d’O&ave na Paafchen, plechtelyk het Ag-

zegenen, 45 Dei te zegenen; het wort gemaake van kleine ronde en' eyronde bolletjes van
wie wafch, doch vlak en penningswyze , op d’eene zyde ftaat het beeld van onzen

Heere , als cen Lam, dat den ftandaart van tr Kruis voert, afgemaale ; aan d’an-

dere zyde , een ander Heilig.  Deeze plechtelykheit wort het Doopen van het
Agnus Dei genaame ; om dat het, als voor gezegt is, in de plaats van ’t doopen
der Nieuwelingen, volgens Onuphr. Panvyn, gekomen is, als ook omdat deeze
plechtigheden met den anderen groote overcenkomft hebben.

Wie" De Sacriftymeefter van den Paus draagt zorge, dav’er altyd te bekomen zyn. De
SERE, geeftelyke Feuillanten in de Kloofters, van St. Bernardus en de H. Pudentiana,
maaki. maken ze. De ftof daar ze van gemaakt worden, is ’t ‘overfchot der Paafchkaerf-

fen vari voorige jaaren; doch dewyl ze daar niet genoeg aan hebben, koopen zy
daar voor 5 , of 6 duizent Ryksdaalders ander wit wafch by.

Des Pas Des dingsdags na Paafchen,vervolgens na ’teyndigen der Paufchelyke Miffe, komt
gewaadtde Paus , hebbende een 400€ of Koorhemd, dat omgordt is,aan , eenftool van wit

damalt met zilvere kant aan zynen hals, en eenen Myter van zilver laken , met
peerlen verfiere, op zyn hooft.  Hy fpreekt eerft den zegen over ’t gemeene wa-
ter, ftaande in een groot zilver bekken, ten dien eynde vervaardige , ftortende
cenige gebeden , des Zondags , in de zegening van ’t wywater ; gebruikelyk; zoo
haaft die geéindigt zyn, fpreekt hy’er cen ander gebed by , daar na giet hy by dat
water kruiswyze den Balfem en geheyligden Oly of ’t Chrilma ; fpreekendeceni-
ge gebeden , int Ceremonial of Kerkzedeboekftaande ; daar na andere over het
Agnus Dei, dat hem in groote zilvere fchotels aangebrage word. Dat gedaan

zynde , gaat de Paus zitten , en zet den Myter weder op. De Kamerheeren van
zyne Heiligheit langen hem de Agnus Dei , hy ftort ze alle in ‘e bekken daar e
gezegend water in is De Kardinalen met A/bes , of Koorhemden , en cenen

* fynen linnen dock omhunnelendenen, op de maniervancenefchorteldoek, gegordt,
halen ze uit het bekken , en geven ze aan andere Prelaten , die ze op groote tafels
met zeer wit linnen overfpreid neérleggen , om ze daarte laaten droogen : ver.
volgensftaar de Paus op , weder andere gebeden over de Agnus Dei {preekende ;
daar na doet men zein bekkens , en elk gaat zyns weegs; op de daar aanvolgen-
de dagen pleegt men het zelfde aan de nochoverige, tot Vrydags toe, dan moet
de Benediétie of Zegen overalle de Agnus Dei voleyndigt zyn.. Decze plechtig-
heit gefchied in tegenwoordigheyt van de Ambaffadeuren mer hun gevolg , en cen
groote meenigte Uytheemfchen, die de nieuwsgierigheit , om zulks te zien, der-

waarts lokt : maar de wagt van den Paus laat'er niemant dan Luiden van groot

aanzien , omden drang te beletten , binnen. De groote Vrouwen en Princeffen
konnen het door ‘Tribunen, of afgefchotene vertrekken , daarhaarplaats gegeeven
wort , zien.

Vordere  Zaterdags daar aan wort'er Paufchelyke Kapel gehouden ; de Miffe wort van
Bro eenen Kardinaal-Priefter, daar de Paus, zitrende inzyn Hoog-Priefter- of Paufche-
des Za- lyk gewaad op zynen Throon, zelf by is, gezongen.

dags ‘Zoo haalt her Agnus Dei eindige, neemt cen Apoftolifche Onder-Diaken , voor
inttut vien het Kruys, de Kandelaars, en Wierook gedraagen wort, uyt handen van den
van her Sacriftymeefter, een zilver bekken , vol van deeze zoo even gezegende Agnus
penne Dei, zynde met cen katoen kleed overdekt : aan de deur van de Paufchelyke Ka-

pel komende, zegt bi overluit, met cene fterke ftem, knielende: Pater fantte ,
ifti funt Agni novelli , qui annunciaverunt vobis , Alleluja , modo venerunt ad
fontes , repleti funt claritate, Alleluja. Het Koor antwoord'er in muzyk op: Deo
gratias Alleluja. Vervolgens ftaat hy op ; zege het zelfde ten tweeden maalin "€
midden van de Kapel ; en dan ren derdenmaal aan en voor des Paus voeten: die
hemher bekken afneemt, om het Ag45 Dei omte deelen : cerft aan de Kardina-
len; die beurt om beurt ieder in zynen rang de zelve , met de Myters op *t hooft,
Knielende uit handen van den Paus ontfangen; hen volgen de Prelaten en de overt-
ge der Geeftelykheit 5 daar na d’Ambaffadeurs , Prinffen, Heeren; eo andere wae-
reldfche perfoonen , die alle cenen zeer witten neusdoek aan zyne Heiligheit roe-
reiken, daar hy cen Agnus Deiin lege. De
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De uytdeeling gedaan , en de Miffe geéindigt zynde, vertreke iedet:, blyvende Wat

de andere Agnus Dei in de bewaring van den Prelaat , die Mecfter van des Paus Saro
kleerkas is, om die dagelyks aan de Pelgrims en vreemdelingen , die ten zelvenven.
eynde een zeker uur van den dag geftele is, uyt te reiken.

Niemant mag een Agnus Dei, buiten grooten noor, ten ware perfoonen van
de Heilige ordens , aanraaken.

Gregorius de XIII heeft , in het jaar 1572 , cen uitdrukkelyk Gebod laten uit-
gaan , waar by hy ’t uitfchilderen van de zelve op ftraffe van Excommunicatie of
den Kerkelyken ban , verbiedt. Vermits het wit en zuiver , de eyge kleur van
?t zuiver en onbevlekte Lam Godsis, fluit men ze gewoonlyk in een glas, kriftal,
hoorn, talk, of andere diergelyke doorfchynende fteenen of glazen , op dat ze des te
beter bewaart mogen zyn; men laat ze ook welin eenige koftelyke ftoffeh of bor-
duurfels influyten of inftikken : maar niet zoo , of men moet z’er door zien kon-
nen. .

Doorhet verbod van eenen Kardinaal-Vicaris, of Stedehouder van den Paus, mo-
gen zenict verkoft worden, zulks wort van Riciello lib. 1. Lucubr. Eccl. cap. 9.
v. 8. aangeweezenen verhaalt.

Dekracht van het 4gnus Dei , is uyt deeze rymen , die men in ’t Ceremoniaal‘,
of ’t Boek van de Roomfche Kerkzeden vind , te zien ; daar in leeft men, dat dit
dicht van Urbanus den V, met drie Agnus Dei aan den Griekfchen Keyzer over-
gezonden is.

Balfamum & cora munda cum Chrifimatis unda Eriche
Conficiunt Agnum , quod munus do tibi magnum. vane
Fonte velut natum , per myftica Santtificatume. pensi
Fulgura de funfum depellit , © omne malignum. cendicht
Peccatum frangit ut Chrifti Sanguis , 8 angit. uitge-
Pregnansfervatur , fimul & partu liberatur. cine
Dona parat dignis ; virtutem deftruit ignis.
Portatus munde , de fluttibus eripit unde.
Parfque minor tantum valet integra quantum.

Ik heb getracht deeze vaerzen, in onze taal (’t zyn dezelfde die volgen) over te
brengen , zegt d’Auteur. Ik.ftel ze daarom ook hier in ’t Franfch ter neér , om
hemde cer , die hem daar van tockomt te geeven. '

Lebaumeavecla cire , aufquels on joint le Créme, Overge:
Sontde l’Agncau de Dieu , la figure & l’embléme; oli
Grand Prince recevez ces Myfteres benis ,
Quiles porte avec Foi , a des biensinfinis,
Ils prefervent du Feu, du foudre & des orages,
Dela fureur de l’eau , empécheles ravages.
Sans peril ni danger la femme accouchera,
La moindre part autant quele toutfervira.

Ik heb den zin van ’t Franfch , zonder my te vaft aan ’t Latyn te binden, aldus,
op ‘t naafte by , gevolgt.

Uyt Balzem en uyt Wafth , met het Chrifima gedeelt , to"
Beftaat bet Agnus Dei : van Chriftus ?t waare Beeld. Neér.
Ontfang , O groote Prins:, deeze verborgentheeden. FRESO
Die °t zuyver by zich draagt vind veel baat hier beneeden ,
?t Bewaart voor Vuur ; voor Storm; voor Blixems en voor Donder ;
Voor Schipbreuk; Watersnoot : al raakten alles onder.
?t Helpt cene Kraamurouw in ?t verloffen zonder binder.
?6 Helpt heel 00 veel als half, ofal'was?t noch vry minder.

Van den Omgang of Proceffy.

E Roomfche Geeftelykheyt vergadert gewoonlyk vyf maalen in een jaar ; die Omgang
ID gezamentlyk eenen omgang of lrocefly , ter beftemder plaatze , naar f.maslen
hunnenrang ; bier na volgende , doet. in'ejaîte

Deregulire Clerefy , of de ArsaroRin nevens de gegoedde Geeftelyken gaan

3 voor
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vooraan ; niet naar den rang van meer outheyt ; maar naar den tyd.toen zy zich
te Romeneérftelden : zoo veel de waereldfche Gceftelykheit aangaat , *t Kapit
tel van Sc. Jan van Lateranen heeft den voorgang boven alle d'andere ; hen vol.
gen , die van St. Pieters ; daar na , die van de H. Maria Maggiore; of de grootere;
na deeze twee deftige Kapittelen , van de H. Maria over den Tyber , en van den
H. Laurentius in Damafo; zy gaant’zamen, en hebben over en weér den voorgang,
het eene jaar dit, het ander jaar dat Kapittel. Onder de Geeltelykheit begrypen
wy alle de Paftoryen van Rome , nevens de andere Kapittelen , namelyk , die
van de Rotonde, van den H. Euftachius , enz , die alle onder een ent zelfde
Kruys gaan, t’zamen cenen Kamerling kiezende die de ftool draagt, en hunne voot+
zitting regelt : want drie jaaren zyn zy Paftoors , en drie jaaren Kanoniken , dar
daar zoo over en weér gaar. SE

Dagen Opdendag van den H. Markus, komtalle de Geeftelykheit in St. Markus Kerk
vobyeen ; en gaat omgangs wyze naar Sr. Pieters , in orderals volge , uitgezondert,
st.Mar- dat het Kapitrel van St. Pieters voor af.in St. Markus komt ; en ook weérallcen
Kusd:g- naar St. Picters Keert.

Order van den Omgang of Proce/B.

Ordrein De kleine Weeskinderen, illiterati.
nente De Weeskinderen van ’t Collegie Salviati.
fehreven. De Ongefchocide Auguftynen van Jezus Maria. —,

î De Vaders Franciskanen van de derde order van St. Franciskus, van onze L.
Vrouwe van Mirakelen,
De Vaders Kapucynen.
De Broeders van Barmhartigheit van den welgelukzaligen Jan de Dieu.
De Vaders van la Mercia St. Adriaan. S
De Vaders Hermyten van den H. Onufrius.
De Vaders Minimen van de Drievuldigheyt des gebergts , en van den H. An.

dries delle fratre. ‘
De Vaders van de derde order van St. Francifcus , van de H. H. Cofmus en Da-

mianus.
De Minoriten van ’t Konvent der H. Apoftelen.
De Minoriten Obfervanten van d’Ara Coeli.
De Auguftynen van de Congregatie of Broederfchap van Lombardyen van ons

ze L. Vrouw des Volks. ;
De Vaders Hermyten van St. Auguftyn.
De Vaders Karmeliten van de Broederfchap van Mantua by St. Chryzogonus.
De Vaders Karmeliten van de Tranfpontynen enz.
De Vaders Serviten van den H. Marcellus en van de H. Maria în Via.
De Vaders Jacobynen van Minerva enz.
De Vaders Hieronimitanen van den H. Alexis.
De Regulire Kanoniken van St. Pieter in 722645, of indebanden,
De Vaders Olivetanen , van de H. Francifca , en van de H. Agatha.
De Vaders van de Broederfchap der Valombreuzen by St. Praxeda.
De Vaders Fcullianten van den H. Bernardus en van de H. Pudentiana.
De Vaders van Citeaux , by het H. Kruis, 12 Feruzalem.
De Vaders van de Congregatie of Broederfchap van den H.Silvefter, by St. Ste

ven del Cacco.
De Vaders Kamalduliten van den H. Gregorius.
De Vaders Benedi&ynen van den H. Kalixtus,
De Regulire Kanoniken des Vredes.
De Paftoors van Romen ,, waereldfche en regulire of geordende door malkande-

ren, naar de meerder outheir van hunne order : voor hen gaan 29 Klerken van’
Roomfche Queekfchool. i
De Kanoniken van verfcheide Kerken in order als vooren.
De Kanoniken van de H. Maria 12 Traffevere, en van den H. Laurentius in Di

Mazo.
De Hoofdkerk van de H. Maria de Groote.
De Hoofdkerk of ’t Kapittel van St. Jan van Lateranen.
De Heer Onderregent , gekleed met eenen violetren Sleeprok , met den

Myfer van verguld linnen'op ’t hoofd, verzelt van eenen Diaken en Onderdiaken,

ge
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gekleedt met hunne Diakens rokken van de zelve kleur , achter aan volgt cen mee-
nigte en gedrang van volk , zonder order.
De Geeftelykheit, op de drie dagen voor Hemelvaartsdag vergadert , volgt wel

in de zelve order ; doch dan zyn’er zoo veele Priefters en Religieuzen van ieder
lichaam nict by.
De Moniks Kloofters, daar fchoolen gehouden worden ; zyn vry van de Om:

angen.

$ Nochis’er cen groote meenigte Regulieren of Geordenden, die zich niet laten vin»
den by deeze Omgangen , noch ook by andere openbare plechtigheden : gelyk
de ongefchocide Karmeliten , en Kathuyzers ; zonder te nocmen verfcheide
Broederfchappen of Kapittelen van Reguliere Geeftelyken , als zyn, de Thearynen,
Jezuiten , de Vaders van ’t Oratoriumof Bedchuis , de Kruysbroérs, de Sommaf.
quen, enz.

Deallertreffelykfte Omgang gefchiede op Sacramentsdag , dan draagt de Paus
zelf het H. Sacrament , voor hem gaan Prinflen , Kardinalen en Prelaren in order
als volge.
De Kardinalen, in ’t Paleis komende , herkleeden zich, trekkende hunne roode

Sleeprokken aan, zy paffen den Paus op, en ncemen hem op de Bedkamer waar,
van daar geleiden zy hem naar de Kapel van Sixtus , daar hy gewoonlyk cen ftille
Miffe doet , en de Hoftie wydt , om in de zon gedraagen te worden : In geval de
Paus den gemelden dienft in zyn volle Pontificaal wil pleegen , dan word hy in de
Kapel gedragen , hebbende de drie dubbelde kroon op ’t hooft , doch in de Miffe
dient hy zich van den Myter : de Kardinalen leggen hunne Sleeprokken af, fteeken
zich in hun wit gewaat ; te weten de Kardinalen-Biffchoppen met hunnen Biffchop-
lyken Sleeprok , de Kardinalen-Priefters mer den kafuyfel , en de Kardinalen-
Diakens mer hunnen Diakens Rok ; alle van wit damaft, hebbende de Myters op

hunne hoofdeninfgelyks van wit damaft , met roode zydefranje daar aan.
De Mifle gecindigt zynde , verdeele zich de Proceffy naar de order ‘op St. Mar-a

kus dag gebruykelyk , die ik niet weèr herhaalen zal ; doch dit alleen daar by voe-uitgarg.
gen , dar het Kapittel vanSt. Pieter dan het laatfte op cen na is, tuffchen dat van
St. Maria de Groote , en van St. Jan van Lateranen gaande : elk lichaam der
Gecftelykheit zingt de Litanien : maar de Kapittelen hebben ieder hunneKoraalen,
die Muzyk zingen.

Nadat deeze voorby zyn, komen alle de Officiers of Bevelhebbers van de Kan-Form _
felery , ieder met cene wafchkaars in de hand , naar °t voorfchrift van hunnen Regge
gent, die hen twee maanden inkomen benemen zoude ; zoo zy achter ofin gebre-
ke bleven.

Het Huisgezin van den Paus, nevens ’t ganfche Prelaatfchap volgt daar op.  Na-
melyk de Stalmeefters van den Paus , de Procureurs Generaals van d’order , de Ka-
merheeren exzra 22005 , de Fifcaal van de Kamer, d’Advokaten van de Confifto=
ry, de Geheimfchryvers, de Geheime Kamerheeren, de Rechtbewaarder van Rome,
des Paus Zangmeefters , de Abreviateurs, Acolyren en Klerken van de Kamer,
d’Auditeurs van de Rota, de Apoftolifche Onderdiakens en Acolyten, gevolgt van
eenen Apoftolifche Onderdiaken ; die het Kruys draagt ; daar op volgen twaalffipoto:
Biegtvaders van St. Pieter , paar aan paar met kafuifels , en voor hen twee Klet- Onder.
ken , die ieder een zilyer ftokjen in de hand hebben , ’t welk een teken van hun para
gebied is. Eer deeze Biegtvaders uyttreeden, leggen zy hunnen plicht, met betooning her £
van gehoorzaambeyt, voor den Paus , die op zynen Throon zit , en dien zy denfruis.
voet kuffen , af. on

De Biffchoppen , Aartsbiffchoppen , en geheyligde Patriarchen komen daardigheit
na, met Sleeprokken aan, en cenen Myter van wit linnen op ’t hooft.  Deezen
alvoorens knielende voor den Paus, en hem de knie kuffende , betoonen hunnepen,
eerbiedige gehoorzaamhceit.  Zy worden van de Kardinalen gevolgt, die naar hun- Spia
nen rang, na dat zy infgelyks aan den Pauseerbiedige gehoorzaamheit vertoont ;
en de hand gekuft hebben , twee en twee gaan , doch vooraf loopt al hun Hof.
gezin en gevolg ; de Schenker van ieder Kardinal draagt cene groote ontfte-
kene toorts van wit wafch voor uyt : daar achter (aan de Sleepdragers zyde ; die
hem den ftaert ophoud ) komt zyn cerfte Kamerheer , die eenen hoed , met rood
Taffetaf overtogen, rontom met Pauweveeren, tot des Kardinaals zonnefchutzel,
om hoog draagt ; hoewel onnodig , vermits alle de ftraaten , daar de Procefly of
d’Omdragt door gefchiedt,met linnen of Tapyten overdekt zyn, overzulksis’ton-
mogelyk , dar de Zon van ter zyden daardoor kan brecken.
Na hen komt de Hoofdman van de Zwitzerfche wagt, gevolgt van zyne Lands-

lui.  
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luiden met Helbaarden gewapent:, in twee ryen verdeelt ; in ’ midden van hen
gaan de Rooftmannenvan de Paufchelyke lyfwacht, de Prinffen van den Throon,
de Neefvan den Paus en d’Ambaffadeurs van gekroonde Hoofden.

ST Vervolgens kome de Paus, gedragen op cene kunftige ruftzetel , die hem
waade. kmielende vertoont , nict regenftaande dat hy zit : hy heeft cenen koftelyken

Sleeprok aan , en daar over cen zilverlakens halsgewaadt , dat hem de fchouderen
en armen bedekt ; voor hem ftaat cen fchabel van vergule hout , en daar op cen
root fluweel kuffen mer goude kanten , en de zon in ’t midden , daar het H.
Sakrament , dat hy met zyne handen vafthoud , op ruft. De hemel daar hy onder
gaat, wort eerlt gedraagen van Patriarchen, Aarts-Biffchoppen , en Biffchoppen; daat
na van de Natien of Volken, als zyn de Senoizen en Florentynen die ze malkan-
deren by beurcen overgeeven, tot aan de overdekte galety van St. Pieter toe, daar
neemen het de Roomfche Rechtbewaarders , nevens de Prior van de Caporioni op »
en die dragen het verhemelte tot in de kerk toe.
De Zwitzers, aan de zyden van den Paus, gaan van ’t hooft tot de voeten gewa-

- pent, met hunnebloote Slagzwaerden. Achrer den Paus komende Prelaten, yder
naar zynen rang : namelyk, de werkelyke Apoftolifche Protonotarifen ; de Audi-
teurs, de Klerken van de Kamers ,. de Generaals van d’Ordens, en de Referendary
van de Signature ; de Compagnien van de ligre paerden, die vier aan vier int

om. gelit ryden, fluiten dezen trop.
dragrte ’t Gebeurt nuendan dat de Paus, uit eenheiligen goet inzicht of godvruchtigheits
vo. te voet gaande,, het H. Sakrament omdraagt.Urbanns de VIII droeg het op centel

zittende.
Wanneer de Paus zelf het H. Sakrament niet draagt , dan doet het de Deken ; of

de outfte Kardinaal van ’t geheiligde Collegie; die het dan, te voct gaande, in zy-
ne plaats omdraage. Maar zoo’er de Paus zelf niet by is, komen'er ook geene Prinf-
fen of Ambaffadeurs.

De Omgang duurt gemeenlykvier uuren , fchoon ’t naulyks cen myl wegsis :
zy gaan’er mede onder door de galeryen die Alexander de VII rondom de plaats
van St, Pieter liet maken , van daar doorde ftraat die naar de brug van St. Angelo »
of den H. Engel loopt, en Borgo Nuovo hiet ; dan wenden zy zich naar de plaats
van St. Jakob, Scozza Cavelli genaamt ; van daar weér naar St. Pieters; door
Borgo Vecchio , na dat zy d’andere gaaldery, nevens deeze , die ze aan de Kerk
fluit, doorgewandelt hebben.

Dre De Paus ontlaft zich van het H. Sakrament op het Hoog Autaar van St. Pieters ;
PaserichMidlerwyl wort'er gewierookt , het Antienne gezongen; en gebeden ; de Kardina-
van eH.len zetten hunne Myters, en leggen hun gewaat af; dat gedaan hebbende, trekken

Da zy hunne Sleeprokken , daar,mede zy den Paus (die met zyne Paufchelyke kroon
ontdoet. Op ’c hooft gedraagen wort)) tot aan de Bedkamer moetengeleiden , weder aan.
Vo ©p dat’er geene ongeregeltheit gefchiede zoo lang d'Omgang duurt; blyft d’eer-
zorgte- fte Kardinaal-Diaken + gekleede met eenen witten damaften Diakensrok , en den
EDO Myfer van °t zelve ftof op ‘e hooft, op cenen verhevene roode fluweele ftoel, met
hei. goudegeftrikte franjes , voor de poort van ’t Apoftolifch paleis 3 of aan ’t wacht-

huis van de Zwitzers, zitten, hebbende aan zyne rechter hand den Gouverneur van

Rome, met den ftok van gebiedt in zyne hand, en aande flinker den Groot Huis-
meefter van den Paus; daar blyft hy zoo lang tot dat hy den Omgang ziet fchei-
den. Hy oordeelt voor de vuift over her gefchil, indien’er cenig, nopendeden voor-
tocht ofdiergelyke , opkoome; hebbende eene gebiedende macht over. de wacht
van den Paus, zoo wel over de Zwitzers als andere Soldaten, die op ’t midden van

de. plaats in de wapenen ftaan, ja zelfs over de ligte paerden, daar van hy'et
twee met de lans in de vuift , op alle de hocken van ftraten, daar de Omgang
door mocet , heenen zendt.

vanhet  Geduurende den Omgang ; wort'er van ’t Kafteel St. Angelo driemaal, met al
RainNet fchietgewcer , ’t zy grof gefchut of ander dondertuig , vuur gegeven, d’eerfte
lo were maal, wanneer ’t H. Sakrament uit de Pauliner Kapel komt, gefchiet her op een
dricmalfeyn van cene groote Columbryn , ftaande voor St. Pieters de tweede maal ; als
pro hec uit het Paufchelyk paleis gedragen word: en voor de derde maal, wanneer zy'e£

zich meé naar de plaats van St. Jakob wenden.

 

 

Van de Cavalcade of Ridderlyke Paerdepraal.

Dee) Anneer de Paus in cenige Kerk Kapel houdt , *t zy in St. Sabina's op Afiche

Salo VV Woenfdag , in Minerva's op den dag van Mariaas bootfchap 3 in onze Lieve
Vrouwe
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Vrouwe des Volks, op haren Geboortedag ; dan fchikt zich de Ridderlyke Paer-
depraal in volgende Ordre. Ordrè:
De ligte Paerden hebben den voortocht, gevolgt van de Manteldragers der Kar-,,

dinalen ; die de valizen van hunne Meefters dragen. toche8h
De Stafdragers der Kardinalen metcen zilveren ftaf ; en daar op de wapensvangevolg.

hunne Heeren , in de vuyft.
De Edelluiden en Aalmoezeniers der Kardinalen ; en Ambafladeuren , verzelt

van vecle Roomfche Edelluiden en Baronnen.
De Stalmeefters van den Paus.
‘Twee Manteldragers van den Paus met hunne valizen van root Fluweel.
De Romeinfche Edeldom , daar onder vele Hertogen , Graven , en Roomfche

Marquizen, zonderordre of rang te houden $ om alle twift nopende den voorrang;
te myden.
De Stafdragers van den Paus.
De Kamerheeren extra muros.
De.Commiflaris en Fifcaal van de Kamer:
De Copfiftoriale Advokaten.
De Kapellanen van ’e gemeen; en van ’t Paufchelyk huisgezin.
De geheime ; nevens des Paus Kamerheeren van cer ; waar van de viet laatfte de

vier karmozyn fluweele hoeden van den Paus op ftaven dragen.
De Abbreviateurs de parco majori.
De Prelaten Votanti di Signatura gcheeten.
De Klerken van de Kamer.
De Auditeurs van de Rota ; nevens de Huismeefter van ’t H. Paleis, aan de

flinker hand van den Deken, of den Qutften van de Rolle di Rota rydende.
De drie Roomfche Rechtbewaarders, nevens de Prioor van de Kapiteinen der

Wyken.
e Gouverneur van Rome.

De Prinflen van den Throon.
De Bloedvrienden van den Pausdie Prinffen verklaart zyjn;
De Ambaffadeurs van gekroonde Hoofden.
‘Twee Meefters der ceremonien of plechtelykheden.
De Kruisdrager van den Paus. *
De Hooftman van de Zwitzerfche Lyfwacht te paert , en twee ryen Zwit-De mid-

zers te voet in volle wapenen, met hunne Tamboers die den marfch flaan. In ’f deltocht
midden vanhen volgt de Paus in zyn gewoon gewaadt , op een licht rytuig in cenpi."È
draagbaar , of in de karos , doch zeer zelden te paert , tuffchen 40 van zyne Staf.
fiersin; zyne Loopers nevens de Meefters der wegenen ftraten' gaan voor uit, ach-
ter hen volgen , zonder tufichen koomen, zyn eerfte Kamerheer , zyn Schenker,
zyn Geheimfchryver , en zyn Lyfarts.
De Kardinalen met violette Sleeprokken , de Monikskap en Hoed op heb-

bende.
DePatriarchen , Aarts-Biffchoppen en Biffchoppen.
Dewerkelyke eerfte Apoftolifche Protonotarifen.
De Auditeur met den Schatbewaarder van de Kamer.
De Apoftolifche Referendary.
De Rosbaren en Karoffen van den Paus. 3
Deligte paardenfluiten den trop. ciel Del
Alle de Kerken daar de Paus voorby rydt, moeten operi ftaan , en hare klokkentocht.

luiden : op de vergaderplaatzen ftaan de Soldaten voor hunne wachthuizen.
Doch wanneer de Paus; uit eige beweging, doordeftadt gaatof rydt, dan is'er Ordre

geene andere Cavalcade of paerdepraal, dan van zyn hofgezin alleen , in deeze dcPaus.
ordre, by. pit cige

; we
Voorafhebbende ligte paerden den voortocht ; gevolgt van ginguit
De Stalmeefters van den Paus. rydt of
De Romeinfche Edelluiden , die d'eer willen hebben van zyne Heiligheit te ver. &*t:

gezelfchappen.
De Stafdragers van den Paus..
De Kamerheeren extra muros. 7
De Kapellanen van ’t gemeen , en van ‘t Paufchelyk huisgezin.
De geheime , de werkelyke ; en de Kamerheeren van Staat of Eer. ;
Danvolgen andere gecftelyke en waereltfche Prelaten , die deeze paerdepraal by

willen woonen , elk naar zynen rang nevens de Huismeeftet van ’t Paleis.
Ggg De
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De Ambaffadeurs en Prinffen , die zulks gelieven by te woonen.
Des Paus Kruisdrager.
De Kapitein en twee ryen Zwitzers te voet , en int midden van hen de Paus

in cene Kales, of Rosbaar , verzelt van zyne Staffiers, enz: achter hen de Kardi-
naal Patroon ; zyn cerite Minifter of hoogite Amptman, nevens de vordere Kardi-
nalen in Karoffen.

Ordre Wanneer de Paus de zeven Kerken bezockt , doet hy zulks gemeenlyk zittende
ste in een draagzetel, ook nu en dan welte paert; cen zyner Kapellanen draage het
ei Kruis voor zyne Heiligheit , zyn ganfche hof gaat voor uit, de Kardinalen en an-
ku. dere geeftelyke Heeren volgen paar aan paar op Muilezels ; in korte kleederen of

veligewaat ; te weten met eenen korten Priefterrok , cen Kardinaals manteltje mer
mouvwen , en de'Mozette zonder ’t Rochet aan: maar indien zy den Paus vergezel=
fchappen door Rome  moeten zy hunne lange kleedereri met het Rocher aan heb-
ben , en de Muilezels roode of violette dekken naar den tydt , maar de voederin-
gen moeten van zwart fluweel , met latoene of guld kopere gefpen , zyn.

È nh —Indien’er een Ambaffadeur van eenen Koning , oppermachtigen Vorft, of Repu-
Levablyk te Rome komt ; ftieren alle de Kardinalen, Ambaffadeurs , en Prinffen
Gez.ut. cene Karos met zes paarden, op zekere plaats , buiten deftadt , nevens rwee Edel-

lieden , om hem te verwelkomen. Dat gedaan zynde , keert elk zonder ordre of
rang weér naarde ftadt ; daar de Ambafladeur in de Karos van den Kardinaal eer-
{ten Minifter of Staatbediende gaat zitten; hem volgen zyne eige Karoffen, en
cen deel van zyn gevolg te paert.

Onde Maar zoo het cen Gezant van obedierza of eerplichtige gehoorzaamheitis, dat
fcheie is, wanneer een Koning de kroon eerft op ’t hooft gekregen hebbende , ook voor
qnderde de eerftemaalcenen AmbafTadeur te Romezendr, om zyneeerbiedige gehoorzaam-
ten van heitafteleggen; dan doer hy zulks by Cavalcade, of met cene Ridderlyke paerdepraal,
0be- die men dan zoo groots als "t mogelyk is maakt , naar mengenegen is in die ge-
#14 legentheit hem eer te betoonen : in dufdanige orde.

Voor: Voor af de Lopers van den Ambaffadeur.
tochten —Zyne Trompetters.
8ev0l8 ‘Zyne Tromflagers te paert.

De Kornet of Vaandrig van des Pausligte paerden , geleydende de paerdepraal.
De Portier van de Kamer , of Deurwaarder van den Ambaffadeur.
De Mauilezels die de pakken van de Edellieden en vrienden van den Ambafla-

deur dragen.
De Trompetters van den Paus.
De Kornetten van de ligte paerden.
De twee compagnien ligre paerden. <
De Muilen van de Kardinalen met hunne Staffiers daar op è hebbende Hoeden

van hunne meefters op den rug.
De Edellieden van verfcheide Prinffen en Ambaffadeurs.
Een groot getal Roomfchen Adel, die den Ambaffadeur die cere wil aandoen,

nevens cenige Hertogen, Graven, en Baronnen, rydende door den anderen , zon-

+ der orde te paart, om alle twift wegens den rang te myden ; hunne Staffiers loo-

pen te voet.
De Kamerdienaars van den Ambaffadeur.
Zyne Pagies of Edele Knaapen.
De Geheimfchryver van ’r Gezantfchap.
Twee Pagies dragende de Valizen.
De Edelluiden der Kardinalen.
De Edelluiden van de Ambaffadeurs , zyne Vrienden, nevens andere Heeren

en perfoonen van Naam uit den voornaamften Romeinfchen Adel , verzelt van des
Kardinaal-patroons Edelluiden en de Bloervrienden van den Paus ; dic voor Prinf-
fen verklaare zyn.
De Roomfche Burgers Tromflagers te voet.
De Roomfche Burgers Trompetters te paert.
De Stalmeefters van den Paus.
De Kamerheeren extra muros.
De Stalmeefter van den Ambaffadeur.
Zyn Major Dome of Hofmeefter , met den eerften Kamerheer.
De Hoofrman met de Zwitzerfche Lyfwacht in twee'ryen, alle met Helbaarden,

achter hem, de Tambours flaande op hunne Trommen ; en in’t midden van hen,

de Stafdragers van den Paus.. De
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De Prinffen van den Throon , en des Paus Neven voor Prinffen verklaart,
De Meefters der Ceremonien. Vili
DeStaffiers van den Ambaffadeur gaan tè voet vooruit. or
Daar op volge de Ambafladeur te paert ; tuffchen de twee oudfte adfiltetende

Aardsbiffchoppen.
De adfifterende Biflchoppen.
De Apoftolifche Protonotarifen.
De Kapellanen van ’t gemeen.
De Kamerlingen van de Cancelary. _
De Handpaerden van den Ambafladeur. a

De Karoffen van zyne Excellentie die den trop fluiten,
In deeze orde beginnen zy vande poort des Volks af te trekken , zoo haaft het waarde

Kanon van Engelenburg gehoort word , rydende dwars door de Loopftraat naarfl
zyn Paleis, daar ziet men dan’s avonts veele Vuurwerken, Lichtbrandingen, engint.
Fonteinen van Wyn loopen. è

Daagsvoor St. Pieterin yder jar, verfchynt de Ambaffadeur van Spanjen, of eenPresen-
ander Prins en onderdaan van den Katholyken Koning , voor den Paus , dien hy fonte
cene Telle levere , zynde overtreflyk uitgedoft , mer Zaal en Dek, daar ’t wa- van den
pen van zyne Heiligheit op geborduurt is, nevens eene Beurs van wit brokade, fonine
ftyf met zilver geborduurt , daar een Wiflel in fteekt van 7000 Franfche Kroonen,Spanjen,
te trekken op de Bank van den H. Geeft , of den Berg van Barmhertigheit , daar musde
het geld getelt legt : ’t is een jaarlykfche tribuit, wegens ’t Koningryk van Na-
pels , dat de Koning van Spanjen van den Pauste lecn bezit.
Hy komt met de Cavalcade, of Ridderlyke paerdepraal, uit zyn Paleis, bykans op

de zelve wyze als in de Ambafladevaneerbiedige gehoorzaamheit is gezegr. De
Hakkeney, word rakende voor den Ambaffadeur geleide , tuffchen de Lyfwachten
van den Paus in , verzelt van de Staffiers en Pages van zyne Excellentie , aardig
met nicuwe livreyen gekleedt; des avonts, en op die van den volgenden dag, ziet
inen op de plaats van Spanjen veele Vreugdevuuren, Lichtbrandingen , en Fontei-
nen van Wynloopen.

D’intrede van den Heer Marquis van Lavardyn , buitengewoon
Gezant van den Allerchriffebykfien Koning te Rome , op den

16 November 1687 ten twee uuren namiddag.

Vooruit quamen zeltig Garde Marine, of van die Zee- en Landfoldaten zyn, te Levat-
paeré, gewapent met Piftoolen en Carabynen, geleidt van hunnen Bevelhebber,  1njit

Veertien Kaleffen , in yder zaren twce Edelluiden met twec knechts achter Op, anno
nevens cenen voorryderté paert. sete

Vierentwintig Karren met gepakte Goederen, tocht:
Vyftig geladene Muilezels.
Twaalf Muilezels met koftelyke dekken , met het wapen van den Ambaffadeut

geborduurt.
Drie gefloten Karoffen , overtogen met gewat Linnen ; elk van acht paerden

getrokken.
Vierentwintig Handpaerden met zeer fchoone dekken.
Vyf draagbaren vol Joffergeftoet.
Twee Rosbaaren vol Pakgoederen.
Vicrentwintig Kaleffen , in elke zaten twee Edellieden met eenen knecht ach-

ter op.
Veertig andere Garde Matine te paert.
Een Kapiteyn met twee Trompetters.
Achtien Pages of Edele knapen te paert.
‘Twintig Kamerdienaars en andere Amptbediendente paert. î :
Vierentwintig knechts te voet, loopende rondom de Karos van den Heer Kat. Middei.

dinaal d’Eftrées, daar in zaten de Heer Ambaffadeur, Mevrouw zyne Gemalin, en '°°°*-
Mejuffer zyne dochter, de Heeren Kardinalen d’Eftrées en Maidalchini, de Heer
Abt van Gevres , werkelyke Apoftolifche Protonotaris $ en de Hcer Abt van

" Hervaut, nevens een Auditeur 4 Rota.
Vyf andere Karoffen , met zes paerden , van den Heer Kardinaal d’Eftrées
Drie van den Heer Kardinal Maidalchini. È

Ggg2 Twee
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Twee van den Hertog van Bracciano.
Een van den Gezant van Venctien.
Een van den Ambaffadeur van Malta.
Een -van den Refident van Portugal.
Fen van den Refident van Savoyen.
Fen van den Prins van Belmont, outften zoon van den Hertog van Lanty.
Een van den Engelfchen Agent.
Twee van de beide Franfche Prelaten, boven genoemt.
Fen van eenen byzonderen Franfchen Heer.
Veele knechts hier en daar tuffchen de Bagage en Karoffen loopende.

Van de verbefing tot Kardinalen.

Gebruik E Paus is gewoon hen Kardinalen te verklaren in de fecrete Confiftory , of

neseY)gehcime kerkelyke Vergadering , na dat extra ommes uitgeroepen is; dat is tc

tot Kar. zeggen , dat, na de audientie of gehoor aan de Kardinalen verleent te hebben ;

ginalen. men al het ander volk doet vertrekken.
Degeheele plechtelykheit; deezer verheffinge tot Kardinalen , beftaat in deeze

woorden , habemus fratres , en met cen trek hy uit zynen boezem de lyft der
Kardinalen , die hy op detafel legt : de Kardinaalpatroon of den Outften leeft ze
overluit.
Ten tyde derlaatfte vorige Pauzen , was'er een gewoonte ingevoert , van niet

alle de Kardinalen te gelyk tot die waardigheit te verheffen ; maar eenige buiten ,

of in petto te houden= als onder anderen deed Clemens de X, die, in cene promo-

tie van twee Kardinalen , geenen van beiden noemde, maar hen beide 27 petto
hielde ; fpreekende tegen de Kardinalen, na dat extra omnes afgekondigt was,
deeze woorden : habetis fratres , quos refervamus in pettore , nominandos ubi-
cumque & quotiefcumque nobis placuerit. Maar Innocentius de XI keurde die
Staatreden niet voor goet, om dat men, onder fchyn van de mifnoégdeneenen tyd

lang in die hoop te houden, te veel menfchen , die op den Hoedt vlammen , mis-

lcidt en bedriegt , ontzettende van ’t Kardinaalfchap te bezitten den genen ,
—_—dien menin gebrecke blyft daar medete verceren.

Nieuwe —Gewoonlyk worden de nieuwe Kardinalen, daags voor hunneverheffing, door den
len, hoe Kardinaal Patroon gewaarfchouwt. ‘Zoo haaft de Confiftoriale vergaderinge ge-

pere éindigtis, belat hy zynen Mcefter der Ceremonien , de nieuwe Kardinalen met
* zyne eige Karoste haalen, hy laat hen in zyne Kamerop ’t Paleis komen, en daar

onthaale hy hen met cen overtreflyk maal : daar na worden zy in ’t Kardinaals ge-

waadtgeftoken; de Kleéren die zy te vooren aan hadden, krygen de Kamerdienaars

van den Kardinaalpatroon , tot een vercering : dan komt des Paus Baartfcheer-
der hen den baart op zyn Kardinaals, vry breet op den diameter, fcheeren ; hy

krygt van yder Kardinal 25 Franfche Kroonen : dat gedaan zynde , leyd de Kar-

dinaalpatroon hen binnen ter gehoor van den Paus, die hun de roode Muts of Bon-

net opzet , zeggende tegen yder, £/fo Cardinalis > flaande een kruis : de niceuwge-

maakte Kardinal neemt de Mutsfluks weder af, kuft den voet van den Paus, en

bedankt zyne Heiligheit : daar op gaat hy des Paus bloedvrienden bezoeken , en

keert naar zyn huis, waar uit hy niet gaan mag, voor dat hy den Kardinaalshoed,

in d’eerfte Confiftoriale vergadering, ontfangen heeft.

Innocen-

—

Maar in de twee laatfte Promotien van Innocentius den XI , alzoo zyne Heilig-
tius de ° + È ; DI

Xi ver. heit geen Neeffchap dulden wilde , en’er by gevolg geen Kardinaalpatroon was ,

nietigt 7 gingen de nieuwgewordene Kardinalen, ‘s namiddags, op den zelven dag van hun-

baresne verheffing , yder in zyne cige Karoffe naar ’t Apoftolifch Paleis, daar de Paus

dinaal- aan yder zyne Bonnet of Mutsop de gewoone wyze gaf.

fchap.1 Na dat de nieuwe Kardinaal de Bonnet ontfangen heeft, blyft hy in zyn huis
in ’t violet gekleedt , tot deeerfte groote vergadering toe, alle zyne vrienden ko-

men hem bezoeken en gelukwenfchen met zyne verheffing , maar hy mag hen niet

verder dan tot de deur van zyn kameruitleiden.
River Alzoo de geheime Confiftory gewoonlyk des Maandags gehouden word, laat de

valga, Paus gene groore vergadering leggen tegen den aanftaanden Donderdag , om heo

rooden den Hocdtte geeven.
a Zy gaan daarwaarts yder in zyne fchoone Karos van Staat, die zy metaller haalt

hebben doen klaar maken; voor uit gaan hunneStaffiers in nieuwe livreyen getto-

ken, verzelt met eene groote meenigte Prelaten en andere vrienden, wordende dr
vee
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veele Karoffen gevolgt. Zy houden aan de kapel van Sixtus ftil, of indien het op
Monte Cavallo is , aan cene andere kamer. Ondertuffichen komen d’oude Kardi-
nalen , twce aan twee ; in de kamer daar de groote Vergadering is ; na dat zy de
plicht van gehoorzaamheit afgelegt hebben ; kuffen zy de handen van den Paus.kuften
“Twee Kardinalen-diakenen haalen den nieuwen Kardinaal op , geleiden hem by denjîn':
Paus , voor wien zy hundriemaalter aarden toe buigen , cerft wanncer zy in dehandr,
kamer treden , daar na in’t middender zelver , en laatft aan den voct van den
Pauffchelyken throon.  Daar na klimmen zy om hoog ; kuffen des Paus voet , die
hen vervolgens ter mondkufle , 44 0/culum oriss laat komen; daarna treden zy toe,
ad ofculum pacis ,0f den vredekus, omhelzende alle de Kardinalen , met den out-
ften beginnende: zoo haalt dat gedaanis, begint de Muzyk methet Te Deum: de
Kardinalen gaan midlerwyle paar aan paar in de Kapel rontom het Autaar.  Yder
der nieuwe Kardinalen heeft'er cen die ouder is, aan zyne:zyden, deeze geeven hen
de rechterhand , dochalleen voor die keer. De nicuwe Kardinalen knielen op
de trappen van het Autaar; dan zetten zy de Monikskappen aan de Sleeprokken piste.
vaft , op hunne hoofden , als men zingt Ze ergo , leggen zy plat op den buik ,lykhe-
blyven in dien ftaat tot dat het Ze Dezuit is, en dar de Kardinaal Deken , dieccnia
nevens ’t Autaar aan de zyde van ’t Epiftel ftaar, cenige Gebeden gefproken heeft; munita
die geindige zynde, ftaan zy op, en men doet hen de Monikskappen wederaf. het Te
De Kardinal Deken, in ’t bywezen van twee Hoofden van d’Orde , of van den”!
Kardinaaleerften Priefter , en van den Kardinaal cerften Diaken , nevens den Kar-
dinaalkamerlinggeefe hen, terwyl dar d’anderein hunne plaatzen gaan zitten , de
Bulle te leezen , daar den Eedt dien zy afleggen moetenin ftaat : na dat Zy metede:
gelezen en gezworen hebben , keeren zy , in ordre als voren, weder naar de Ka- Kardina-
mer, daar de groote Vergadering gehouden word. De nieuwe Kardinalen werpenlen.
zich op hunne knién voor den Paus neder. De Meefter der Ceremonien', of plech-
telykheden, treke hen de Monikskap over ’t hooft, en de Paus zet hen den Hoedr
pò fpreekende ecnige gebeden. Daar na vertrekt de Paus, de Kardinalen gaan
medeuit, doch blyven in de Konings zaal, in cenen ronden kring ftaan. De nieu-
we Kardinalen toonen zich eerbiedig tegen de oude , groeten en bedanken den
eenen na denanderen wegens de cere hun aangedaan , van hen voorbroeders aange-
nomente hebben : zoo haalt zy ophouden , komende oude Kardinalen ftuk voor
ftuk hunne beleefcheit op gelyke wyze weér aan de nicuwe afleggen.  Daar na ver-
trekt ieder naar Huis.  Voor deezen plagt de Kardinaal Neef de nieuwe Kardinalen
ter maaltyt te houden , en hen op dien dagtreffelyk re onthalen.

Den rooden hoet , die den nieuwen Kardinaal van den Paus gegecven is, brengtAndere
cen geheim Kamerheer van den Paus aan des Kardinaals huis ; die daar voor een Mischtig:
fchoone vercering , (boven ’c geene aan ieder van hen in ’c byzonder ‘gegeevenbiengen
wort) krygt , en hoewel’er geen zeker gelt toe ftaat,, word hun nooit minderjaic”
dan vyf hondert Franfche kroonen vereert. De hoed wortin een groot vermeillon
sega bekken overgebragt, en gedragen van cenen, dien zy Buzzo/ante hieten:
hy krygt 25 Franfche Kroonentor cene vereering. Op den zelven dag des na-
middags maken de nieuwe Kardinalen eenen aanvang van de bezocken af te leggen;
met St. Pieters beginnende: daar geweeft zynde, gaanzy naar den Kardinaal-Deken
van ’t H.Collegie , van daar, tocn de Koningin van Sweedennoch leefde, by haar.
Byd’andere Kardinalen , Ambaffadeurs, Prinffen , Prinfeffen , en andere groote
hoffelyke Perfonaadjen , doen zy het op hun gemak, zonder opden rang of voor-
zitting te letten.

In d’eerfte geheime Confiftory , na dat de dingen van belang, die op het tapyt Mont-
zyn , int bywezender nieuwe Kardinalen afgehandelt zyn ; fluit de Paus hen denSE
mondt ; dat is, dat hy hen wel nauw het openbaren van eenige zaken , 2Y zyn dinalen.
die ze zyn ; in ’t Confiftorie voorvallende, verbiedt. Weleer plagt men te meenen,
datzoolang den Kardinalen de monde gefloten was, zy zoo lang geene ftem, ’tzy
attive of paffive, in de Conclave hadden, in geval de Paus binnen dien tyd ftierf,
ook is het in ’t Conclave betwift : maar de welgelukzalige Paus Pius de V heeft
door zyneBulle, van den 26 January 1571, dat afgedaan; verklarende dat het niet
was dan ecne enkele plechtigheit 5 dar daarom de Kardinalen niet buiten ftaat wa.
ren van hunne ftemmen; zoo wel467iveals paffive , befluitende ofbelettende , te
konnengeeven.

In ’t volgende Confiftory , opent de Paus den mondder nieuwe Kardinalen ; weder-
vercert hun eenentytel, en trouwt,hen aan de Kerk, ftekende eenen gouden Ring mer epenen

cenen Orientalen Sapphyrfteen aan den vinger , waar voor zy 500 Franfche Kroo-©
nen, volgens de Bulle van Gregorius de XIV , aan *t Collegie de propagandafide »
moeten uitkeeren. Ggg3 In.
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rorm in Indien de Kardinalenten tyde'hunnerverheffinge , niet te Rome zyn , zend de

"tafwe- Kardinaal Pattoon; of de eerfte Minifter , aanftonts cenen looper , om hen deeze
zen der
Kardina. tyding te brengen, daar na ftiert de Paus hen de roode Muts, meteen Brevet, door

lenge- eenen Kamerheer van Staat, dic daar voor duizent Franfche Kroonen van den nieu-
bruike-
Iyk. wen Kardinaal , voor zyne mocite , ontfangt : maar die deelt hy met zyne Mede.

broederen; dochniet de andere drie hondert Dukaten, welke hy, op het minfte begroot,
voor zich in ’t byzonder van den gemelden Kardinaal krygt; zynereiskoften komen
ren lafte van de kamer. De Kardinalen-Prinffen, geven 4,5 , en 6 duizent Franfche
Kroonen ; en boven dat dikmaals een geeftelyk ampt otjaarlyks inkomen ; aan die
hun de Bonet of Muts brengt.

Hoezich Zoo haaft de nieuwe Kardinaal de tyding van zyne promotieofverheffing ontfane
de nieu. gen heefr, moet hy zich laten fcheeren, en in ’t Violet, als een Kardinaal , klee-
we Kar-
dinaal
moet
dragen
opitont:
fangen
der ty-
ding.

Hoe de
Kardi-

naal die

den , tot dat hy de Bonet krygts dan fteekt hy zich in ’t roodt ; maar hy moet
cenen zwarten hoedt op hebben, tot’er tyd roc dat hy den rooden hoedt van den
Paus ontfangt. De Kamerheer van Eer , die de Boner brengt, geeft ze zelf niet
aan den Kardinaal, maar aan de voornaamften dier plaatze , daar hy zyn verblyf
neemt ; ’t zy dat hy Koning ofVorlt zy ; die daar regeert ; of anders aan eenen
Gezant of Nuncius van den Paus , zoo’er een daar ter plaatze is ; indien niet aan
den Patriarch, Aartsbilchop, of Biffchop van die landftreek; uit wiens handen hy
ze plechtiglyk , na ’r eindigen van cene hooge Mifle , ontfangt.
Zoo de Kardinal zelf naar Rome trekt, om den hoedt te haalen, draagt hy mid»

lerwyl een kort Kleed, als Kardinaal, roodt of violet, naar vercifch van den tyd;
zete Ro- maar op den dag zoo haaft als hy teRome komt, moet hy in ’t violerwezen, ’t2y
me wil in wat tydhet zy.gaan ha-
Jen,

Hoe cen

De Kardinalen , Ambafadeurs , Prinffen , en groote Heeren zenden aan hem
twee Edelluiden in eene Karos met 6 paarden befpannen , om hem geluk mer zyne
verheffinge te wenfchen. Zoo haaft die alle gehoor by hem gehad hebben, flaat hy
op weg naar Romen : maar komende aan de luftplaats van den Paus Julius, treedc
hy in de Karos van den Kardinaal Neef, ofeerfte Minifter en Staatsbediende van
den Paus ; zyne Staffiers gaan te voct voor uit; hy word van zyne Edellieden en
Pages, zoo hy'er hecft , te paerde gevolgt » d’overige van zyn hofgezin zitten in
zyne Karoffen, welke achter hem aan komen. Op dusdanige wyze komt hy bin-
nen Rome, rydendevolflaags naar ’t Paleis van den Paus , die hem gehoor en de
Boner of Murs geeft , in manieren boven verhaalt. Dit is echter te verftaan van ‘
Italiaanfche Kardinalen , vermits de Kardinalen van over ’t gebergte gemeenlyk
de Bonetal hebben cer zy te Rome komen.
Wy weten nu en hebben gezegt , dat hy in zyn Paleis of Hof zoo lang moet

emeen» blyven tot de eerfte Confiftory aangaat ; daar hy op de wyze, voor verhaale, naar
joe cen

Vorttely-toe rydt. Doch zoo ’r cen Vorlt , of Perfonaadje is die in ’t uiterlyke behagen
ke Kar-

dinaal in
d’cerfte
Confi.
ftory
komt.

fchepr, en gaarne ’t Paleis in Cavalcade, ofmet eene Ridderlyke paerdepraal, betree-
den zoude , dan gaat hy ’s morgens vroeg in cene karos, naar °t Convent van onze
L. Vrouw des Volks, daar trekr hy eenen violetten Sleeprok aan , onthoudr zich

by den ingang aan de trappen ; de andere Kardinalen opwagtende , die hem met
hunneviolette Sleeprokken, in die plechtelykheyt, d’eere zullen'doen van hem te
verzellen : hy leyd hen in de zaal , en gaat weér af , om de andere in te haalen;
alle by den anderen zynde ; treeden zy naar *t Hof, daar zy hunne Monikskappent
opt hooft zetten , met den rooden Hoed daar boven op, uitgezondert de nieu-
we Kardinaal, die hem noch niet heeft , maar eenen anderen met Violet be-
kleed opzet : zy zitten alle op Muylezels; maar de Ridderlyke paerdepraal of
Cavalcade komt in deeze order.  Eerit de knegts die op de klederkaffen der Kar-
dinalen paffen , hebbende achter op de paerden de valizen van hunne Meefters ;
doch vooraf ryden twee Ruiters van de ligte paerden , om den weg te baanen ;
dan volgen de Edelluiden van de Kardinalen, Ambaffadeurs , en Prinffen, ieder
zend’er op ’© minfte twee by; achter hen volgen de Edelluiden en Titelvoerende
Baronnen van Rome, Graven., Markgraven en Hertogen : te weten die den nieu-
wen Kardinal, met hunne tegenwoordigheit , cere willen aandoen, dewyl het vry
ftaat om’er by te komenofniet ; de Tromflagers volgen; en na hen de Stafdragers
der Kardinalen. De Kardinalen volgen.daar na rwce aan twee , d’outfte voor * ie-
der heeft twee Staffiers met vergulde houte ftaven voor uyt , geleyd van de Zwit-
zerfche lyfwagt van den Paus ; eindelyk komt de nieuwe Kardinaal , tuffchen de
twee laatite Kardinalen-Diakenen, in: zyne Staffiers en Pagies, indien hy'er heeft,
gaante voet voor uit : zyne Karoffen volgen. Dus hebben wy hetGs
in de Cavalcade of Riddérlyke paerdepraal van den Kardinaal de Medicis , die van
24 fchoone Karoffen, welke hy had.laren maaken , gevolge wiert. Van
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Van ’t Kafteel van Engelenburg wort metalle ’© grof gefchut en ander donder»

tuyg , cene reys, zoo haaft de nieuwe Kardinaal in de Loopftraat kome , vuur ge-
ceven.

z De Kardinalen die wegens hunne hoogejaaren of zwakheit niet te paerde konnen
zitten, ryden gewoonlyk met hunne Karoffen naar Monte Cavallo; maar daarom
blyven zy niet in gebreke van hunne Edelluiden te zenden, om de Ridderlyke
paerdepraal zoo veel te meerte verheerlyken.

Welcer zond de Paus den hoed aan de Kardinalen; maar zedert dat Paulus deMa
II hun de roode bonet of muts gegeevenheeft, wort hen niet dan de boneralleen dinaals
toegezonden 3 den hoed moeten zy te Romehaalen , zoo zy dien willen hebben.hocden
Daarom worden, ter gedachtenis van ’t zelve, op des Paus Ridderlyke paerdepraal, Paufche:
vier roode hoeden op ftaven van vier geheime werkelyke Kamerheeren gedragen , lyke Ca-
omdaar meedete beroonen , dat het henlieden toekomt die te mogen dragen en isade
afte halen. ;

Indien de Paus door cene byzondere gunft den hoed aan eenigen Kardinaal die pe hoed,
afwezig is, toezendt, dat zeer zelden gebeurt, (zulks dar de Kardinalen Richelieu wort zel-
en Mazaryn , hoewel zy cerfte Minifters en Staatsbedienden van cen zoo magtig sonden.
Koningryk waren , by gevolg wettelyk ontfchuldigt om diente Romete haalen , die
echter nooit gehad hebben, ). gefchied het met deeze plechtelykheden. De Paus
kieft daar toe eenen uyt zyne Kamerhceren van Staat , of cenen anderen Edelman
van zyn Huys , dien hy den hoed laat brengen door een Brevet; afgevaardigt en
toegefchikt aan zynen Nuncius, den Aarts-Biffchop of Biffchop van die plaats ,
daar die Kardinaal zig onthoudr. Als de afgezonden Heer ontrent de befcheide
plaats gekomenis, zend de Kardinaal zyn Hofgezin vooraf naar hem toe , nevens
zooveele zyner vrienden, als hy uit zyne magt kan byeen krygen, om hem te meer
eere daar door aan te doen , die dan t'zamen, in Ridderlyke paerdepraal, zoo
*s Lands wyze en gelegentheyt zulks toelaat, met den hoed voor uit, om hoog opeenen
ftaf gedragen , om van al het volk gezien te konnen worden , binnen ryden. Op
eenen Zondag ofanderen plechtelyken Feeftdag, koomt d'Afgezonden van den Paus
nevens de Prelaat , die de plechtelykheden zal afleggen , ten huize van den Kar-
dinaal by cen : die dan met zyn Huis of Hofgezin, en zoo grooten getal van Hee-
ren en yrienden als doenlyk zy , t’zamenin Ridderlyke paerdepraal naar de Kerk _
ryden , zoo ’s Lands wys en gelegentheyt zulks niet tegenftaat, in deeze order: 4 x

Ecrft de Tromflagers en Trompetters, mer flaande ‘Trommen en ftekende Trom-01Îri
petten , voor uit, gevolgt van de livereydragende knechts des Kardinaals, daardigen cn
na de Edellieden, en na hen de Kamerheer van den Pausin ’t Violet gekleet, hou-n'fn-
dende den hoed bloot bovenopcenenftaf, die van den Kardinaal gevolge wort icaosti
hebbende zynenflceprok aan , de Monikskap op ’t hoofd, en cenen zwarten hoed
daar boven op : aan zyne rechter hand heeft hy den meermaals genoemden Pre-
laat , dic de plechtelykheden moet verrichten , en aan zyne flinker cenig ander
Heer van Staat ; wordende van de Karoffen zyner Eminentie gevolge ; gewoon-
lyk wort de Lyfwagt van den Koning of Vorft van-dien Staar , hem tor geleyde,
daar by gezonden.

In de Kerk komende wort de Miffe gezongen , en meelt altyd woont de Ko-
ning of Prins van den Lande, nevens de grootfte Heeren en Vrouwen van ’t Hof,
die plechtigheyt by. De Miffe geéindige zynde, trek de gemelde Prelaat , *t zy
hy zelf de Miffe gezongen hecft of cen ander , den langen Biffchops Sleeprok aan,
zet zynen Myter op ‘t Hoofty'en gaatin cenenftoel, op de trappen van ’t Autaar
metzynen rug derwaarts gekeert , zitten. Die den hoed gebragt heeft, legt dien
op het Autaar neder , en behandige het brevet aan den hoogft gemelden Pre-
laat , die het, met ecrbied aangenomenhebbende , van zynen Geheimfchryver laat
leezen. Daar na fpreekt hy cen lofreden ter cere van den Kardinaal ; het flot is ,
dat hy daarom ten dien@t van den Kardinaal willig en bereid is om hem den hoed,
volgens order en wil van den Paus, op te zetten.  Vervolgens treed de Kardinal
naar °t Autaar , werpt zich knielende daar voor neder , en legt in handendes Pre-
laats den gewoonlyken Eed af. De Prelaat ftaat, na dat dit gedaan is, op; zet den
Myter af, en fpreekt eenige gebeden over den Kardinaal, die dan de kap over’c
hooft getrokken wort, daar hy den hoed boven op zet en geeft hem den Vredekus.
Daar na zingt men het fe Deuzz , en cenige andere gebeden.: die geéindigt zynde,
keert de Kardinaal in Ridderlyke paerdepraal, zoo ’t de plaats toelaat , naar zyn
huis of Hof houddien Prelaat, newens d’alleraanzienlykfte van de Ridderlyke paer.
depraal , by zich ten eeren.

Hoe

    

 



 

  
 

      

424 BeESsCHRYVING

Hoe de Kardinalen in°t bezit van hunne Titelen treeden,

IeCoE; Anneer een Kardinaal zich in ’t bezit van zynen tytel ftele, herkleed hy zich;
se onder de bedekte gang , ect hy in de Kerk treed , trekkende zynen Sleeprok
poffefle van zoodaanig een kleur aan als die dag medebrengt : vervolgens kniele hy op een
Col tapyt, daar een kuffen, in’t midden van de groote poott, ‘op legt ; de achtbaarfte

‘. Priefter van dic Kerk, met de Monikskap over de fchouders, lange hem het Kruys,
om te kuffen. Dat gedaan zynde , tteed hy drie treeden wyder ter Kerke in, ont-
fteekt de wierook op ’t rookvat , neemt zyn bonet af, en de quifpel uit handen
van den Priefter , befprenst zich met Wywater , en zegent het volk, gevende het
wierookyat aan den Priefter , die driemaal wierookt ; midlerwyle blyft de Kardi-
naal ftaan met zyne bonet of muts op : het Te Deum wort opgeheft , en men gaat
in Proceflie rontom het Hoog Autaar daar de Kardinaal voor knielt : het TeDem
geéindige zynde , bid de Priefter , die aan de zyde van *t Autaarftaat , Pater z0-
fer Secretò. Et ne nos inducas , en meer andere gebederi ; daar zer de Kardinaal
zich in zynen Throon, onder een verhemeltzel, naar de zyde van’ Euangely ne-

Hand- der : alle de Kerkelyke perfoonen komen daar, en kuffen zyne hand , bchalven
ku:3 de voornaamften Priefter , dien hy de kus des Vredes aan °t aangezigt gecft- Als
vredes. dit verrigt is ; wort de Bulle, die hem dien Titel en ’e gebied geefr, geleezen :

indien het op cene Morgenftont is, wort'er of ceneftille, of ecne plechtige Mifle,
naar het zyn hoogft kerwaardigheit belieft , gedaan. Maar indien ’t Namid-

dag is, zinge men de Vefper of het Completorium , indien hy ’t zoo verftaat. Ver-
volgens gaat de Kardinaal naar 't midden van het Autaar , met de Monikskap op
*t hooft , gevende den zegen aan ’t volk , en voor hondert dagen aflaat. Daar na
treke de Kardinaal zynen Slceprok uyt , doet de Mozette over ’t Rochet, en hy
gaat ongedekt door de Kerk , den zegen gevende ; naar de Sacrifty , die hy be-
zigtige, als ook der zelver Reliquien. Zoo haaft hy daar uyt treed, doet men hem
*r Camail of Biffchops manteltje- over ’t Rocher , en de Mozzette daar boven
over. Doch indien de Kardinaal , ’t bezit van zyne Kerk neemende , cen Diaken
is, gaac hy niet naar ’t Autaar om denzegente geven ; ook geeft hy ze door de
Kerk gaande niet.

Vodo Een Kardinaal mag met zynen rooden Kardinaals Sleeprok de Miffen è Vef-
SA pers, Omgangen,en andere hooge plechtelykheden , die in zyne Kerk gefchieden',
Kard bywoonen , (mits dat het niet zy op eenen dag wanneer de Kerk verbied zooda=
naal,zyn nig cene Kleur te dragen ,) ook fchoongenomende andere Kardinalen, die ter Fceft
lo 'komen, în ’t Violet gekleedt gaan. Als het de vierdag des Heiligs is, komt hy in
enz zyne Kerk en Kerkelyk gebied , naar gewoonte , met den rooden Kardinaals rok,

al is het in den Advent Septuagefimaof de Vaften : indien hy zelfMiffe doer , geeft
hy metcenenden Priefterlyken zegen , maar ingeval zelfniet , dan zet hy zich op
zynen Troon , met rood laken beklced , onder een verhernelte neder. Zoo ’t ge-
beurt dat , in ’t waarneemen dier plichten , een ander Kardinaal hem bezoekt, word
die van zynencerften Kamerheer, nevens zyne andere Edelluiden, opgehaalt en ver-
zelt , gevende reden waarom hun Heerniet zelf kome; zy leiden hem 0ok weér ;
als voor heene, naar zyne Karos: doch ; indien de gebiedende Kardinaal geen belet
heeft , moet hy zelf de Kardinalen, die hem in zyne Kerk die eere aandoen »
opleiden , tot aan de bidftoelen verzellen , en hen ook weder uitleiden, ‘Zoo
ze Mifle of Vefper willen hooren , (doch zulks doen zy nooit als de Troon opge-
regt is) moet hy hun de hoogfte plaatsgeeven , niet tegenftaande hy ouder Kardi-
naal is, dan zy zyn zich plaatzende op de laagfte, om dat zy hem komenbe-
zoeken. Maar indien’er Paufchelyke of Kardinale Kapelis, of dat de lykdienft en
d’uitvaart van eenen Kardinal gefchied , dan houd hy nevens de ardere , zonder
verdere pligtplegingen, zynen rang, en is ook eveneensals de andere gekleedr.

Hoog-. De Aarts-Priefters der drie Hooftkerken van St. Jan van Lateranen , St. Pieter »
chi».en de H: Maria de meerdere , genieten de zelfde voorrechten en gerechtigheden »
Prieters.als de Titulaire of gebiedhebbende in hunne Kerken.

Van de Legaten a latere, of Zydgezanten van den Paus.

Plcchtig-T Ndien de Paus cenen Kardinaal tot Legaat a latere , of Zydgezant, verklaart,

heltrer +©m hemaan cenen Monarchofanderen grooten Prins , buiten de palen van e

vanee. lien, af te zenden , dan houdhy cene gehesme Confiftory voor af, en langtE di
, uis:
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Kruis: hy word, zoo haaft die vergadering gefcheiden is , van de Kardinalen Pau- nente
fchelyker wyze in Ridderlyke paerdepraal, met den Adel voor uit , en de Baart=8%t al

fcheerders van de Kardinalen mer de valiezen beladen verzelt; op de zelfde wyze

als in de Cavalcade, of Ridderlyke paerdepraal , by ’t ontfangen van den rooden

Hoed, gepleegt wott: de Kardinaal Zydgezant , de laatfte van allen, in’t mid-

den van twee Kardinalen-Diakenen ; ryd met deeze Cavalcade tot de poort der

Stad toe ; na dien tyd mag de Kardinaal niet weder , immers niet in ’t openbaar,
binnen Rome komen, eenig bezock afwagten, noch aananderen geeven: hy mocet, Sl

zoo haaft als’tmogelykis,zich naar "t Hof, werwaarts hyafgezondenis, op reys be- hoog-

geeven: veertig mylen van Romen af mag hy het Kruis voorzichJaten dragen ; en den achtbast-

zegen Paufchelyker wyze aan ’© Volk geeven. De Paus geeft hem de magt en ’t regi. ira

om Apoftolifche Protonotariffen, Ridders van de goude {poor , en Doftoren of

Leeraars in alle konften en wetenfchappen te maken; om alle openftaande ofopen-
vallende geeftelyke ampten in dat Ryk ofdien Staat , detwaarts hy zyne bezen-
ding heeft, naar zyn welgevallen te geeven aan dich hy wil, zonder dat het van
noden is daarom te Romete komen.
Ten dien eynde neemt hy eenige Amprlieden , van de Daterie of Dagkamer en Wie hei

Kanfelarye, by zich; namelyk eenen Onderdagrekenaar, cenen Revifeur van de dag- TRSOnE
tekeningen, cenen Rigiftrateur, enz. Noch boven dien eenen Abbreviateur de parco fche Hof
majori , en cenen de parco minori ; eenige Apoftolifche Schryvers de Majo{ere
ribus en de Minoribus geheeten , nevens andere Amptbedienden van ’t loode ze-
el.
Van hun Gezant{chap weder te Rome komende , doen zy in Ridderlyke paet+

depraal , op de zelve manier als zy uitgereden zyn , hunneintreede.
Hier zou de vereyfchte plaats wel zyn om te fprecken van de bezoeken 2h voor. Autheu-

rang: namelyk om de rechte hand te geeven; iemanete laten zitten; ror hoe verre Meer

te verzellen , in- en uyt te leiden , en andere diergelyke plegtigheden mceer, daar naukei-
men re Rome vry fcherp op ziet. Maar omdat dit her Boek te veel zoude ver- Versa
grooten, dat het ook allen lezeren niet even aangenaam zoude zyn, cene z00 by- den.
zondere en bepaalde nettigheyt te doorbladeren ; daatom wil ik hen alleen wyzen
naar het Italians boek , ’t welk men den Meeffer of Kamerbeer noemt van Fran-
gois Setini, daar hy het uyt den grond ophaalt. Gemeenlyk wort het by het boek
van de Relatione della Corte di Roma,van Hieronimus Lunadorus, gebonden. Daat
uyt heb ik meeft alles getrokken dar gezegt is van de Magiftraten , Amprluiden,
Prelaten, en groote vergaderingen of Confiftorien van ’t Paufchelyke Fiof.

Vim het begraven der Kardinalen:

Eh Kardinaal doot zynde , word , na dat hy gebalfemt is , den volgenden Manie:
nacht in de Kerk gebragt , daar men zyne uytvaart plechtiglyk zal houden pa

hier toe kieft men gemeenlyk de grootfte , om dat'er meer volk in kan. De Kerken lyk-”
wort geheel met zwart en fchildjes , daar de wapens van den overledenen opftaan, ftaat-
behangen ; dan weérzyden van den buyk of ’t pand der Kerke branden cene Ero» five:
te meenigte witte wastoortzen. In ’r midden ftaat cene Rufting , op de manierz.n der
van cen bed , zeerhoog verheven , overdekt mer zwarte brocade , ofgebeeld fatyn pda
daartwee oorkuffens van de zelve ftoffe opleggen, waar op hetlichaam van den doo- 5
den, met het hooft naat ’© koor', en de voeten naar de deur, ruft. Hy is met Pontifi-
cale ofPriefterlyke vercierzelen opgepronkt , hebbende de Myter opt Hooft , en
de Biffchoplyke Sleeprok aan indien hy Biffchop; de Kafuyfel , indien hy Priefter;
en de Diakens tok , indien hy Diaken is. De zes Meefters det Ceremonien, met
eenen langen Priefterrok vanviolette Sergie , ftaan'er met alle de Lopers van den
Paus in Violette rokken ; over d’aarde flepende , en de zilvere knodzen of ftaven
inhuanehanden , by. Noch zyn’er twee Staffiers van den overledenen by, ieder cen
Violet vaantje van taffetaf , met het wapen van den Kardinaal , aan ‘e eind van
een ftokje vafthoudende , dat zy geduurig over ’t aangezigt van den dooden
beweegen en waaijen, om de vliegen , die * lyk befchadigen zouden , af te
keeren. De Geeftelyke bedelmonikken komen' in eene Kapel van die Kerk;
op den volgenden dag na de Vefpet , by een, zy zingen daar dan de Metten,
van de dooden , ieder Order houd zyne beure in de Nachtgebeden : de Zang-
meefters van den Paus zingen de /a44es : midlerwyle komen de Kardinalen in
’t Violet gekleed. In de Kerk treedende , trekken zy hunrie Kardinaals
Sleeprokken van de eygenfte Kleur ni , en ftorten Knielende hunne gebeden
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voor ’t Autaar , daar ’t H. Sakrament opis : daar na fpreeken zy een Paterzoffer
aan de vocten van den overledenen, nevens eenige fpreuken uyt de H. Schrift , en
’t gebed. Abfolve: zy geeven’t wywater naar gewoonte, daar na zetten zy zich
opt koor neder , de Biffchoppen en Priefters, naar de zyde van ’t Euangely, de

Zitplaat- Diakens naar de zyde van’t Epiftel, daar zy den dienft hooren,of doen dien, z00
Dakens, © bunbelieft , voor zich zelfs in’: byzonder: dit gedaan zynde, gaat ieder zyns

wegs zonder andere plegtigheden meer te verrichten : ’s avonts daar aan word het
doodelichaam van zyne koftelyKheden berooft , en in cen loode kit gelegt , die
in cene andere van Cypreffenhout gefloten, en met zwart laken overdekt worr. Dan
wort het in cen KarofTe gezet , rontom met Fakkelen verlicht , die van den Pa-
ftoor en d’Aalmoezeniers van den overledenen gedragen , en gebrage worden in
de Kerk , waar in hy heeft willen begraven zyn , en die gewoonlyk dic is,
daar hy ’t gebied over had ; ten ware hy cen Romeyn was ; die in ’c graf
zyner Voorouderen , of cen van over ’t gebergte , die in de Kerk van zyne

Ne: Natie, daar zy den dienft meeft hooren , had willen ruften. Vier  Kardina-
Rsa Jen zyn’er die mer meer plegrelykheit , en Ridderlyke paerdepraal ter aarde ge-
‘er,en_brage worden : namelyk , de Deken van ‘© H. Collegie , de groote Penitencier,
eno de Onder-kancelier , en de Kamerling : de Staatzy gefchiet in deeze order. Na

dat de Lykdienft gedaan, en de Zielmiffe ine bywezen van de Kardinalen , op de
boven gezegde wyze gezongen is, en haare Hoogeerweerdigheden vertrokken zyn;
begint d'omgang. De wecskinderen, illiterati genaamt , gaan vooruit ; dan vol-
gen die van de Broederfchap der Salviaten ; daar na de Broederfchappen , met
hunne rokken aan, hunne hoofden met Monikskappen vanlinnen gedekt, alle eene
wafchkaers in de banden hebbende ; na hen komen de geeftelyke Bedelmonikken ,
ieder in zynen rang ; daar na dePriefters van des Kardinaals Parochy , nevens die
van de Kerk daar hy naar toe gebrage wort, indien ZY wacreldfche zyn.

Veran: In geval de Kardinaal Aartsbiffchop van eene der drie Hoofdkerken geweelt
SARE is, dan woonchet ganfche Kapittel zyne uitvaart by, en zulks gefchied ook zoo hy
de Kar. titulair is, ent gebied gehad heeft over St. Laurens in Damazo , of van de H.
sii Maria over den Tyber , dan vinden*er zich die van de Kapitteien ook by. Daar
Bifichop Na volge het lyk, getooit met alle zyne vercierfelen , en den Myter op ’t hooft ,
van cenewordende op de fchouderen zyner Staffieren gedragen, daar die van zyn Hof-
fergezin, alle in rouwgewaad, nevens gaan: te weten , voor ’t lyk de Livreyknegts ,
kerken en daar achter zyne Aalmoezeniers, del. en Amptluiden : aan weérzyden van
gewceh "© Iyk gaan twee ryen Zwitzers , van de Lyfwagt des Paus, met hunne hel-

baarden in de hand ; achter hen een deel van des Paus Hofgezin in Ridderlyke
paerdepraal; namelyk de Hoofdman van de Zwirzerfche Lyfwagt , de Stafdragers
van den Paus , en cen Meefter der plegtigheden ; de Opperhuysmeefter, of Mag-
giordomo van zyne Heiligheit ; de adfifterende Biffchoppen, d’Apoftolifche Proto-
notariffen, de Kapellanen van ’© gemeen ; d’Apoftolifche Stalmeefters , en de Ka
merhecren extra muros. n

Tadien Indien’er een Kardinaal Prins , of van een zeer hoog Geflagt fterft, zend de
Foti Laus dikwils zyn Hofgezin derwaarts, op die wyze, als van de vier voorige
dimaì RKardinalen is gezegt. ’s Morgens daar aan wort'er in die Kerk cene plegtige
cenPrins Miffe voor de ruft zyner zicle, in tegenwoordigheit van ’t geheiligde Collegie, ge-
1 zongen ; daar dan alle de plechcelykheden en dienften waargenomen worden, die

men gewoon is by d’uitvaart of lykftaarzy van den Paus te plegen, uitgezondert 3
dat in plaats van vyf adfifterende Kardinalen, alle in Priefterlyk gewaat, hier allen
vyf adlifterende Biffchoppenden zelven dienft en plichten , met her rooken van Wie-
rook , en’ gewoone Wywaier te geeven, verrichten. Her gebeurt nu en dan, maat
zeer zelden, dat’er eene Lykrede over den dooden uytgefproken wort.

Lykfaarzy van den Hertog van Eftrees.

"5 Paus E Paus is gewoon, in geval een Ambaffadeur van cen gekroont Hooft te Ro-
Di me fterlt , ecnige van zyn Hofgezin te zenden in Ridderlyke paerdepraal s
Steven en tor geley , om daardoorde uytvaart te meerte verheerlyken; als zyne Heylig-
het ook deede, by wylen den heer Hertog van Eftrees, Ambaffadeur van Vrankryk,

balla te Rome, in ’t laatfte van January 1687. Het Lyk wiert op Vrydag den 7 February
deur. 1687, ter derder uure namiddag, uit de Parochykerk van de H. Katharina gedragen» —

in de Kerk van den H. Louîs van Vrankryk , indevolgendeorder, als ik hier, by

deeze gelegenheit , en omdat de Heer Chaffebras de Cramailles , Franfch er
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man , ooggetuige daar by gewee@t , die ook noch te Rome was toen ik dit boek
fchrcef , en my dit van ftuk tot ftuk medegedeele heeft , zal verhalen.

Vooraf quam het Kruis van de Nationale Parochy-Kerk van St. Louis, gevolgt voor
van de kleyne grauwe Kindertjes, gemeenlyk Letterati genaamt. sii
De Kleyne witte kindertjes Orfanelli geheeten.
De Aarts Broederfchap van de door.
De Aarts Broederfchap van de Suffrage.
De Aarts Broederfchap van de in doors noot leggende,
De Aarts Broederfchap van de wonden.
DeAarts Broederfchap der Karmeliten.
De Aarts Broederfchap van de Drievuldigheit der Pelgrims.
Een gedeelte van de Aarrs Broederfchap van Confalon.
Alle deeze Brocderfchappen waren met haare linne rokken bekleedt ; zynde dé

zelve kleur als de Broederfchap draagt 3 met eene wafchkaers in de hand.
De Vaders Pikkepuzen, Franfchen, van de derde order van’t Convent van onze

L. Vrouwe van Mirakelen.
De Vaders Minnebroeders, Frangoizen, van de Drievuldigheit van den berg.
De Minoriten van ’t Convent , of de gefchoeide Kordelieren van de H.H. Apo-

ftelen.
De Minoriten Obfervanten , of anders d’ongefchocide Kordelieren van 4’Arg

Celi.
De Augultynen, de Karmeliten , de Servieten, en de Jacobynen of Dominica-

nen.
Alle de voornoemde Geeftelyken hadden eene wafchkaers in de hand.
Drie hondert Gebroeders van Confalon, ieder met eene groote wafchtoorts in de

hand.
Aan weérkanten van de Straat , en in het midden, quam het Kruis van Sc. Jan

van Lateranen.
DeGeeftelykheit van de Kerk van den H. Louis.
De Kamerling van de Geeftelykheit ging in ‘© middender Paftooren van den H.

Louis en van de H. Katharina , deeze drie hadden de ftool om.
De Geeftelykheit en ’t Kapittel van St, Jan van Lateranen, elk met cene wafche

kaers in hunne hand.
De Staffiers , en voetjongens van den Ambaffadeur in den rouw.

Het Lyk van den Ambafladeur ; gedragen doot twaalf gebroeders van Confalon ,’t Lyk
op een toonbed ; de flecpen en hoeken van ’t rouwlaken, en ’t overhoefzel vaniione,
Fluweel en goud laken , wierden van de Pagies of Edele knapen van den overlede-
nen opgehouden en gedragen. Fly was gekleed in zyn plegtig gewaad, met den
Hertoglyken Mantel over de fchouderen , en eene kroonals Hertog en Pair op €

Hooft, aan de vier hoeken van het Staatfybed gingen vier Staffiers, die de vaant-
jes droegen, en die t° elkens bovenher lichaam beweegden.

De Edellieden, en andere Amtbedienden van den Ambaffadeur, volgden alle inpinder:
den Rouw. toche
De Hooftman van de Zwitzerfche Lyfwagt van den Paus te pacrd. Lyla
De Zwitzerfche Lyfwagt van den Pauste voet.
DeStaffiers van den Paus re paerd.
Een Mcefter van de Ceremoniente paerd.
De Heer Bichi, Auditeur van de Apoftolifche Kamer,in plaats van den afwezen-

den Kardinaal Mattei Majordome van den Paus , verzelt van twee affifterende
Biffchoppen; alle drie op muylen gezeten.

DeApoftolifche werkelyke Protonotariffen , infgelyks op Muilezels zittende.
De Kapellanen 4 comzan, of van’t gemeen, en van ’£ huisgezin van den Paus

te paerd.
De Kamerheeren ext74 m4r0s nevens de Stalmeefters te paerd.
Daags daar aan wiert’er cen plechtelyke dienft, in de Parochie van den H. Louis,

gedaan , de Miffe gezongen door den Aarts Priefter van . . . .. daar na door vier
Biffchoppen , hebbende hunne Myters op ’t hooft , en verder de wierook » onder
het doen van veele gebeden rontom het Lyk, ontftoken.
De Heeren Kardinalen d’Eftrees en Maidachini woorden deeze Lykftaatzy by;

infgelyks het ganfche huis van den Ambaffadeur , nevens eene groote meenig-
te Prelaten en andere luiden van aanzien , alle met witte wafchkaerfen in de han-
den.
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Vanden afffant, of de wedergeving van den Kardnaals hoed.

Hoog- E waerdigheit van Kardinaal word zoo hoog geacht, dathet geen wonderis te

SEO zien, dav'er zoo magtig veele perfoonen » van allerlei ftaten en hoogheit,
ig

van" naar tragten. Weinige worden'er gevonden die het Kardinalfchap afftaan. Niet

Kan re min gelyk men gezien heefr, dat de H. Petrus Celeftinus ’t Pausdom heeft

fchap. neérgelege , zyn'er veel meer voorbeelden van Kardinalen , die zich vrywillig van

*r Purper , na dat zy ’t veele jaaren lang gedragen hadden, ontdaan hebben.

?t Eerfte voorbeeld dat zich opdoet , 1s van eenen Kardinaal Arcinius de la Por-

ta, onder Paus Innocentius den VIII, van wien de gefchiedeniflen gewagen; dat

hy den hoed hceft willen afftaan. Hy was cen Lombardyer van geboorte ; die de

waereld (volgende daar in den H. Celeftinus), wilde verlaten; maar de Paus wei-

gerde hem, op het ontraden der Kardinalen, ’r geen hy verzogt; om dat de Kerk

hem te noodig van doen hadde , die hy waerdig ware geweett allcen , als Opper-

hoofd, te beftieren.
ao Niet lang daar na , toen de Kardinal Cazar Borgia zynen oudften broeder Jan,

7 Hertog van Candia , om hals had laten brengen, verzogt hy aan zynen Vader, Paus

Hate: Alexander den VI, afftant te mogen doen van den hoed, om dat hy van zinne was

meet te trouwen: dit wiert hem zeer lige, met goetvinden van 't geheiligde Collegie,

broeder. toegeftaan , blyde zynde cenen Broedermoorder van hun lichaam afgefneden te

zien.

zen Henrik, Kardinaal van Portugaal , Oom van Koning Don Sebaftiaan , in

naal van Afryken verflagen , was de naafte Erfgenaam van de Kroon : hy wees aan dat’er

Perueen groor onderfcheyt was , tuffchen het dadelyk bezit van cene Kroon , en cen

fatine verzierde Koninglyke Kardinaals nam: want, {zonder dat het hem kon verzetten,

DI i. dat hy meer dan dertig jaaren cen hoogaanzienlyk lid van ’t geheiligde Collegie

Tuca geweeft, en daar by cen afgeleefd oud man was, onmachtig om kinderente krygen),

dekroon hy ftond den hoed af , om ’t Koningryk te beheerfchen ; als of beyde die Sta-

tén in cenen en den zelfden niet konden geleden worden, noch in gcenerlei wyze

te zamen beltaan.
Odede De Kardinaal Godet de Chaftillon is 't die den rooden Hoed de meefte oneer

Chataangedaan heeft ; want niet alleen dat hy hemneérlei , om te trouwen met zyne

lyk ui. byzit, eene dochter van den Heere van Hauteville; maar dat mecris, hy verzaak-

gemaakt. re den Godsdienft zyner Vaderen, om de nieuwigheden der Ketterye van Calvinus

aan te hangen. Daarom verklaarde Paus Pius de IV , in °’t jaar 1563 » hem ver-

vallen van die waardigheit , en ontnam hem alle zyne beneficien , geeftelyke in-

komften , en bezit.

res De Kardinaal Ferdinand de Medicis ftont, om cene wettige oorzaak , den hoed

Mind af: want zyn broeder Francifcus de Medicis , Hertog van Florence è zonder

gepre» kinderen, in ’t jaar 1587 » geftorven zynde, vond hy niet ongeraden de beheerfching

zew van dienStaat te aanvaarden, en, om zynen naam en *t geflage voortte zetten ,

een houwelyk aan te gaan ; weshalven Paus Sixtus de V , anders heel {treng , daar

zéer gewillig toe ftemde.
Wy hebben in onze ceuwe veel meer exempelen gehad van Kardinalen, die

’c Purper verlaten hebben om te trouwen; namelyk de Kardinaal Mauritius van Sa-

voyen; de Kardinalen Ferdinand, en Vincent de Gonfaga, de Kardinaal Pamphi-

lio, en Koning Kazimir van Polen.

In'tker- Hoewel de verheffing tot het Kardinaalfchap noch Sakrament is, noch cenige

dinaal- Sakramentele verborgentheit in zich heeft,, dat het ook in de ziel, noch in°t lichaam

{bp. van den verhevenen , geenen byzonderen indruk geeft ; vereifcht de zaak zelf

Sacra evenwel, dat men op cene goede wyze de gehciligde ordens aanvaarde, en tea

mentee minften hec Diakenfchap aanneeme : doch groote Prinffen worden daar van, 700

gentheie.lang zy ' zelfs begeeren, vry gekent; omniet in den weg te vinden , indien ZY

> ecniger tyd het wacreldfche kleed weér wilden aantrekken , wanneer ’t belan$

van ftaar,, of van hun Geflagt , zulks vorderde. È

Hoc de Tendien einde vale niet meer te doen , dan den Paus te verzocken, © zy n

hoed mond ofgefchrift, om deezenafftant te willen voor aangenaam opneemen. :

neérge- Menkan ook dezelfde beleeftheyt omtrent het geheiligde Collegie der Kardi-

leg nalen te werk ftellen , gebruikende de beftvoeglykfte woorden , die het ter cere be-

dache konnen worden , te kennen gevende cene nootdwang , waar in men ingè-

wikkelt was ; daar geene ontfchuldiging voldoen; noch verfchoning plaats genocg

si vin-
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vinden kan , om dat men zich van deeere, in zoo doorluchtig en hoogeerwaardig
Collegie genooten , berooft en verfteken moet zien. | Daar na geeft hy , te Rome
zynde , den hoedaan den Paus, of aan zynen Nuncius in vreemde landen. Den
Amptluiden van ‘e Apoftolifch Paleis word zoo ‘veel betaalt , als zy gewoon zyn
van eenen Kardinaal , die overleden is, te ontfangen.

Van buitengewoone plichten en Plechtelykheden; en vooraf, van

het openffaan van den Paufebelyken ffoel.

A dat wy van de gewoone plechtelykheden van ’ Roomfche hofgefproken puiten-
Nist » die ieder een mer gemak kan opneemen, terwyle hy in de Stad ver- ESA
toeft , zyn wy van gedagten den lezer meer vermaak te zullen geeven met de be- fo
fchryving van ’t volgende; omdat die dingen wat zeldzamer zyn, en omdatzevanplechte-
alle, die te Rome komen, niet konnen gezien worden ;ten ware by geval, alsmen RE:
zich op dien tyd , te Rome bevinde.
Men kan ze in driederley flag van plechtelykheden verdeelen. De eerfte , van Drieder-

al’c geene in ’© Conclave omgaat , van dien tyd af dat de Kardinalen daar in tre- dande.
den , tot dat’er cen Paus gekoren wort ; nevens de plechtigheden van zyne kroo-
ning en bezitneeming. De tweede, hoe iemantvoor eenen Heylig word verklaart.
De derde , van ’t H. Eeuw- of Jubeljaar, ieder vyfentwintig jaaren cens.
Zoo haaft de Paus geltorven is, komen datelyk de Amptluiden van de Apo- Wat na

ftolifche Kamer op't Paleis, zyroovenalles wat zy vinden; maarde naafte vrienden, desPaue
van den overledenen, ftellen daar ontrent zoodanig een order, dat’er weinig meerdanfchiet.
vier muuren , nevens ’t Lyk op cen ondeugend ftroo bed , en cen houte kande-
laar , daar zy te nauwer naoteen eindje van eene ontfteke wafchkaers in gelaten
hebben , te vinden zy. Dan verlaat de Kardinaal Patroon , of cerfte Minifter van
den Paus, her Paufchelyke Hof , en neemt in een eygen huis zyn verblyf : de
Kardinaal Kamerling trekt in ’t Hof van den Paus , en neemt het in zyn be-
zit. De Dagfchryver , de Geheimfchryvers , en andere, die *t zegel van den over-
ledenen Paus hebben , moeten ‘t op t fpoedigfte den Kardinaal Kamerling ter han-
de ftellen ; die de zegels, in tegenwoordigheit van den Auditeur, van den Schat-
meefter , en van de Klerken der Kamer, verbreekt, infgelyks den ring vanden Vif.
fcher , van fyn gout , en honderr Ryksdaalders waerd : de ftukken daar van ko-
men den Meefter der Ceremonien toe.

°4 Begraven van den Paus.

E Biegtvaders van St. Pieters ,, nevens de Kapellanen van den dooden bezor- Begrasf.
gen dat het lichaam van den Paus gebalfemt worde; zy herkleeden’t met DAVOI

Pontificaal gewaat , zetten het den Myter op ’t hooft, en geeven*t cene kelk in de i
hand : ’s avonds word hetin St. Pieters in deeze order , indien hy op Monte Ca.
vallo geftorvenis, gebragt.

Voorafryd de voortocht der ligte paerden, ftekende geene trompetten, evolgt OrdreVan cenige Zwitzers mer musketten en helbaarden gewapent, waarop de Staffiers van sadicaden Paus,met brandende toortzenin de hand, volgen. Dan komt de Kruisdrager vanden téCaval. L
Pauste paerd, ende Zwitzerfche lyfwage met flagzwaerden en helbaarden gewapent; !9 fterft.
de Biegtvaders van St. Pieters, met Mantels om, en toortzen in hunne handen. In
*t midden van henlieden ziet men cen toonbed of draagbaar , rontom open , daar°t Lyk van den Paus op ruft ; ’t word gevolge van den cerften Stalmeefter tepaerd : daar aan volgen verfcheideftukken gefchut; de Compagnienligte paerden,
en de Carabynruiters : zoo dat men eerder meenen zoude » dat het eene Lyk-
ftaatzie van cenen grooten Veldoverften , dan van eenen Paus was. Te meer , om
dat’er niet ecn Prelaat noch ander Kerkelyk perfoon by is, daar nochtans ’t Room-
fche Hofvan grimmelt.
Doch z00 de Paus op ’t Vatikaan is gerut, brengt men zyn lichaam , na dat Hoeop

het gebalfemtis » door eene geheime trap in de Kapel van Sixtus; van daar in Sc, Vatikaan
Pieters.  Niemant is'er by dande Biegtvaders en ecnige Kapellanen nevens de Kar.Sadinalen en Prelaten, door hem tor ftaat gekomen, waar van zommige nu en dan ’g de.‘lyk tot St. Pieters volgen.

Het volle Kapittel van deeze Hooftkerk gaat cerbiedig hen te Bemoet, en ont-
fangt het Lyk van den Paus onder de galdery , zingende de gewoonlyke Lykge-
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beden der Dooden : zy zetten hem neér in de Kapel, daar alle de waereld , drie

«Ly dagen aan een, mag inkomen om zyne handen ot voeten te kuffen.  Daar na wort
4rieda. lyin eene loode kift gelegt ; daar over heen cene Cypreffe kas geflagen , en ach-
geain ‘tter een muur ftil neèrgezer , tov’er tyd toe dat hem eenpraalgraf , of grafnaalt in
ghen- Sr. Pierers of elders opgerecht zy, indien hy niet al voor heene zulks befchikt mog-
“re hebben; doch deeze overbrenging mag binneneen jaar van d’eene Kerk in d’an-

dere niet gefchieden. Qok niet ten zy alvorens cene groote fommegelds , aan ’t
Kapittel van St. Picters , betaalt zy. È

Lo de De Roomfche Raad komt op het Kapitool , zoo haaft die de tyding van zyne
dhe" door kryge , by een; om ordertorveiligheid der Stadte ftellen: maakt zyne doot
Raid aan ’t volk, door’ luiden der klok van "t Kapitool , en door de Tromflagers ,
Toe die in verfcheide wyken der Stad verzonden worden , om met doove Trommen,

cen droevig geluit te flaan , bekent : ftelt ook , om zyn gezag' re toonen, de ge-
vangenifien open, gevende den gevangenen, om burgerlyke zoo wel als halszaken ,
vrydom ,na dav’er alvorens , in deeze vrygeeving en quytfchelding, met de gevan-
genen van aangelegenheyt cer naar Engelenburg te zenden , voorzienis. De
Kapiteins van de wyken, of Caporioni, neemen eenen man uit elk huis, om de
wagt in de wyken te houden , en beveclen ieder huysvader des nachts ecne bran-
dende lamp voor zyne glazen te zetten, daar echter vecle vry van zyn. D’Ambaf-
fadeurs en Roomfche Prinflen wapenen zich , tot beveyliging van hunnePaleizen,
ja ieder een dient zich van ’t geene daartoe ftrekt, dewyl men reden heeft om be-
ducht te zyn, voor een zoo groote meenigte ongebonden volk zonder Harder.
Dan mogen zy die vyanden hebben , wel op hunne hoede zyn; dan gefchieden’er

pnee-vecle moorden engeweldenaryen, en dat duurt zoo lang tot dat’er cen andere Pausis:
hi. hoewelde Juftitie of’ Gerecht, midlerwyl van ’t H.Collegie bedient, zeer ftreng

ftraft ; maar dat weeten de quaatdoenders, door de veelheit der Kerken en andere
vryplaatzen, te ontleggen ; daar de hoop van cene algemeene quytfchelding, zoo haaft
de nieuwe Paus gekoren zalzyn sbykomende, niet veel goeds toe doet. Hoewel vee-
le booswigten zich, by ’t kiezen van eenen Pausdie ftreng was , bedrogen vonden.

roc zich _Ondertuffchen vergaderen de Kardinalen alle morgen , komende in de Sacrifty
deKar- ‘of de GerfkamervanSt. Pieters by een , om order op het Conclave te ftellen , en
SI door briefjes de Officieren of Amptbedienden , die’er ingang moeten hebben om

hen te dienen , uyt te kiezen. De Ambafladeurs en Vorften bieden hen hunnen
dienft aan. De Romeinfche Edelluiden zenden eenen der aanzienlykften van hen è
die ’t zelfde doet.

Mauzo. In denbuik, of ’t middelpand vanSt. Pieters Kerk, word een prachtig Mauzoleum
leum. ofLykruftingopgerecht, en cen Kapel toegemaakt, waarin veellichtbrandt, daaralle

morgen cene Miffe van requiem ,in't bywezen van ’t geheiligde Collegie, ter cercen

voorde ziel van den dooden Paus, gezongen word: maarop den negendenenlaatften
dag gefchieden’er meer plechtigheden. Dan zingt cen Kardinaal-Biffchop de Mifle,
waar in hem vier andere Kardimalen, met de Myters op ’t hooft dienen , die daar na
alle vyf op de * Reprefentatie ’t reukwerk ontfteken en wywater fprengen.

wat na

-

Als de negen dagen om

,

en de Pauffelijke Lykdienften getindigt zyn, komen
de 9 da- de Kardinalen op den tienden dag des morgens by den anderen in St. Pieters,
£5n.8°daar de Kardinal Deken, (zoo ’t zyne gezontheit toelaat) of anders de outfte Kar-

dinaal , in cegenwoordigheit van ‘t ganfche H. Collegie, de Miffe van den H, Geeft,
in de Kanonikale Kapel, zingt. Daar na voert een Godkrsgeleerde ’t woort, en doet
cenrede in’t Latyn, aanwyzende hoe nootzakelyk het is, dat’er een goede Paus ge-
koren worde.  Vervolgens vat de cerfte Meefter der plechtigheden ‘e Paufchelyke
kruis op , gevolgt van de Muzyk- en Zangmeefters , die ’t Veni Creator zingen.

Na hen komen de Kardinalen paar aan paar, d’outfte voot uit, d’andere volgen in

Hoc naar MUNnnen rang; gaandein proceflic naar het Conclave, voor henlieden in ’t Vatikaan
de Con-vervaardigt ; aan de Kapel van Sixtus blyven zy ftaan, daar fpreckt de Kardinaal-
chve Deken cenige Gebeden , en na dat die gecindigt zyn , zit yder Kardinaal op Zyn°

te plaats; de Meefters der Ceremonien gebieden dat al ’t volk uit her Conclave zal ga2%»
maarzy blyven’er in, ten dienft der Kardinalen: want daar heeft niemantverblyf dan
de Kardinalen, die yder zynen Conclavift of Geheimf{chryver, nevens cenen Kamer-
dienaar, by zich houden, nevens de vier voornoemde Meefters der plechtelykhe- :
den, eenen Geheimfchryver van ’: H. Collegie , ent volk dat henlieden oppafler
moet ; gelyk de Heer Opper- en Onder- Sakriftymeefter , cen Vader Jefuyt» tot
hunnen Biegtvader, twee Artzen, een Wondtheeler, een Apotheker met rwee
jongens, twee Baartfcheerders en twee Noorhulpen , cen Meefter Metzelaar TE

* Reprefentatie gefchied met cen beelt van hout, overdekt met cendoodkleed, ‘t well int portaal van de Kerk
ftaat, als’er-dienft over den overledenen gedaan word, 
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Timmerman , en zeftien andere knechts, om het grof werk-van veegen , fchoonma=ken , en wat'er meerte dragen en te Kruyen vale, waar te neemen.De Meefters der Ceremonien komen ook binnen, om voor het ganfche gehcilig. Fedt det% ; O, Kardina-de Collegie alle de Bullen , de verkiezing van cenen Paus rakende , als mede OP len cnwac wyze men in het Conclavelecven en zig dragen moer, voorte leezen. des Her-De Hertog Zavelli doet infgelyks , en als Maarfchalk van de H. Kerk, licht hy ef *cen Regiment Soldaten tot beveiliging van het Conclave. Nevens hem legt de Mar.3 3 ; f{challKlerk van de Kamer , die Gouverneur van de Burgr, en van het Conclave is, cokeden cedr af. H.Kerk,

Befchryving van het Conclave.

Et Conclave heeft Gregorius de X ingeftelt : hy beval in het tockomende het Belchry-Héeg te fluyten , om de Kardinalen tot her {poediger kiezen van eenen MinPaus te verplichten : vermits de H.Stoel twee Jaaren had ledig geftaan , zedert declave.door van Klemens den IV, zynen Voorzaat, in’ Jaar 1268 geftorven, en zynever.kiezinge tot Paus; die op cene zonderlinge wyze zig dus toedroeg. Terwyl de Kardi-nalen het niet eens konden worden in’tkiezen van den Paus, ftelden ze mec gemee.ne ftemmen vaft, dat die Paus.zoude zyn , dien de H. Bonaventura » (toen Ge.neraal der Francifcanen) noemde ; hy koos den hoogftgemelden Gregorius , tevooren Thedaldus genaamt, van ’t Geflage Vifcomti, een man voluitftekende be.gaafrheden : hy was ’t die kort daar aan ’t Concilie van Lions beriep,en deeze wet-ten den Kardinalen , om ze in het toekomendete volgen , voorfchreef,
*c Vatikaan is zoo gemaakt , dat in ieder kamer en langs de galdery. veele klei- vati-ne houte vertrekjes of celletjes zyn , alle, zoo aan d’eene als d’andere zyde, van kaafche

cene gelyke grootre ; vyf vocten lang, en vier breed; ieder Kardinaal krygtertes botwee, cen voor zyne Hoogeerwaardigheit, d’andere voor zynen Conclavift of Ka. fchreven.merdienaar , naar het lot valt, dar hier, om alle verfchil voor te komen » de wetftelt. Alle deeze vertrekjes zyn Violet geverft , behalven die vande Kardinalen doorden laattt overleden Paus gekoozen , welke groen zyn : na het leezen der Bullen,gaan alle de Kardinalen in hunne celletjes, om wat te rulten , en int byzon-der te fchaffen , doch de meefte gaan dar pas naar hunne huizen , ’t geen hunvry ftaat, mits dar zy op den zelfden avont, drie uuren voor den nacht , wederkomen ; want dan luyd de eerfte Mecefter der plegtelykheden het klokjen , ten cin.de d’Ambaffadeurs , Prinfen, Prelaten en andere Heeren van aanzien, in het Con-clave gebleven , vertrekken : als’er al de waereld uyt is, wort het Conclave toege.metzelt , op zodaanig cene wyze , dat men met niemantbuiten fpreken kan, dandoor cenen weg , aleens als in de Kloofters der Geeftelyken.  Ook gaan de Kar-Rondedinalen-Deken en Kamerling op den zelfden avont de ronde doen , om te zien ofbianen,alles in orderis.
Buiten ’t Vatikaan houden de Zwitzers Wagt » zy blyven daar dag en nacht in

redelyk getal, fchietende met planken alle d'openingen van de galdery , dic op
de plaats van St. Pierers uitkomen , af. Opdezelfde plaats ftaar cen ander WAgE= cn wachhuis, daar geduurig vier of vyf Compagnien waken, betaalt wordende van den Gee baite, >neraal der H. Kerke, die gemeenlyk in dienft van ’© H, Collegie , met gemeene toe-ftemming,blyft. Zco lang de H.Stoel open blyft, ftaater op ’© Vatikaan, in ’t cer-fte vertrek aan de rechter hand , dicht by ’t Wagthuis der Switzeren naar de Zydevan 't vertrek des Prelaats, die Gouyerneur van ’e Conclave is s niet verre vanSt. Engelenburg, cene andere wagt van Krygsluiden , aangenomen door den Hertogvan Zavelli , Maarfchalk van de Kerk , tot beveiliging van ’t Conclave , rontommet Schildwagten bezet ,, maar byzonderlyk aan de voornaamfte Poort » daar dezeven omwegen zyn, daar ’t eeten en drinken der Kardinalen door- en voorbymoct.
Zoo lang het Conclave duurt, teeren de Kardinalen ten koften der Apoftolifche Hoede

Kamer, gelyk ook alle anderedie ’er in beflooten zyn. Dochalzoo de Kardinalenineliever hunne vryheit hebben , en van huneigen bedienden naar ewoonte gefpylt Zynszen, eur,trekken zy geld voor ’t geene zy tot onderhoud van nooden hebben, zoo voorzich,als voor hunne Conclaviften of Kamerdienaars , hebbendeeen vertrek voor ieder,onder de Vatikaanfche galeryen van Sc. Pieters, naar den kant van Belvedere ftrek.
ende.
©Op ieder dag , ’s Middags en ’s Avonts, komen de Amptbedienden van ieder't Zelfde
ardinaal , met de Karoffen van hunne Hoogeerwaardighedenin St, Pieters 3EZY uge.
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toont.. vragen aan den Hofmeefter van ’t geheiligde Collegie , wanncer en wat hun Heet

gelieft te eecen ; dan haalen zy het uyt zyne keuken, zoo hy'er cene byzondere heeft;
daar na brengen zy ’t door die omweegen in het Conclave op deeze wyze: voor
uyt gazn tweeStaffiers van den Kardinaal, ieder mec cenenftaf van Violette kleur met
het wapen van den Kardinaal in de vuylt : ( die van de laatfte verheffing zyh »
hebben groene {tokken) vervolgens komt'er cen Kamerdienaar met den zilveren ftaf;
daar na de Edelluiden ) twee aan twee , bloods hoofts ; na hen de Hofmecfter of
POfcalco met een ferver opde fchouder, verzelt van den Schenker of Coppiere, en
den Trinciante of Voor[nyder ; de Staffiers volgen , draagende het ceren en drin-
ken van den Kardinaal ; twee van hen hebben eenen handboom op de fchoude-
ren , daar eene grootekerel aan hangt; verfcheide potten , fchotels en tafelborden
zyn'er in, met de fpys voor den Kardinaal , andere Staffiers brengen groore man=

.___ den, daarflelfchen met Wyn, Broot, Vruchten en andere nagerechten inzyn : in
Biengen den omweg komende , vragen zy hart op naar hunnen Kardinaal , op dat zyn
van fpys Kamerdienaar, die henlieden binnen ’t Conclave wagt , voor den dag kome , en
cadrank- hen door de arbeiders onilafte : die dragen her in de celle van den Kardinaal;

doch dit gefchied niet , dan na datalvorens de fpyze fcherp onderzogt zy door den
Prelaar, dien die wagt buiten , nevens cenen der Roomfche Rechtbewaarderen
bevolen is ; om te beletten , dat’er geene brieven noch papieren aan hen bekandigt
worden : zy mogende Pafteyen openen ; de Capoenenen andere fpyze ontlecden,
om alle bedrog te ontdekken. De kannenen vleilen moetenalle van glasotkriftal ,
en onbekleed zyn, om te konnen zien wat'er in is; maar men gaat hier niet al te

ftreng in.

watnae Alle de Kardinalen hunne fpys en drank hebbende, fluit een Loper van den Paus,
fpyzen  daar tegenwoordig, en in ’t Violet gekleedt, met den zilveren ftaf in de hand, de
gefehiet deur of ’t venfter waar door men inkomt. De Prelaat die oppaft of alles wel ge-

floten is, zetv’er dan zyn zegel en wapenop, de Ceremonymeefters doen binnen het
zelfde. De Prelaten die acht op den in- en toegang geeven , worden daar toe vati
’t geheiligde Collegie gelalt , dan cen Auditeur di Rota ; dan een Kierk van de
Kamer , dan weér cens een Protonotaris of Referendaris , en zoo vervolgens , tot
den laatiten toc : maar de Gouverneur van ‘t Conclave wyft hun aan waat zy de
wagr moeten waarneemen.

Hoe zy De Ambaffadeurs , de Gouverneur van Rome en van de Burgt van St. Pieter ,
gehoor die zelf een Conclavift is, de Raadsheer, en Roomfche Rechtbewaarders, komen
velo elk op zynen rang ter gehoor van ’t H. Collezie , op de wyze by den Paus ge-

bruikelyk. Alle de Kardinalen konnen zich daar , indien zy willen , lacen vinden:

maar de drie Hoofden der ordens voeren het woort , en antwoorden ieder op
zynen dag voor henallen.
Zoo lang het Conclave duurt , vergaderenalle de geordendeofreguliere Gcefte-

Iyken , des uchtens in St. Markus Kerk ; van daar gaan zy gezamentlyk in procef=
fy, ieder in zynen rang, naar St. Pieters, om Godt voor de verkiezing van cenci
Paus te bidden.

ren kar- Nu moeten wy zien wat'erin ’t binnenfte van het Conclave omgaat; doch voor

dinaal af laten gaan, dat indien ’t gebeurt, dat een der Kardinalen tragt om'er uit te zyn,

VE t zy door ziekte of anders, hem zulks toegeftaan wort , maar hy mag'er z00 lang

ve gaan-t Conclave zit niet weér in komen , en raakt met eenen zyne befluitende, of a674-

Sentui ftem quyt : doch die’er noch niet in geweet zyn , hebben altyd recht om'er3 ; i : 5
dem inte komen; als ’© hun beliefr : zoo *t ondertufichen geviel , dat in hun afwe-

zen een Paus gekoren wiert, zouden zy , zoo welals deandere, verpligt zyn hem te

erkennen : doch zy wagten malkanderen gemeenlyk zoo lang , tot dar hunne Ge-

broeders gekomen zyn , om dan gezamenderhand eenen Pauste kiezen; deshalven

zend het geheiligde Collegie, zoo haaft'er een Paus geftorven is, buiten gewoone

Loopers af, om de Kardinalen die ver van de hand zyn, niet te beroovenvan het deel

dat zy in deverkiezing hebben, en hen met cenente noodigen, om zichop't fpoe-
digfte naar Romete begeeven.

Hoemen ‘Tndien men iemant der Kardinalen, of anderen in het Conclave moet fpreeken »

difonzylks kan op de vrye uuren gefchieden , dochin ’t bywezen der Opwachteren vali

fprekén her Conclave, metluider ftemmen in’cItaliaanfch of Latyn, op dat hetalle de wal*
Kanen rele verftaa ; in andere talenis ’t verboden: op dufdanig eene wyze hooren zy» Lic

’t met hunne maagenen vrienden gelegen is. 250
vryhe- De Conclaviften hebben veele vryheden, die zy door de Kardinalen ine Con-
dr clave komende, hen hen daar in te zullen voorftaan , laten bezweeren. DeApofto-

Chen. lifche Kamer geeft henlieden tien duizent Ryksdaalders è om onder den Sri
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deelen : het ftaat yder van hen vry om naaralle geeftelyke inkomften en beneficiente ftaan, mids niet bovende tien duizent Ryksdaalders jaarlyks bedragende ; 7zyn ook bevoorrecht , en gaan in Collatien voor andere ; konnen infgelyks hunnewienietgeeftelyke ampten , uit kracht van verfchéidene Indulten , aan anderen overmaa. Concleken; maar moeten alvorens dadelyk cen jaar lang in des cenen of des anderen Kar- ve mo-dinaals dienft geweelt zyn, daar in geene broérs noch broérs kinderen ; volgens8® n:de Bulle van Pius den IV , geleden worden.

Op welke wyze cen Paus gekozen wort.

Es ochtens, na den dag dat de Kardinalen in ’t Conclave zyn gekomen, doetde Kardinaal-Deken eeneftille Mile van den H. Geeft, en zy communicerenalle ; na datze geéindigt is, volgrer cene korre vermaning , daarin hy henernftigvoorhoud de verkiezing te behartigen , eh cene goede keure re doen.Vervolgens treeden zy tot de verkiezing; komenten dien einde dagelyks, zon. Hoc totder ecnen dag overte flaan, by cen. Drie wyze gebruiken zy’erin. De cerfte doorfitSerutinium , ‘topneemen van ftlemmen; de tweede, door acces, ofden anderen by vancesre fpringen; de derde door infpiratie , of Goddelyke ingeeving , en Krachtige peredeawerking des H. Geefts.  Yder morgen wort'er gelteme, en ‘tr draage zich dus toe. Store.In de Pauliner Kapel worden, behalven Hoogaurtaar , zes andere Autaren opge-recht , daar de Kardinalen , zoo ‘t hen belieft s Mifle doen: vervolgens zinge deHeerSacriftymeefter, inc bywezen van ’t geheiligde Collegie , de hooge Miffe,de eligendo Pontifice ; hy wort.daar in gedient van tweeeerite Mecfters der plech-tigheden, die den kus des vredes aan de drie hoofden van de Ordens geeven, en naargewoonte den wierook of ’t reukwerk ontfteeken; dat gedaan zynde, gaan zy naarde Kapel van Sixtus, die geflotenis ; yder legt zyn briefje ot /trutinins in eenengouden Kelk, begrepen in deze woorden , die door eenen Conclavift gefchrevenworden; maar van den Kardinaal met een devis ofzinfpreuk , in plaats van teke-nen, bezegelt. E/igo ix Summum Pontificem Dominum menm reverendifimumCardinalem N. N. dat is: Ik kieze tor Paus mynen Heer den Hoogfteerwaardig-ften Kardinal: N. N. Zynde het briefje met veele vouwen en hervouwen tocge.maake; onder aan ftaat de naam van den Kardinaal met zyne hand geteekent, maarde vouw die ze bedckt is toegezegelt ; ’t woord Elo wort'er mer de hand vanden Conclavift opgezet , op dat menniet weetvan wien 't komt; de zinfpreuk of’t zegel boven op ftaande, dient om het te konnen onderfcheiden, in geval deKardinal het zoude willen toonen in het access of ’t byfpringen, byaldien dever.kiezing dezer voegen quamete gefchieden , want dan wort de laatfte vouw sdiegezegelt is, ontdaan ,, om den naam van den Kardinaal, die toegevallenis, te.ken.nen , anders wort het zonderte zien verbrande.De Hoofden van de Orden brengendebriefjes voor den dag , na dat zy die van Tweedezieken; uit hunnecelletjens, hebben laaten op haalen; zy leggenzealle by cen, eredie op eenen man ftemmen ; zoo "t gebeurt dat hy de rwee derde deelen der ftem. men nimen heeft, (want minder mag men'er niet hebben om Paus te zyn) wort hy Pans feudoverklaart ; maar ’t gebeurc weinig op die wyze, niet tegenftaande wel zes goedeuuren alle morgen daar aan belteedt worden. Zoo haalt her onderzoek of ferutinium gedaanis, treden de Heer Sacriftymeefter nevens de vyf Ceremoniemeeftersbinnen, en verbranden alle de briefjes in ’t byzyn van ’© H. Collegie , na darmenalvorens ten tweedemaal de verkiezing door by {pringing heefr getracht door tezetten.
De rweede wyze van cenen Paus te kiezen, die mecft altyt wel gelukt, is doort:aienacces of by(pringing. Om dit gemaklyk te verftaan , moet men weten , dat in Tsgeheiligde Collegie verfcheidene gezintheden zyn, die geen cene ftreng trekken ; wie’dat'er zoo veele verdeelcheden, als Kardinalen van verfcheide Pauzen gekoren zyn,boofeen dat de Kardinaal-Neef of Patroon van ’t laatfte Pausdom ’t hooft van de laatfige- ja‘9Wordene is : By voorbeelt, in ’t laatte Conclave , was de Kardinal Altieri’t hooftvan de Kardinalen , door Clemens den X tot die waardigheit gevordere , wier Pa-troon hy ook in zynen tyd geweelt was : de Kardinal Rofpigliofi was '’t hooftVan hen, die door Alexander den VII den hoed bekomen hadden, en zoo voortandere meer. De Koningen van Vrankryk en Spanjen hebben de Kardinalen die hun.negeborene onderdanen zyn op hunne zyde: Maarde Spaanfche aanbang of fa&ieisSepseolyk zeer taleyk , om dat de Milaneefche en Napelfche Kardinalen » Condeme‘anen van Spanjen) zeer veele zyn.
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Wie van De Groothertog van Tofcanen heeft ook , ter zake van de nabyheit zyner Sta-

Sa ten, grooten aanhang; dikwils wort’er een vanzyne Onderdanen tot Paus verkorenz

Gea tin deeze (nuis ‘© de jongft voorgangene ) Eeuw hebben wy'er drie gezien : name-

“ lyk Urbaan den VIII, van Florence , Alexander den VII van Sena, en Klemens

den 1X van Piltoyen. De Koningen kiezen gewoonlyk, tot vertrouwelingen hun-

ner geheimeniffen , de Hoofden van den aanhang hunner Kroonen : gemeenlyk

zyn die Hoofden wel verzekert van de ftemmen hunnes aanhangs, en’t is dan zoo goet

als geklonken , wanneer twee of drie Hoofden van verfcheide gezintheden, die cen

weinig talryk zyn , zich by den anderen voegen, om den Meefter in de verkiezing

te fpeelen, als gefchied met het uytmaken van twee derde deelen der ftemmen. Daar

aan kent men de bequaamheit van een Hooft des aanhangs, dat hy de verkiezing

Gees kandoenvallen op den geenen, dien hy voordraagt.  Mits dar echterde Kardinal,

naalon- dien men tot Paus kiezen wil, niet voor onaangenaam erkent zy : namelyk, om

sionedat hy cen geboren onderdaan van deezen of geenen Koning of Vorft is; en vreeft

Ken °° dat hy te veelvan hem afhangen , ofhem; tot nadeel van anderen , begunftigen mogt.

mg get dat hy heefr doen blyken, veel meer tor d’eene dan d’andere Kroon gencygt

kozen te zyns daarom zullen de Kardinalen, zooveclals’t mogelykis, hunnen oprechcen

worden. gront en meening ; indien zy het Pausdom beoogen, ontveynzen. De Koningen

van Vrankryk en Spanjen die alleen , wegens de nabuurigheit hunner Staten ,

belang in de verkiezinge van cenen Paus hebben , hebben een middel uytgevonden

om te beletten dat een Kardinaal , hun onaangenaam, niet gekozen worde, ?rwelk

gefchied mer d’exclufive; dat is, met hem buitende verkiezing te fluiten; ten dien

einde doer de Kardinaal , dien ’t geheim van de Kroon toevertrouwt is , hem

aanzeggen uit den naam van zynen Meefter, dar hy niet verftaat, dat zoo cen

Kardinaal Paus werde gekoren om wertige redenen , als wel onderricht dat hy tot

zynen Meefter qualyk geneigt is; endar daarom zynen Staat door zyne verheffing te

veel te lyden zoude hebben.  Hierom zullen die voor de exclufive bang zyn, zorg

dragen dat zy niet te vroeg op de baan ofin de ftemming komen , voor dat Zy

verzekert zyn , niet onaangenaam by die twee Kroonen gekent te zullen worden.

Want eens buiten de Pauswordingegefloten zynde, kan men'er zecr bezwaarlyk coit

weder toe komen.
Acces Nadar het onderzoek en nazien der ftemmen gedaanis , treeden zy tot het a6-

e ces, dat is toe- of byfpringing , ’t gefchied 0ok door briefjes : maar daar in ver-

ton. mag men nict te noemen , dien men in de ftemming gekentheeft , dies fchryft ie-

der Kardinaal, accedo ad Cardinalem N. & poffum accedere ut patet ex voto meo

fubfcripto Sic , en hy toont zich bereide , om zyne ftemming by cen briefje

gedaan te openen , indien ’t zoo verftaan wort 5 dewyl anders dat briefje ver-

holen blyfe , om de vryheit van ftemmenniet te beneemen. Een Kardinaal is niet

gchouden cenen Paus by acces of byfpringing ; indien hy daar niet toe genegenis ,

te verkiezen : zoo hy dan by zynecerfte ftemming blyft , {chryft hy aldus. Ac-

cedo nemini.
verkie- De derde wyze, van eenen Pauste kiezen, gefchied door Infpiratie, of kragtige

da werking des H. Geefts : maar men dient zich daar niet van , ‘ten waar'er gecne

Godlyk hoop meer overig was, om door de twee voorige ten gewenfchten eynde te konnen

ingeves" raken, Dan beginnen twee drie Fa&tien of verdeeltheden (t’zamen cens geworden »

nopendede verkiezing van den Paus, echter te zwak om twee derde deelen der

ftemmente konnen uytmaken ) t'evens luytskeels , als door eenige Goddelyke in-

blazing, uyt te roepen: dat die Pays 3), ftellende dien voor, dien zy gaarne ver=

koozen zouden zien. Door dat geweldig fchreeuwen gebeurt het meenigmaal »

dar andere Kardinalen hen toevallen , waar door de overige zich genootzaakt

vinden meede, door hun geroep en toejuyging, de toeftemming te bekennen:

want zy zien dat het de anderen overhaalen; en om meteenen vrede te maaken, dat

zy. tor de verkiezinge van den nieuwen Paus mede hebben geholpen , zoekende

daar door zyne gunft te winnen : fchoon zy in den grond hunnerharten licver cene

anderen zagen ; dat zy ook nochint Scrutininm, noch in ’t acces voir gedachten

hadden gehad om hem hunne ftemmente geven. 7

ve Nochis'er cene vierde manierom cenen Pauste maken, ’t geen door Compromis , of

door wederzydfchebeloften, geheeten word; en dit gefchied , ‘wanneer’er, doordien de Kar

Compro. dinalen niet konnen overcenftemmen, tot wegneeming van alle zwarigheden, cene on-

miczan derlinge verbintenis wort gemaakt, waatby het aan cenen man van deugten vroomheit

gewe- verbleven wort, om eenen tenoemen, dien zy voor Paus zullen erkennen. Op dusda-

nig cenwyze wiert Gregorius de X verkoren , van den H.Bonaventura, daar ‘© gehei=

ligde Collegie het aan geftelt had. Ook verklaarde zich Joannes deXXII,in diergelyk

een voorval, tot Paus: maar nu gefchied zulks niet meer. Zoo
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Zoo haaft de Paus gekoren is, vragen de Kardinalen, Hoofden van de Ordens j ofWit nà

hy ’t aannceme.  Daar op maken de Meefters der Plechtelykheden , als openbaare Sue
Notariffen , cen omftandig verhaal van het geene in de verkiezinge voorgevallen is So
gevende daar van cen affchrift aan ’t H. Collegy. De twee. eerfte Kardinalen nenius
leiden den nicuwen Paus uit, brengen hemachter © Autaar, daar zy, geholpen van“
den Heere Sakriftymeefter en Meefter der plegrigheden , hem van ’t Kardinaals-
gewaad ontblooten , om ’t Paufchelyke aan ce trekken : namelyk cene Soutane
van wit taf , cen Rochet vanfyn linnen , een Camail of de Mozette van rood Sa-
tyn, en een Bonet van °t zelfde : de fchoenen zyn van roodlaken met gout gebor-
duurt en een kruys daar boven op. Vandaar wort hy op zyn ftoel voor ’t Auiaar
gedragen, de Kardinalen aanbidden hem , beginnende van den Deken af, cn zoo
voort tot den laatften vervolgende , kuflen hem den voet, &n daar na de hand. De
Paus daar tegen geeft hen, op gelyke wyzen, vervolgens den kus des vredes aan de
wange. Dar gedaan zynde, recht zich de eerfte Kardinaal-Diaken op , endecer. Kusde®
fte Ceremony-Meefter treed met her Kruys voor hem uyt , ondertuffchen worter "°°
cen fchoon Muzyk gezongen, en ’© Antienne Ecce Sacerdos Magnus opgeheven:
de Kardinaal gaat voort naar de loots der benedi&ie, zynde voor hem in het groot-
fte venfter eene opening gemaake , op dat hy daar door aan de balu-
ftrade zoude konnen komen , om’t volk , op de plaats van de verkiezinge by cen
gerot, bekent te maken , dat'er eenen nieuwen Paus gekoozenis , fprekende deeze
woorden ; Annuncio vobis gaudium magnum , habemus Papam eminenti[fimum
Cardinalem. N. N. qui fibi nomen impofuit. N. Ik verkondige ulieden ‘groote
blydfchap , dat wy tot Paus hebben, den allerhoogwaardigften Kardinaal: N. N.
die zich den naam gegeevenhecft van N. N. cia de voorige Conclave nam Bene-
diftus Odefchalci den naam van Innocentius den XI aan) ftraks daar op wort'er Vreugde
vuur gegeeven » met de groote Columbryn van St. Pieters , dat de looze voordiei
van St. Angelo of Engelenburg, is om van gelyken het Kanon en Schietgeweerte
loffen ; alle klokken van de Stad worden geluid, dat een gedommel in de lucht,
en. duizenderley verfcheyde toonen geefr. De Kapiteyn van de Wyk, daar des
Kardinaals, nu Paus geworden, Paleys in ftaat, trekt mer zyne Zoldaten , en
eenige andere vendels van des Paus Krygsknechten derwaarts , om het voor ’t
Grauw en plondering te befchutten.

Opden zelfden dag, ontrent ter 22°uure, word de Paus in zyn Hoogpriefter- Tweede
lyk gewaat , namelyk , metden Aeeprok aan , de kap en den Myter op ’t hooft, dl
gedragen tot op ’t Autaar, in de Kapel van Sixtus; daat de Kardinalen, met hun- van "t

ne Violetre Sleeprokken aan, voor detweede maal zyne Heiligheit, op de wyzeals hier Conc:
vooris gezegt, aanbidden. Ondertuffchen wordendefloten van het Conclave gerukt;
de Kardinalen treden af, onder cen vooruytgaande Muzyk, paar aan paar naar
St. Pieters, de Paus volgt, wordende van zyne Staffiers gedragen onder cenen He.
melen geplaatft op het Hoog Autaarin St. Pieters Kerk, onder cenen toeloop van
een oneindig getal menfchen , daar dit zoo ruyme gebouw met zyne galderyen
zoo vol van is dat het grimmelt. Daar hoort men niet dan vreugdegalmen; lang lee- Derde.
ve de Paus , onder het zingen van Te Deum laudamus. De Kardinalen aanbiddenne
en eeren den Paus, op ’t Hoog Autaar zitrende , voor de derdemaal : daar na
fpreekt de Kardinaal-Deken , ftaande aan de zyde van ’t Epiftel, ccnige Schrif-
tuurlyke fpreuken en gebeden uyt her Roomfch Kerkezedenboek. Men heft
den Paus daar eyndelyk af: en als een Kardinaal-Diaken hem den Myter afgenomen
heeft, zegent hy het Volk zeer plechtiglyk : daar na wort hem zyn gewaat uytge-zegent
trokken , en hy in eenen draagftoel naar huis gebrage. De Kardinalen gaan cokie-hetvolki
der naar het hunne.’s Avonts daar aan, en des volgende daags , worden over al konft-
vuurenen verlichtingen gezien; gelyk ook*t grofgefchut van’ Kafteel en anderfchiet-
geweer al donderende zich laat hooren.  Midlerwyle bevcelt zyne Heiligheit cene
ar deel broot, wyn , en geld, aan arme huysgezinnen ; en anderen, uyt te
eelen.

 

Van des Paus Krooning.

Ndien de PausPriefter of Diaken alleen is, laat hy zich in de Kapel van Six. watvoor
tus, door den Kardinaal-Deken , als Biffchop van Oftien , met beide de Prie. de kroo-

fter- en Biffchoplyke Orders , te gelyk bekleeden. ningge
Opden dag der plechtelyke Krooninge van den Paus, komt zyne H.in zyn eige fchict.

gewaat ter Kapelle van Sixtus : want voordien dag fpeelt en verftrekt ze voor
Tri cen  
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cen Kapel van parade ;. ofverfierkamer. My treed daar in ; verzelt aan weèt-

zyden van deze twee Prelaten, zynen Kamerhcer, en zynen Schenker ; hebbende

roodeSleeprokken aan, met Monikskappen vandie kleur op ’t hoofr, en met dier-

gelyk .taf gevoedert : De geheime Kamerheeren nevens de andere van Staat ; als

ook de Kapellanen van den Paus , zynalleens gelyk de vorige gekleedt : doch de

Kamerheeren extra 22r0s , en de Stalmeefters van zyne Heiligheit gaan vooruit:

Naaft aan zyne Heiligheit komen de Ambaffadeurs, de Krygsoverite van de Kerk, de

Prinffen van den Throon, de Kapiteins der Lyfwacht, vervolgensdie derligte Paerden,

der Zwitzeren, en der Lantspaffaten. De Kardinalen ziet men'er ter zelver tyd inc

Rocher, en met hunne roode Sleeprokken gekleedt , zyne Heiligheit word van twee

Kardinalen-Diakenen gekleedt, en met zyne Pontificale ornamenten verfiert. Daar na

zakken ze afnaar Sc. Picters , op de zelfde wyze als in *t houden der Paufchelyke

Kapelle gezegris.
Kroo- De eerfte Paufchelyke krooning daar de Gefchichtboeken van gewagen ; ge-

ning van fchiedde aan Damafus den 1I, in’ jaar 1048. Urbanus de V, cen Fransman, was

ftentaus. d’eerfte, die, gelyk het Nicolaas Allemont, in zyn Bock de Lateranenfibus Parieti-

mis verhaalt, zich van de Muts met drie Kroonen diende ; om daar door des Paus

Hoogpriefterlyke , Keizerlyke en Koninklyke macht te betoonen: weleer beeldde
men, om dezelfde reden otbeduidinge, Petrus met drie Sleutelen af. Ook vind men
in de Archiven van het Vatikaan , en op andere plaatzen meer , het beeld van den
H.Petrus met drie kruinen of trappen gefchoren.

Vordere
*

Om weértot de plechtigheit van de Paufelyke krooninge te komen: zyn H. van
piece” *e Vatikaan treedende , vint eenen throon bereidt onder de galdery van St. Pieters,
voor de diche by de H. Poort , daar hy zichonder cenen Hemel op nederzet ;. rontom

Keo ftaan banken voor de Kardinalen, alle met ftaketzels afgefloten. De Kanoniken,

— ©. en die geeftelyk inkomen of prebenden hebben van St. Pieters , kufTen veryolgens

na den Kardinaal , die Priefter is, des Paus voeten.
Daar na word de Paus van zyne Staffiers door de middelfte groote deur ; onder

’t gejuich van eene ontelbre meenigte, in de Kerk gedragen.
Nadat hy zyne gebeden voor *t Autaar van *t HA. Sakramentgeftort heeft, word

hy op zynen chroonaanhet cind der Kerke , voor 't Autaar dat by den Stoel van
den H.Petrus ftaat , gebragt : nedergezeten , ziet hy voor zich het Hoog autaar,
omringe van Ambaffadeurs en Koninklyke Prinffen , nevens andere groote perfo-
naadjen, gerechtigt om zich by den throonte plaatzen.

Hand-en De Kardinalen met hunne lange roode Sleeprokken, kuffen hem de handt ; de
Lui Biffchoppen de knie ; daar na geeft hy aan het volk den zegen. De Koralen zine

gen eenen Terza , of de derde Canonicale ftonde $ midlerwyl word de Paus met

Misgevwaat gefiert , de Kardinalen, en de Biffchoppen die Prelaten zyn , trekken

hunne witte kleederen aan, zetten den Myter op, en gaanin procelly rondom hec
Koor: onder’t gaan neemtde eerfte Meciter der plechtelykheden een deel werk in
zyne cene hand en eene brandende waskaars in de andere , daar hy het drie keeren

na den anderen medeaanfteckt ; fprekende t'elkens deze woorden: Pater Santte,

fic tranfitgloria mundi: datis; Heilige Vader, dus verdwynt de waereltfche grootsheic.

Als de Patsaan den voet van ’r Hoogautaar komt, (daar zeven groote vermeilloen-

roode vergulde Kandelaren ; met brandende waskaerfTen op ftaan) (preckt hy, over
1de eenen bedeftoel leggende , cen kort gebed ; opgerezen zynde, heft hy het Lusrosbo
Mis. en de Confeffie op, aan zynerechterhand heett hy den Kardinaal-Deken met den

langen Sleeprok aan , als dienftdoende Biffchop ; aan zyne flinker den Kardinaal-

Diaken van het Euangely , en achter zich noch rwee andere dienftdoende Kardina-
Jen-Diakens. De conteflie geèindigt zynde , geeft de Deken di Rota den Myter
van den Paus , dien hy midlerwyle zoo lang bewaart heeft ,, aan de twee dienft-

doende Kardinalen-Diakenen , die hem dien weér op ’t hooft zetten ; dus gaat hy

op zynen throon zitten , en de drie cerfte Kardinalen-Priefters ftorten yder cen ge-

bed voor zyne Heiligheit uit; zoo haaft dat gedaanis treed hy van zynen throon,

en de Myter word hem afgezet , fluks komtdeeerfte Kardinaal-Diaken, die hem,

xrygt van den twceden daar in geholpen , den Mantel of het Pallium omhangt, fprec-

Ton kende decze woorden : Accipe Pallium fanttamplenitudinem Pontificialis Officii ;

"ad honorem omnipotentis Dei , & gloriofifime Virginis Marie , ejus Matris, &

Beatorum Apoftolorum Petri € Pauli, & Sanita Romane Ecclefie. De Kardi-

naal-Diaken van ‘© Euangely maake aan de drie kruyffen van den Mantel of’ Pal

Zium , drie groote haaken vol diamanten vat.  Vervolgens treed de Paus zonder

Myter op naar het Autaar, dat hy kuft, als ook her Boek der Euangelién, en ont

fteeke het Reukwerk : daat na word hem de Myter weder op ’t hooft gezet , dan
wort'er
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wott'er drie malen door den Kardinaal-Diaken van °t Euangely gewierookt, hy kuft
des Paus flinker wang en de borft ; beide de dienftdoende Kardinalen-Diakenen
doen ’t infgelyks.

Fluks keert de Paus naar zynen throon; alle de Kardinalen zetten den Myter CSA
en hem aanbiddende met eene diepe vernedering , kuflen zynen voet , knie Ch gegsori:
wang ; de Patriarchen , Aartsbiffchoppen , en Biffchoppen , ook zonder Myters >ana
kuffen hem den voet en de knie; maar de gemyterde Abten en Biegevaders van St. Îa
Pieter den voetalleen.

Dat gedaan zynde, treed de Paus weér ongemytert opwaarts naar ’t Autaar , leeft DePaus
den Introitus en’ Kyrie Elesfon , hefe het Gloria in excelfis op , en keert naardoetMi»
zynen chroon , zoo haaft de Muzyk ophoudt , komt hy weder by ’t Autaar aan
d’Epiftels zyde, daar hy de Co//eéfe , ten dien cinde gemaakt, zingt, en van daar
zet hy zich op zynen throon neder.

Dantreed de eerfte Kardinaal-Diaken met de roede of plak in de hand, verzelt
van de Apoftolifche Onderdiakenen , de Auditeurs di Rotz, en de Confiftoriale Ad-
vocaten met hunne lange Sleeprokken aan , nevens andere Amptbedienden meer,
aan twee ryen verdeelt , inc Biegthuis of de Confeflie van St. Pieter, fprekende
merluider ftemme: exaudi Chrifte, daaranderen opantwoorden; Dorzino noffro v.g
Innocentio XI. è Deo decreto Summo Pontifici @ univerfali Pape vite. Na dat
dit drie maalen herhaalt is , fpreekt gemelde Kardinaal Salvator mundi , d’andere
antwoorden, #4 i/um adjuva , Santta Maria , tu ilum adjuva, dit word cok
drie maal herhaalt. Daar na zingt een Apoftolifche Onder-Diaken den Epiftel in
*t Latyn, en een ander Onder-Diaken, eenen in ’t Griekfch, dan’t Graduaalofde
5 Plalmen, en een ander Kardinaal-Diaken zingt het Euangely in ’t Latyn; een
ander in ’t Griekfch : de Mifle eyndigt naar de gewoone wyze , en daar na com-
municeert de Paus zittende , als voorheene gezegt is.

Nadar de Mifle uyt is, vereert de Kardinaal-Aarts-Priefter yan St. Pieters aan Dee
zyne Heilighcit cen beursje è daar 25 Julen, van een zeer oud flag, in zyn; Progett.
bene cantata Miffa : als boven verhaalt is.

Kort daar aan word de Paus onder eenen hemelin de loots der Benedi&ie gedra-
gen, verzele van de Kardinalen en Prelaten, daar hy op cenen Throon, voor hem, TA
©pgerecht , gaat zitten ; hebbende tot zynen dienft de twee eerfte  Kardinalen- wortde
Diakenen. De Zangmeefters beginnen methet Antiezze; Corona aurea Super caputkroon

ejus » nevens andere vaerzen , en antwoorden daar op paffende , die men in ’r9P8°%
oomfche Ceremoniaal leezen kan : by ’t eindigen van die, fpreekt de Kardinaal.

Dekenen doet een gebed voor zyne Heiligheit , vervolgens neemt de tweede Kar-
dinaal-Diaken hem den Myter af , en zet, in plaats van dien , de gemeldeeerfte war on-
Kardinaal-Diaken hem de Paufchelyke Kroon, of de Bonet, met drie goude Kroo.der ’t
nenboven cen , rykelyk metzeerKoftelyke gelteenten verciert, op ’t hooft; fpre- lia:
kende deeze woorden. Accipe Tiaram tribus Coronis ornatam , & Soias te effe
Patrem Principum © Regum 5 Rettorem orbis; in terra Vicarium Salvatoris no-
.feri Fefu Chrifti , cus eft bonor € gloria în fecula feculorum. Amen.

De Paus geeft daar op aan © Volk den zegen: de gemelde Katdinalen verkon. Wat dat
digen aan hen volkomen aflaat , de eerfte, int Latyn; de tweede in ’t Italiaanfch."*
De Paus geeft voor de tweede maal ’t volk de Benedi&ie , en vertrekt naar zyn
woonplaats : gaande door de Kapel van Sixtus , word hem zyn Paufchelyk ge-
waat en vercierzel uytgetrokken: daar wenfcht hem de Kardinaal Priefter , uyc den
naam van ’t geheiligde C ollegy » het votum ad multos annos; dat is » veele jaaren

levens toe , om het Hoogpriefterlyk Ampt, enz, waerdiglyk re mogen beklceden:
ondertuffchen barft het grof gefchut , en al °c fchiergewecr van ’t Kafteel, nevens
dat van de Ruitery en’t Voetvolk, op de plaats van Sr. Pieters inde wapenen, ge-
lyk los. Des avonts daar aan , als ook des volgenden, worden'er de ganfche
Stad door niet anders dan konftvuuren en lichebrandingen gezien.

Plechtelyke Cavalcade ofPaerdepraa! van den Paus, om in 't bezit
van St. Fans van Lateranen te trecden.

En dag van den Paus vaft geftele zynde , om in’ bezit van St. van Lateranen Rider.
Datreeden , komt het ganfche Hofin St. Picters by cen » van daar gaat het in He:

Ridderlyke Paerdepraal naar St. Jans.  Deeze Cavalcadeis de allergrootfte , aller- preal
Prachtigfte, en plechtigfte van Romen: opkomendein deeze order. padra
Een Trompetter mer vier DRI ryden vooruit, gevolge van
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de Manteldragers der Kardinalen , binnen Rome zynde, ieder zend’er den zynen,
met een valies of maal, rykelyk met goud op fcharlaken geborduurt , achter op:
na hen hunne Staffiers met Staven daar de wapenen van hunne Hoogcerwaardighe-
den op ftaan. ,
Dan volgen de Edelluiden en Aalmoezeniersheeren der Kardinalen , der Am-

baffadeuren en der Prinffen , nevens veele Romeinfche Baronnen en Adel dicht in
cen gefloten, zeer aardig en op het treffelykfte uitgedoft , nevens eene meenigte
Landspaffaten in blanke harnaffen, met voor en achterftukken gewapent, dochniet
in ryen en gelederen , maar om acht te geeven dar de marfch ordentelyk ge-
fchiede.

Vervolgens komen'er vier Stalmeefters van den Paus, met lange groote rooderok-
ken aan ; gevolge van den Kleérmaker en twee Manteldragers zyner Heiligheit ,
even cens gekleed mer twee roode Fluweele en met gour geborduurdevaliezen, dan
de Staljongens van den Paus , met roode fergie Kazakken , leidende aan de hand
de Hakkeneyen of Tellen , die van den Spaanfchen Ambaffadeur jaarlyks aan den
Paus , tot cen leenerkentenis van ’t Koningryk Napels, gegeeven moeten wor-
den ; zynde met zyde dekkleden en goude franjes , en in fteé van zilvere kanten,
mer lofwerk van geflage zilvere plaaten half verheven gedekt. Daar op volgen
de muilezels, geciert met fchoone dekken,kappen en tuygen van rood Fluweel, mec
goudefranjen; wordende door andere Huisbedienden van den Paus by detoomenge-
leidt. Dan drié Rosbaaren van Scharlaken en rood Fluweel met goud doorftike ;
voor uyt komen twee Bevelhebbers te paerd , gevolgt van de Stalmeefters des
Pausinfgelyks re paerd , maar de Staffiers gaan te voet.

De Romeinfche Adeldom , metde groote tytel- en naamvoerende Heeren, ryden
door den anderen, zonder rang te houden, omden twit, die des aangaande mog-
te opryzen, voorte komen; alle zitten ze op zeer fchoone paerden , vol linten van
veelerley kleuren», en verzelt van cene groote meenigte te voer gaande Staf-
fieren.

Nahen volgen vyf Stafdragers van den Paus, gekleedt met groote wyderokken van
Violet laken, met zwarre Fluwecle koorden geboord ; hebbende de Staven in hunne
handen , en yzere ringkragen aan ; dan veertien Tromflagers te voet , in rood Sa-
tyn met goud geboort, en Pluimen op de hocden : elk met zyn wapen van cen der
veertien wyken van Rome.
Na hen cene meenigte Paufchelyke ‘Trompetters in ’t rood, met goude koor-

de n.

De Apoftolifche Kamerheeren in ’t rood.
De Kamerheeren exzr4 muros ook in ’t rood ; nevens de Commiffaris van de

Kamer, met den Fifcaal in © Violet.
De Confiftoriale Advocaten in’t zwart. De Kapellanen van ‘t gemeen, en’

Paufchelyk huisgezin in ’t food.
De Soho Paufchelyke Kamerheeren nevens die van Staat.
Vier derlaatfte, die men werkelyke of Amptbedienden noemt, dragen vier Kar-

mozyne Fluweéle hoeden van den Paus op vier ftaven , zynde alle int Violet ge-
kleedt.

Veertig Amptluiden des Roomfchen Volks, namelyk , de Meefters van ’t Pa-
leys of Kamer ; de Rechters in Burgerlyke en Halsgerichten; d’Advokaat Fiskaal;
de Geheymfchryver, Notariffen, Tegenboekhouders, en zoo voort.  Deeze hebben
alle Raadsheerlyke Tabberden van zwart Satyn aan , en cen Bonet van de zelfde
se, ’t Hooft. De dekkleeden van hunnepaerden zyn infgelyks van zwart Flu-
weel.
Dan volgen de Abbreviateurs deparco majori ; de Klerken van de Kamer, r0-

tanti di Signatura è de Auditeurs di Rota ; de Meefter van ’t H. Paleys , rydende
aan deflinker zyde van den Deeken di Rota,
De 14 Maarfchalken van ’t Romeinfche Volk, in wit Satyn , met Violet Sa-

tyne bovenrokken,en zwarte Fluweele mutzen met plooijen op ’t hooft.
De 14 Caporioni of Wykmeetters , in wyde Karmozyn Fluwcele rokken , mef

zilver lywaar gevoedert, de kouffen van wit fatyn met gout geboort, en zwarte g°"
plooide mutzen van Fluweel , met gefteenten verciert op ’t hooft.
De Stafdragers van den Paus, nevens de drie Roomfche Rechtbewaarders bly-

ven in hun gewoon gewaad.
De Gouverneur van Rome ; aan zyne flinker hand mo de Raadsheer van Ro-

meryden ; maar die komt’er niet meer by.
DePrinffen van den Throon ; de Bloed-Maagen van den Paus; en d’Ambaffa-

deurs van gekroonde Hoofden. Twee

 



  Van Nieuw Rome II. Deel. 439

Twee Meefters der Plechtelykheden of Ceremonien. Demid.

De Apoftolifche Onder-Diakens, draagende het Kruys naar den Paus gekeert ARE

gaande tuffchen rwee Ampemannen ; de roode Roede geheeren, om dat zy roodedePaus

itokjes in de handen hebben. pensati

Vyftig jonge Roomfche Edelluiden, alle in wit fatyn gekleed , gaan rontom de

draagbaar van den Paus , nevens de Staffiers van zyne Heiligheit , en de Opzig-

ters der Straaten en ’s Heeren wegen.

De Hoofeman van de Zwitzerfche Lyfwagt , gevolge van de Zwitzers , verdeelt

in twee ryen , en in *c midden van hen de Paus , in eene draagbaar van rood Flu-

weel met gout doorflikt , rontom mer goude Franje : hy zit daarin , hebbende

cenen witten Priefterrok aan van wit Kamelor tabyn , het Rochet en de Mozette

zyn van root Fluweel, indien het winter ; maar van root fatyn , indien ’t zomer

is, het kalotjen onder den rooden hoedis van de zelfde ftoffe: hy wort, zonder

dat’er iemant ruffchenkomt , gevolge van zynen eerften Kamerheer , Schenker ,

Geheimfchryver , en Arts.

De Kardinalen volgen , zoo zy te paerd konnen, alle paar aan paar ; (de an-

dere ryden vooraf, naar St. Jans kerk met hunne koetzen : ) daar na komende Pa-

triarchen , Aarts-Biffchoppen, en adfifterende Biffchoppen.

Dande werkelyke Apoftolifche Protonotariffen , de Auditeurs van de Kamer,Dehin-

de Schatmeefters en Prelaten, Referendariffen van de cerfte en tweede tekening , deteoce

Ros- en draagbaaren van den Paus , zyne Tromperters. De twee Compagniendie fuit.

ligre paerden fluiten den trop ; alle in ’c nieuw geftoken , rood Scharlakenfe ka-

zakken , met afhangende en zeer enge mouwen Van rood en geel Fluweel, aanheb-

bende , hunne lancien leggen valt of op de dye : hunne Bevelhebbers zeer net

opgefchikt en opgezeten , ryden voor uyt.

Zy neemen den weg langs den Burgt van St. Pieters, tot aan de brug van den H.DeReat

Engel, van daar in Banchi, Parione, Pafquin, St. Andries ten dale , Cefarini pa

en zoo naar de Jezuiten , en’ Capitool, daar ’t Roomfche Volk cenen Zege-voerteen

boogter cere van zyne Heiligheit oprecht , en hem defleutels op de vlakte door eden.

den Raadsheer , die eenen elpenbeenen Scepter in de hand heett , aanbied, De

Pausblyft daarftil ftaan , om de redenvoering des Raadsheers aan te hooren ; dan

gaat hy voort naar Vaccino , daar de Hertog van Parma eenen anderen Zeegeboog

voorzynPaleys, onder den boog van Titus, opgerecht heeft, en zoo dwars over sE

Colifeum, naar St.Jans kerk. Deftraten zyn over al met Tapyten bekleed, onder

den toeloop van cen oneindig geral menfchen.

Als de Paus aan de voornaamfte galdery van St. Jan van Lateranen gekomenE

en uir zyne draagbaargetredenis, lange de Kardinaal, Aarts-Biflchop van deezchet bee

Hooftkerk , hem een Kruis om te kuflen , dat gedaan hebbende , zet hy zich opnemen

den Throon , voor hem onder de galderye gemaakt, neder : daar word hy MerNa

zyne Hoogpriefterlyke klederen enRI en hem cenzeer koftelyken

Myter opgezet: de Kanoniken van St.Jans kuffen hem den voet; de Kardinaal Aarts-

Priefter voert , uit naam van ’t Kapittel , cene rede ; bied hem de Sleutels, d’eene

van gout , d’andere van zilver ; in een zilver bekken vol bloemen , aan : onder-

tuffchen herkleeden zich de Kardinalen, zich ftekende in hunneheilige gewaden; de

Pausgaattoraande grootedeur toe , dar langt hem de Kardinaal Aarts-Priefter

den wyquaft , dien hy aanneemten in ’t wywater fteekt,, befprengende de omftan-

ders: na dat zulksverrichtis, ontfteekt de voorgenoemde Kardinaal tot drie riezen

het reukwerk : daar na treed hy weér in den draagftoel , en zyne Staffiers brengen

hem doorden buyk der Kerke tot aan *v Hoog Autaar, onder cen verhemeltzel ,

dat van de Kanoniken vanSt. Jans gedragen wort, dan ftort hy zyne gebeden voor

*© Autaar van ’t allerheyliglte Sakrament: eindelyk brengen zy hem binnen”t Koor op

eenen Throon , daar de Kardinalen hem eerfchuldige gehoorzaamheyt betoonen,Eerbiedt

vervolgens geeft hy den zegen: zyne Heiligheit wort gedient van twee Kardinalen-y00rden

Diakenen, die hem den Myter op- en afzetten, naar vereyfch van *t Kerkelyk

Zedenboek. Van daar wort hy in ’t Paleis van St. Jan van Lateranen gevoert,

daar veele Antiennes gezongen , en door den Kardinaal eerfte Priefter verfcheide

gebeden gedaan worden : de Paus vercert aan ieder Kardinaal cene goudeenzil-

vere Medailje. Dan wort hem de driedubbele kroon op *r hooft gezet , en hy in

de Zegenloots gebragt ,  daar uyt hy tot twee keeren den zegen aan ’t volk geeft,

op die wyze als in Se. Pierers, ren dage zyner krooninge: vervolgens worden

kleine ftukjens van zilvere mune , en daar op7t wapen van den Paus , met han-

den vol onder ’t volk geftrooit : zynde die zilvere penningjes ten dien eynde al-

leen geflagen » Waar na ieder zyns wegs en naar huis gaat.
Van
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Van de plechtigbeden in het Canonizceren of cenen Heylig te ver-
klaren.

sone N deoudfte tyden wierden geene Heyligen verklaart, dan die Martelaars ge
vimol.

Î

ftorven waren. Jezus Chriftus heeft ons verzekert, dat die hun bloed voorhem
gensHei-ftortten , de ceuwige heerlykheit genieren Zouden , qui amiferit animam fuam »
hgPropter me , inventet cam. Daar na begon men onder ’t getal der Heyligen te
wierden.ftellen , die hun leven zoo [tigrelyk hadden doorgebragr, dar zy nooit van delief

de tot Godt en hunnen evennaalten afgeweken waren , wier leven een geftadig be-
rouw en leetwezen van zonden, en een nooit afgebroken vervolg van deugdelyke
werken vertoont had , zoodanige waren de Belyders des geloofs , de H. Maagden,
en andere : want ’t allen tyden zyn'er Heyligen bevonden, in watftaat vanleven het
00kzy geweeft , als ’t in zichzelf maar onbevlekt was. De Geeftelykheid in ’t gemeen,
vehklaarde en noemde Heyligen, die zy geloofde diergelyke' eere waerdre zyn,
en de Kerk maakte geene zwaarigheit om dat cordeel te bekragtigen.  Dochdir
diep te vetre, en te licht wiert cen Heylig , zonder fcherp onderzock, verkiaarts
daar mi@lagen, ja ergerniffen uit volgden ; dit was de reden van ’t befluit , dat
Niemant dan de Paus magt zoude hebben om Heyligente verklaaren , naar cen ftreng
onderzoek. Paus Leo de III was d’eerfte , die deeze plegtelykheyt aldus werk-
ftellig maakte , verklaarende den H. Swibertùs zoodanig eenen Hegylig in ’t jaar
800.

Geen Men gaat te Romezeer fcherp int opneemen van de bewyzen ter Heyligmakin-
MelleBe 3. de koften die daarom gedaan worden Zyn zeer groot, fchoon Rechters nochde raus Adyokaren daarecnig geld van trekken : want men gaar , *r zyner verblyfplaat=
verklaartze , cen groor getal onwederleggelyke getuigen hooren , die cenparig verklaaren

mocten de onbevlekte Heiligheid des levens van dien Dienaar des Heceren , dien
men Heylig noemen wil; mengeeft van zyne wonderdaaden nette rekenfchap 5
alle de ftukken en bewyzen worden ordentelyk ingewonnen ; en, met Eede bekrag-
tigt zynde, naar ’t Hof van Rome den Gevolmagtigde, die de Heyligmaking moct
vervolgen, toegezonden: daar na brengt hy die ftukken voor de Apoltolifche Pro-
tonotarifflen en anderen over de Kerkegebruiken geftele , en van den Paus ge-
magtigt, om al ’tgeen tot vervolg en bewys dient , op te neemen enin te winnen.
De zaak in ftaat van afte konnen doen gebrage zynde , legt de Paus vier Verga-
deringen of Confiftoriale byeenkomften , de twee certe in geheim , de derdeopenbaar , en de vierde half openbaar. In decerfte antwoord de Paus op het ver-
zoek, hem van eenigen Koning , Prins, Republyk , genootfchap cener Stad , of
geeftelyke Order gedaan : hy magtigt drie Raadsheeren di Rota » Of van het hoo-
ge Hofgericht, om wel acht te geeven in het naziender ftukken, en zulks verrigt
hebbende , aan zyne H. verflag te doen ; dat gedaan ; lalt hy op nieuw twee of
drie Kardinalen om ’t zelve nochmaalte herzien » ten einde niet daar op te zeg-
gen valle. In de tweede Confiftoriale vergadering beveftigen de Kardinalen , dat
2Y (na zeer omftandig en omzichtig ’t ganfche geding na- en overgezien te heb-
ben) bevinden, dat de bewyzen van de Heyligheit van die perfoon buiten alle
tegenfpraak zyn. -Daar op volgt de derde groote Vergadering , die int open-Des Paus BAA1 in de Koninglyke Zaal gehouden wort, daar betconen de Kardinalen aan

befluit. den Paus de fchulrplichtige Qbedienza, of gehoorzaamheit; cen Confiftoriale Voor-
fpraak fpreekt in het Latyn cene Lofrede , rakende het leven en de wonderdaa-
den deezes Heyligs. In de vierde enlaatfte, die half openbaar genoemt, en in de
Hertoglyke zaal gehouden word , komt de Paùs met eenen flechten Myter} dan
leggen de Kardinalen ook het teken van gehoorzaamheyt niet af : zoo haaft
extra omnes gezest wort , vertrekt al ’© volk, behalven de Patriarchen ,Aarts-Biflchoppen ;, Biffchoppen Auditeurs di Rota, de werkelyke Apoftolifche
Protonotariffen , deeze alle blyven’er nevens de Kardinalen. De Paus eyfcht van
hen, ieder in ’t byzonder, fchriftelyK bericht en oordeel : en bevindende dat. alle
ftemmen cenparig het heyligmaken goedkeuren ; fpreckt hy ’ befluit opentlyk
uyt, en verdagvaart hen ten dage der plechtelykheid.

Dien dag gekomen zynde , wort de St. Pieters Kerk behangen met zwaareftuk-
ken Karmozyn rood Damaft, met goude Franjen, daar de wapens van den Paus,
en van den Koning of Vorft , ten wiens aanhoudend verzoek de Heyligmaking ge-
{chicd, opgeftikt zyn: alles ten lafte en koften der geener die °t verzocken, die ook
den ganfchen toeftel moeten bekoftigen.

Mcer

Dagvatt
gellele,
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Meer dan 1000 Flambeauwen, of witte Waskaerffen , ieder van zes ponden ; zict Hoe de

men langs de groote kroonlyft : voor de venfters wort het afbeeldzel van den Belle:
Heylig, op cene koftelyke ftof gefchildert, opgehangen, en op meer andere plaat- gelchiet
zen tegen het gewelf geplaatft. De ganfche Clerezy of Geeftelykheyt ( zoo we.
reldfche als reguliere of geordende ) maakt eenen aanvang van den Omgang over
È Pleyn van St. Pieters , gevolgt van het geheele Roomfche Hof, in gewooneor-
et.

De Kardinalen en Biffchoppen hebben hunne witte klederen aan en de Myters
op ’t hooft.
Zoo haaft de Pas op zynen Throon gezeten is , leggen de Kardinalen en Pre-

laten eerbiedig , met de handkus, de Obedienza of gchoorzaamheyt aan hem Trrioneha
onder’© zingen van de Tierce , af. Vervolgens ftaat cen Kardinaal Op, VErzoe-de derde
kende dar met her Heiligmaken voortgevaren werde; hy wort door den Geheim.biditont,
fehryver der Paufchelyke Breverten beantwoordt. De Choralen , of Koorzangers gaia
zingen de Litanien der Heyligen. Daar op doer de gemelde Kardinaal cen tweedenonicale
verzoek , als de Paus opheft Veni Creator. VA

Dit geeftelyk gezang geéindige zynde , doet de meergemelde Kardinaal een der-
de verzock : daar op fpreekt de Paus het befluit der Heiligmakinge opentlyk
uit.

Danwort het Ze Deum gezongen, daar men het gebed van den Heilig byvoegt,
en her gefchut van ’t Kaftecl op losbrand. Na dit gedaan is, treed de Paus naar
* H. Autaar, beginnende het Zuroibo en Corfiteor , en wanneer hy gezegt heeft,
Sanétis Apoftolis Petro ® Paulo, voegt hy'er by, atque Beato. N. noemende den
naam van den nieuwgemaakten Heylig.
De Mifle, die dan gecelebreert wort , is de gemeene der Martelaren, Belyderen, pins

of Maagden , naar den rang ofStaat , daar in de Heilig geplaatt word : maar de °°" Mi*
Colleîte wort , ter liefde en eere van den Heilig alleen ,, zeer plechtelyk, en even-
eens, gelyk ten dage van dekrooninge der Pauzen, gezongen en bedient; echter met
dit onderfcheid , dat in het Offertorium alhier den Paus , zittende in zynen
‘Throon, van den Kardinaal-Deken,of cenen anderen Kardinaal-Biffchop, die in den Di
dienft adfifteert , in twee zilvere fchotels geoffere worden twce brooden ; een klein cai
vaatje mer wyn, drie waskaerffen, twee tortelduiven en ander gevogelte, waat van’er Seclraa
cenige , in vryheid gelaten , wegvliegen. : > È
De Mifle gecindige zynde, leggen de Kardinalen het wit gewaad af, trekken hun-

ne roode lange Sleeprokken aan ,. en verzelfchappen den Paus tot aan de Kleerka.
mer , waar na ieder zyns weegs gaat.
De Heer Jan Jakob Bofli heeft alles, zoo het zich in de Kerk van St. Pieter

alsdan toedraagt , naar de tekening in koper gefneden , ten tyde de H. Francis-
cus de Sale tot Heilig verklaart wiert. Daar ziet men zeer net de zitplaatzen
van den Paus , de Kardinalen,. en alle de Prelaten. .

gelte,

Vanalsemeen beylig Fuyg- ofFubeljaar.

Ubelis cen Hebreeuws woord, ’t betekent quytfchelding , ruft en gejuig. NaarJutet-
Je wet van Mozes, Levit. 25, was'er alle go jaaren een jaar van quyifchelding ;/i Ja
wanneer de fchuldenaars vrygefproken wierden van hunne fchulden, ‘de verpand-den cen

de huizen en landen kcerden onbelaft aan hunne oude Meefters , en de Slaven kre-A
gen vrydom; ’t was een jaar van rufte, want op dat jaar moge men ’t Land niet tefhzidin-
veld brengen , nocheenige andere {laaffche werken doen; cindelyk , dat vreug-8° n
gue: wiert met Trompetgefchal van de Priefteren der oude wet afgekon-"” ia

igt.
Rit al wat de Jooden deeden , naar ’t zeggen van den H. Paulus , cenetZagop

voorbeelding was van ’t geene aan de Chriftenen , onder ’t verbond der Genade, doro,
vervule zoude worden , is het licht te vatten , .dar het Jubel- of Verzoen-van 5
jaar niet anders was dan defchets van de vergiffenis onzer zonden, nu doordever- Chriftus,
dieniten van onzen Heere Jezus Chriftus , met zyn dierbaar bloed, betaalt , waar
door hy onze verzoeninge met Godt den Vader uytgewerkt heefe.
De Pauzen, die uitdeelers zyn van de geeftelyke Kerkfchatten ; daar in beltaan-»sPaus

de, dat zy de overtollige verdienften van onzen Heere, de H. Maagt Maria Zyne macht
Moeder ; en de Heyligen konnen omdeelen , en daar meede de Chriftenwaereld degee-
verryken , zoodaniger wyze als zy ’t gevoeglykft achten ; ten deele , den zon-febte
daar van de te voldoene boete RAI of wel ten vollen, met volkomenfester
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aflaat , eveneens als in een Jubeljaar , daar her cen foort van is.

Eerfte Paus Bonifaas de VIII ftelde alle hondertjaaren het algemeen Jubeljaar vat, vol-
ipogende daar in de oude Romeinen , die , ten eynde van die jaaren, Eeuwfpelen on-
beljaar, derhielden : het dartienbonderfte jaar vierde hy, gevende volkomenaflaat en ver-

giffenis van alle zonden den geenen, die op dat jaar de heylige plaatzen te Romen
bezogren ; mits dat zy zich biegtten, en. ’t H. Avondmaal ontfingen ; want vol-
kome vergevinge word niet dan op zoodanige voorwaarden verleent.

Jubel op __Klemensde VI, ten rydeals de ftoel t' Avignon was, overdenkendedat ’s men-
‘° sette {chen leven den ouderdom van hondert jaaren niet dan buiten gewoon bercikte ,jaar. Dai ; È 3

en dat daarom weinige ’t Jubeljaar beleefden, bragt het opt vyfuglte jar , alleens

als dat van deJooden was geweeft, hy vierde.het op ’t jaar 1350, doende de H. Deu-
ren te Romen openendoor zyne Afgezanten , de Kardinalen Hannibal Ceccano, en
Guido, Biffchop van St. Cecilie; die hy ten dien cinde derwaarts heeneftierde: Ur-
banus de VI gafeen Brever offchriftelyk bevel uit, waar in hy den tyd van ’t Jubel
ophet 33% jaar ftelde, ter cere der jaaren, die onze Heer opaardegeleeft had. Boni-
faas de IX vierde het op ’t jaar 1390; dieshalven vonden zich veele, die op’tjaar 1400
te Rome quamen , omdat’er toen geen Jubeljaar was , bedrogen. Martinus de V
vierde het'op ’t jaar 1423. Nicolaas de V op het 1450 jaar.  Eindelyk bragt het
Paulus de lI, en Sixtus de IV op 25 jaaren , de laatfte vierde het op ‘t jaar

1475-
puiiog De Paus maakthet bekent door eene Bulle , die hy, door cenen Apoftolifchen
hoe, enz. Onderdiaken, in’© openbaar op den Hemelsvaartsdag van ’t voorigejar lat afkon-

digen, ten ryde hy den gewoonen zegen geefr; na het lcezen der zelve, fteekt men”
de Trompetten, en alle ’t gefchut en fchietgeweer van St. Engelenburg wort geloft.
Opden vierden Zondag in den Advent , kondigen de gemelde Apoftolifche On-
derdiakens nochmaal de Bulle van’t Jubeljaar af : en drie dagen voor ’t Hoogtyd
van Kersmiffe , worden alle de klokken der Stad ter voorbereidinge geluydt , die
van duizenderlci toonen zynde , de lucht met diergelyk cen weérklank doen gal-
men.

Openca —Gelyk men doordit Jubeljaar , of deze vergevinge der zonden , van den ecnen
FEco ftaat in den anderen treed ; dat is , van den ftaat der zonden , in dien der gena-
heilie den; zoo word ons dit ook door de H. Poorten en Deuren aan de vier Hooft-
deuren- Rerken, waar door men gaat om haarte bezocken enaflaat te winnen ; verbeeldt: zy

wordenniet geopent dan in ’t heylige Eeuwjaar, en als men ze opentoffluit, ge-
fchiet zulks met veele pleehtelykheden ; hoewel men , alles op ’t fcherpfte betwi-
ftende , niet verbonden zou zyn door deze poorten te moeten gaan , om ’t Jubi-
léte winnen , gelyk veele Schryvers ons verzekeren ; cok maken’er de Bullen
gecn gewag van. 7

Dag Gewoonlyk ftele de Paus zelf deeze plechtelykheit , van ’t openenenfluiten der
Zen.H. Deuren, op Kresavont, te werk; hoewel hetzommige cen dag of twee hebben
opent  uitgeftelt , ter oorzake van ziekte of andere verhindering.
worden. Op dien dag komtde ganfche Geeftelykheit ,z00 waereld(che als reguliere , in het

Apottolifche Paleisbyeen, van daar gaar ze over ’t plein in procefTy naar St. Pieters:
maar de Kerk blyft gefloten , de toegangen tot .de overdekte galeryen zyn met
wagt , om den drang te beletten , bezet. De Paus , Kardinalen en Biffchoppen 3
in geheiligt gewaad van wit Damaft, met de Myters op ’t hooft, komenin de Ka-
pel van Sixtus by een ; daar zynde, heft zyne Heiligheit ’© Veni Creator op; alle
volgen zy hem uytgaande , met cene wafchkaers in de hand ; naar rang en order,
onder door de galery der Zwitzeren.

Hoeen>--;De-Paus kiclt drie Zydgezanten , of Legatos a latere , om de zelfde plechte-
het inde lyKheden in de andere drie Hoofdkerken te verrichten ; te weten, den Deken van
drie an- © H. Collegie naar St. Pauwels : maar naar St. Jans van Lateranen , cn. naar St.
dn Maria de Grootere , de Kardinalen , Aartsprielters der zelve Kerken ; doch zy
kerken gaan derwaarts niet, dan na dat de plichren en plechtelykheden in St. Pieters zyn
vertichté volbrage.
MO De Paus tot aan en op zynen Throon gekomen; treed daar weér af, neemt

eenen gouden hamer , flat, onder het opheffen van het Antienne 1 Aperite mihi
Sheportas Yuftitie , enz , daar meede drie keeren op de heylige Deur, die toegemetit
Pieters 185 keerende naar zynen Throon , komen uyt zynen montveele fchrifruurplaatzen
H. Deuren gebeden: midlerwyle werpen de Architekten, of cerfte Bouwmeefters, mer de Mee-

dei ftermerzelaars van den Paus het muurwerk , dat de Poort geflooten hield , om
verre de omval wort aan de Omftanderen ten belten gegecven , die, mer groor
gedrang » daar op aandringen , om'ereen ftuk af te krygen ; dat zy, als een Hi
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ligdom , bewareù : de Penitenty-Broeders van St. Pieters waflen de H. Deur met
Wywater.

De. Paus komt eindelyk van zynen Throon geheel af, heft het oude gebruyke-
Iyke Antienne op, Mec Hies quam fecit Dominus : ftort eenige gebeden , daar
na neemt hy het Kruis op » knielt voor de H. Deur, en zingt her Ze Denza ; dan

treed al het volk in de Kerk, de Vefper wort gezongen; na ’t eindigen van dien;
ontdoen zich de Kardinalen van hun geheiligr gewaad, trekken hunne Kardinaals
rokken aan, en geleyden den Paus naar zyn vertrek. Op Kersdag, even na het cin-
den der Vroegmifle , gaat de Paus naar zyne Loots van Benedigtie, en hy gcefr aan
’r volk jubileeswyze den zegen.

De Kardinalen Legaten picegen in de Kerken , daar zy de H. Deuren ontfluy-
ten, de zelfde plechtelykheden. h

Des Paus Bulle gebied wel deeze vier Kerken te bezocken , om 't Jubilé te win-Hoe
nen ; dat d’inwoonders van Rome zulks 30 maal, en d uirhcemiche 15 maal geuron:
gehouden zullen zyn te doen ; maar de Pauzen verkorten meenigwerf dit’ zeer la- tn
{tig getal; want twaalf mylen gaans heeft men werk, om alle vier deeze Kerken"°"
re bezocken. È

Menis niet gebonden aan deeze of geene gebeden in die Kerken ; niet te min
kan men zich dienen van de uytgedrukce , in het boekje ten dien einde uitgeges
ven.

Opden dag wanneer de H. Deuren weér gefloten worden , dat op den zelven
dag des jaars daar na gefchiedt , gaan de Paus , Kardinalen en de ganiche Clerezy,
zoo Regulicren als waereldlyke Fieeren; behalven de Prelaten en andere perfoonen
van ’t Roomfche Hof ; naar St. Pieters, daar zy hunne witte klederen aantrek-
ken; de Myters op zetten, en tot de Vefper wagten ; ondertuffchen word elk

cene wafchkaars in de hand gegeven , dus gaanzy gezamentlyk het allerhey»
liefte des Heeren aanbidden : met dar de Paus begint op te heffen her Antienne
D a pig Z

Cum jucunditate exibitis , treden zy alle uyt de Kerk , door de H. Deur, de Paus
blyfe de Jaatfte ; die zich daar naomwendt, zingende adjutorium , en midler-
wyle de fteenen en de kalk zegenende » legt hy zelf den eerftenfteen , en ondet
dien eenige goude ftukken : dat gedaan hebbende walt hy zyne handenen Klimt op
zynen Throon , en men zingt het veersjen Salvumfue Populum : hy ftort onder-
tuffchen verfcheydene gebeden.

In het toemetzelen , ‘c welk doorden cerften Bouwmcelter en de Metzelaars ge
fchied , wort'er midden in den muur cen koper kruis $ mer verfcheid vergulde
ftraalen in gefloten. Danfpreekt de Paus het laatfte gebed, ’t welk gecindigtzyn-
de, word hy naar zyne Zegenkas, door de Kardinalen verzelt, gedraagen, en her
volk van hem gezegent. Na dit gedaane werk , trekken zy hunne wirte klederen
uyt, en de lange roode Sleeprokken aan , dan geleyden zy den Paus naar Zyne
woonplaats , daar zyne Heiligheit , met cen overkoftelyk Avondmaal , alle ‘die
hem gelieven by te blyven , om hem in de Mecten te helpen dienft doen, ont-
haale.
“Die meer byzonderheden , rakende ’t H. Eeuwjaar , tragt te weeten , leeze het

zeer nette boek, daar van in het Italiaanfch, door den Heer Olimpio Ricci di Gius
bilei Univerfali of van het algemeen Jubeljaar , befchreven.

Paufché

  

  

Van de Tytelen en Eernamen der Kardinalén:

E Kerkelyke Hieratchy is in drie H. Ordeningen verdeelt; namelyk , in Bif- Drieder-
1)copper » Priefters , en Diakens ; ’t welk cene Godlykeinftelling is : deezel0,
zyn ’t die de algemeene Kerk regeeren : hoewel'er om cigentlyk te fpreeken, maardeker-
een Bisdomis , daar van ieder Biflchop cen gedeeltè volkomelyk en in het geheel, Ki?
nevens zyne gebroeders , naar ’t zeggen van den H: Cypriaan, bezit : des niet te- ring.
genftaande , word ieder Kerk of vetgadering der geloovigen geregeert van een Hooft,

*c geen daar over Biffchopis , dat is, dien de wagt bevolen ; en'er de voornaamfte
Herder vanis‘, die de geheele kitdde moet gade flaan, haar moet bewaaken, Godrs
woort prediken , en de Sakramenten bedienen : de meenigte der Biffchoppeù
breckt evenwel den band van de cenigheyt der Kerke niet; omdat zy alle ftaan als
onderhoorigen aan den Paus, die de opperfte Herder en’t Hooft der alremee.
ne Kerke is 3 navolger van deri H. Petrus, als Stadhouder van Jefus Chriftus op
aarde.

Nademaal dan de Biffchoppen VIRA opvolgers der Apoftelen, alleen de
k 2 Apo: 
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prieters Apoftoli(che bedieningen niet konden waarneemen, hadden zy Medehelpers van no»
euDia- den , die onder hen ftaandeen van hen afhangende, Gods woord predikten en de

H. Sacramenten den volke bedienden. Voortyds wierden deeze uyt de Godzalig-
fte, yverigfte, en verlichtfte der geloovigen uitgekoozen. Men noemde hen Prie-
fters; dar zoo veel als Oudften is; hun wierden Diakens toegevoegt ; om henin den
dienft der Kerke en haate verborgentheden de behulpzame hand te bieden , omde
armen ; weduwen, weezen en gebrekkelyken in hunnen nood te bezocken en byte
ftaan; boven dien de Catechumenen , dat is, die de Leere van ’t Euangely noch
niet verftonden , en echter yverden om Chriftenen te worden , in de eerfte deginf.
fclen der Chriftelyke Leere te onderwyzen. Ik ga met voordacht voorby, en zwyge
van de andere mindere Ordeningen , eensdeels om dat ze niet behooren tot deeze
verhandelinge ; anderdeels , omdat ze allcenlyk ftrekken ter voorbercidinge , of
tot trappen van andere. È

Indien dan elke Kerk zoo veele Dienaars van noden heeft, hoe veel meer de
Roomfche Kerk , die zich altyd wyderheeft uytgebreydr , en meer vyanden hecfe
moeten te keer gaan.

Verdee- Menlee@t in ’t Roomfche Priefterbock, ’t geen men den H. Damazus tocfchryft,
RA dat’er, ten tyde van den H. Paus Cletus den III ,te Rome25 \Priefters waaren: St.
vermeer- Evariltus de vyfde , die na St. Pieter volgt, ftelde *r geral der Diakenen te Ro-
SE, _me op zeven valt , in gevolg der zeven Diakenenin de Kerk te Jeruzalem; hy ver-

in, deelde de Priefters en Diakenen in byzondere wyken van de Stad, omt volk,
e- daar het noodig was , dienft te doen; gevende aan de ecrftgenoemden cene Parochy

Ren eof een kerfpel, dat is, cene wyk te bedienen en te regeeren ; ’tgeen mer zoo veel

vruche gefchiedde, dat, in ’t jaar 138, St. Hyginus de tiende Paus zich verplicht
vond, om nevens hen andere Priefters in ieder wykteftellen , doordien’er een alleen
niet genoegin was, om hetal te bedienen. Dochhy gebooddecze nieuwePriefteren
de Ouden, als hunne Kardinalen , te erkennen ; daar hy meé wilde zeggen , als
hunne Dekens of Aarts-Priefters daar zy onder ftonden.

In’tjaar 260 beval de Paus St. Dionyfius , dat de Kardinalen Priefters , boven
* bezorgen van hunne Parochien ; acht zouden geven op de Begraaf- en ruftplaat-
zen, daar de overblyfzels der Martelaren in lagen. Door de groote vervolgingen
onder Diocletiaan , Maximiaan en Maxentius , wierd door Paus St. Marcellus, in
*tjaar 305_, ’t getal vermindert op 15 : maar dewyl ze haaft, door de overwin-
ning van Conftantinus, ophielden , vermeerderden die Tytels in ’t kort zoodanig ,
dat’er ten tyde van St. Sylvefter ; achtentwintig getelt wierden.

Namen Het Concily te Rome , gehouden onder Symmachus , maakt gewag van deeze
SE volgende 28 Biffchopstytelen x van denH. Kalixtus, (nu St. Maria over den Tyber)
lepriette- 2 van St. Chryzogonus, 3 van St. Cecilia, 4 van de H. Anaftafia , 5 van St. Dama-
rentytels fus, nu St, Laurentius in Damafo , 6 van St. Marcus , 7 van Equitius , of St. Syl.
au vefter en St. Martinus van ’t gebergte, 8 van St, Sabina, 9 van den H. Aquileus en
machus Prifcilla , (nu St. Prifcus,) 10 van Fafciola, (anders van de H.Nereus en Achilleus,
bekent. echeten ;) 11 van Tyger, of van den H.,Sixtus , 12 van Lucius of St. Marcellus,

13 van St. Gabius en de H. Suzanna , 14 van de H. Apoftelen, 15 van St. Cyria-
cus aan de Badftoven , 16 van St. Eufebius , 17 van den Harder, of van St. Puden-
tiana , 18 van Veftinus, (naderhantvan St. Servatius en Protais maar nuSt. Vital
genaamt,) 19 van St. Clemens, 20 van St. Praxeda, 21 van de Keyzerin Eudo-
xia, of van St. Pieter in banden , 22 van Lucinaofvan St. Laurens in Lucina;
23 van Pammachus ; of van St. Joannes en Paulus : de vyf die deeze volgden zyn
in andere Kerken overgebragt, en de oude eernamen of titels weggeraake , *t zy
door Ouderdom, of wel andere toevallen, gelyk men bevind uyt cen ander Concily,
ten tyde van Gregorius den I ,, in ’t jaar 600, gehouden: namelyk , de 24 daar, in
fteé van de H. Emiliana ; Sc. Balbina wierd geftelt , 25 in plaats van St. Crefcen-
tiana ; de H. Petrus en Marcelinus , 26 in ftede van St. Nicomedes , ’t H. Kruis
te Jeruzalem , 27 in fteè van St. Cajus , de vier Kroonen, 28 in plaats van Sc.
Matheus in Maulana, Sc.Stephanus de ronde. Des niet tegenftaande herftelde Leo
de X, mecr dan 900 jaaren daar na, den Eernaam van St. Matheus in Merulana;
en, de Kerk vanSt. Cyriacus aan de Badftoven vervallen zynde , gaf Sixtus de

IV, dien tytel ookaan cene andere ; infgelyks Paus Clemens de VIII den tyeel
van Sr. Vital aan St. Cezarius.

i Warde Kardinalen-Diakenen belangt , zy:hadden in het eert geene Kerken 5

Scrmeer. Maat > int jaar 240 , verdeelde ze de H. Fabianus in de Stad by wyken; dochal.

dering  z00°er 14 wyken waaren , ‘en niet meer dan 7 Diakens , gaf hy hun elk twee wy-
der KaKen om die te bezorgen , en eygende hun cene Kerk tot bun verblyf, om

me-
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mede en te gelyk tot hulp en dienft van de andere wyk te verftrekken.  Ditdinaicà
duurde tot den tyd van den. grooten St. Gregorius , die noch 7 Kardinalen-Dia- Dike,
kens maakte , om hungetal gelyk met de wyken te maken : ’t welk hy , ten op-" vi
zichte van de groote meenigte der Chriftenen, die zeer aangegrocit waren , deede:
na dien tyd zyn’er meer andere Diakenen geweeft , maar geene meer dan die 14
cerfte zyn voor Kardinalen gekent , ter tyd toe van Gregorius den III, die ontrent
hetjaar . . . vier nieuwe Kardinalen-Diakens maakte , omgeltadig ontrent zynH.
te wezen, en opzicht over het Erf- en Patrimony goed vanSt. Pieter, te hebben:xamea
deeze 18 Diakonyen warenals volge , 1 St. Maria i» Dominica , welke de ver- van 18
blyfplaats , van den Kardinaal Eerft- of Aarts-Diaken is, 2 van St. Lucia pie
int Septironium , nu vervallen , ‘3 van St. Maria Nova ook nu St. Francifca ge- io
heten , 4 van den H. Cofmus ea Damianus , 5 van St. Adrianus, 6 van de H.Ser.tytels.
gius en Baclus, 7 van St. Theodorus , 8 van Sc. Joris of Georgius , 9 van St.
Marcus in Cofmedin , 10 van St. Maria 2 Porta , 11 van St. Nicolaus èr carcere,
12 van St. Angelo op de Vismarkt., 13 van St. Euftachius , 14 van St. Maria ix
equirio , 15 van St. Maria în via lata , 16 van St. Agacha 72 equo marmoreo , nu
in Suburra geheten, 17 van St. Maria 4% filice vel, in Orfeo , nu St. Lucia , 18
van de H. Vitus en Modeftus.
De Kardinalen Biffchoppen gaan wel voor de andere, om hunne Hoogeerwaar. Kardint-

digheit , maar, ten opzicht van hunne oudheid , moeten zy de voorige wyken: vanfchop-
hen wort in de levens der Pauzen gecn gewag gemaake , dan ontrent het jaar 708 , pengern
onder Paus Stephanus den IV. In het begin wierden'er zeven , uyt de naaft gelestsg a
gentte Steden van Rome gekozen: de eerfte, was de Biffchop van Oftien en vanhoog-
Velletry : de 2 van St. Rufina ofvan de witre Boffchaadjen, tien mylen buiten deje
poort van den H. Pancratius : de 3 van St. Hyppolitus , of van Porto :: de 4 van
Sabina : des van Paleftina : de 6 van Frafcati : en de 7 van Albano. Maar, die

van St. Rufina is weder gekoppelt of vercenige met die van Porto : dus blyven'er,
maar zes Biffchoppen , achtentwintig Priefters , en achtien Diakens, ’t welk inc
geheel twecénvyftig Kardinalen uytmaakt. By dit geral ist eeuwen lang geble-
ven ; ja tot den tyd toe van die groote fcheuring , daar de verplaatzing van
den H. Stoel naar Avignon op volgde. Want , in dien beklaaglyken tyd ssches-
heeft de Kerk twee en drie Pauzen te gelyk moeten zien , waar van iedersi:
zich den rechten navolger van den Heiligen Petrus noemde, elk verzele met herji=,
volle Collegy der Kardinalen : zulks dat men , om in vrede te leven ; na ’t hou.tefiense
den van ’t Concily van Conftants , genootzaake was deeze verfcheydene Collegien

der Kardinalenin een te fmelten, en de Kardinalen, die ieder een byzonder Hooft
erkenden, te laten in ’t bezit van hunne waardigheit: daarom moft men cok nieuwe
tytels maken : want men telde onder Leo, den X 65 Kardinalen , onder Paulus
da III 68 , onder Pius den IV 76 , doch eindelyk bragt Sixtus de V dit H. Col.
legy tot 70 ; ter cere , en met beooging op de 70 Oudtften in Ifraél , die Mozes
voor Raadsheeren , en van het groot Sanhedrin dienden : of wel ten opzicht der
70 Difcipelen van onzen Heere. Deeze verdeelde hy in drie ryen of ordeningen ;
namelyk, 6 Biflchoppen , 50 Priefters , en 14 Diakens.

TEA FEST D.E:RégE E RN A:ME N;
Van de 70 Kardinalen der H. Roomfehe Kerke, in drie ryen verdeete.

  

De Eerfte Ry of Ordening.

DeBiilchoppen ten getale van zes ) als zy bevonden wierden,

ontrent het Jaar 768.

1. Decerfte is Biffchop van Oftien. > Berte
2. De tweede , van Porto cn van St. Ruffina by een gefmolten. Orde-
3° De derde , van Sabina. EE
4. De vierde , van Paleftina. d nalen. ©
5. De vyfde, van Frafcati. Biflchopr
6. De zefde , van Albano. Lp
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De tweede Ry of Ordening. È

DePriefters ten getale van vyftig, van ouds met Eernamen voorzieny

7.

onder den Paus Symmachus in ?t jaar 499.

Deeerfte , van St. Calixtus ook. Sta Maria in Traftevere, of over den Ty:
ber geheren.

. De tweede , van Sr. Pieter in banden.
. De derde , van de H. H. Apoftelen.
. De vierde , van St. Matheus 72 Merulana.
. De vyfde, van St. Sixtus.
. De zefde , van St. Markus.
. De zevende, van St. Martinus van ’t gebergte.
De agtfte, van St. Marcellus,

. De negende , van St. Clemens.
. De tiende , van St. Laurens ix Damafo.
. De elfde , van St. Laurens in Lucina.
. De twaalfde , van de H.H. Jan en Paulus.
. De dertiende , van de H. H. Nereus en Achilleus,
. De veertiende ,, van den H. Chryfogonus.
. De vyftiende , van Sc. Eufebius.
. De zeftiende, van de H. Sufanna,
. De zeventiende , van de H. Pudentiana.
. De agttiende , van de H. Praxida.
. De negentiende , van de H.Prifca.
. De twintigfte , van de Sr. Cccilla.
. Deeenentwintigfte , van de H.Sabina.
. De twegentwintiglte , van de St. Anaftalia. Onder Paus Gregorius den I,

in °t jaar 606. wierden’er deeze by gevoest:
. De cerfte , van ’t H. Kruis te Jeruzalem.
. De tweede , van St. Steven den Ronden.
. Dederde , de vier Kroonen.
. Devierde , van de H. H. Picter en Marcellyn. /
. De vyfde , yan St. Balbina.  Sixtus de IV, in’tjaat 147573 voegde daat

noch den volgenden alleen by ;
. VanSt. Werich ; in plaats van St. Cyriacus : Maar Leo de X vyerf(cheidené

anderen , waar van deeze wacreld{che allceri overig zyn,
. De cerfte , van St. Maria di Ara Celi.
. De tweede , van St. Jan aan de Latynfche poort.
. De derde , van St. Bartholomeus 22 infila.
. De vierde , van St. Thomas ix paffione.
. De vyfde , van Sr. Silvefter 17 campo Martio , op ’t Marsvele.
. De zefde , van St. Laurens ix Pansfperna.
. De zevende, van St. Cefarius.
. De agefte , van le Trinitè du Mont ; of de Drievoudigheit op ’t gebergte.
« De negende , van St. Agneta op de plaats Navona. Julius de III vocgde

hier den: volgenden in ’c jaar 1553, by
Van St. Maria 1 via. Paus Paulus de IHI in ’t jaar 1557 rechte den

eernaam Op
Van Sc. Maria della Minerva. Paus Pius de IV, in’t jaar 1461, voeg-

de daar by
Van St. Maria der Engelen in Termini. Paus Pius de V, in’tjaar 1566-
Van St. Hieronymus van Slavonien.

Sixtus de V, int jaar 1582, voegde daar by:
Den cerften, van /e Trinité du Mont, de Dricécnigheit op ’t gebergte:
Den tweeden, van St. Salvator #2 Lauro.
Den derden , van St. Maria del Popolo.
Den vierden , van St. Maria des Vredes.
Den vyfden, van St. Maria 7ranfpontana.
Den zefden , van den H. Petrus Montorus,

45. Se
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54. Zeven, van St. Auguftinus , in plaats van St. Tryphon dic'er by gevoegt

was van Leo den X.
55. Agt, van St. Blafius dé Panno, overgebracht van Paus Gregorius den XV,

in de nieuwe Kerk ,ter eere van St. Karolus de Catinari gehcilige.
56. Negen, van St. Alexis.
57. Tien, van St. Onufrius, verhoogttot eene Diakony door Leo den X.

De derde Ry of Ordening.

Van de Diakenen, ten getale van veertien, naar de 14 oude Diako-
nyen, zulks die, bynaalt ten tyde van Gregorius de I , ontrent

het Jaar 600 waaren ,  alhier geftelt.

58. Fen, van St. Maria i» Dominica. Derde
59. Twee, van St. Maria Nova. io
60. Drie , van St. Maria ix Cofmedin. À 14 Kar-
61. Vier, van St. Maria in Porticu. ShaSa)
62. Vyf, van St. Maria in Eguirio. : Geni
63. Zes, van St. Maria ix via lata.
64. Zeven, van St. Angelo op de Vismarkt.
65. Agt, van de H. H. Cofmusen Damianus, ix campo Vaccino.
66. Negen, van de H.H. Vitus en Modeftus.
67. Tien, van den H. Euftachius.
68. Elf, van St. Joris of Georgius.
69. Twaalf , van St. Adriaan.
70. Dertien , van St. Nicolaas în Carcere.
71. Veertien , van St. Agatha ix Suburra.

Men dientte weten , dat , alhoewel’er niet meer dan 70 Kardinalen zyn , men meer
wel 71. Eernamen, ja ook wel 72. tele , naar de rekening van die de eernamen SeaT:
van St. Maria in Stratevere fplitzen met die van den H. Kalixtus , volgens kad.”
d’inftelling van Leo den X. Maar omredenen, mocet’er een Eernaam of meer ove. nalen.
rig zyn 3 want indien het gebeurde, dat alle de Fernamen wechgegeven iù
waren , en de Paus genootzaakt , om deeze of geene zwaarwigtige reden, eenige waarom)
nieuwe Kardinalen te maken, kan hy in dat geval hunlieden eenen vandie titulen
geeven: by voorbeeld, indien het gelukte dat ‘de vrede onder de Chriftenvorften uit-
gewerkt wierde , en de Paus daar door verplicht om buiten ’t getal te gaan , en
cenige tor nieuwe Kardinalen te verheffen, of dat hy ’t wilde doen, ter gunftbewy.
zinge van deezen of geenen onderdaan van cenen machtigen Vorft, onlangstot het
Chriftengeloof gebrage , als, by voorbeeld, den Grooten Turk, den Gzaar van
Mofcovien , of andere.

‘Ten tweeden dient gelet, dat Paus Sixtus de V beval , dat den tytel van St. Lau- Tweede
rens in Damafo in der eeuwigheit den Kardinaal- Onder-kancelier zoude bybly- trita
ven ; dat hy echter dien maar met den naam bezitten zoude , zoo lang hy Dia.
ken bleef ; doch met de daat niet, voor dat hy tot de Priefter. of Biflchoplyke
waerdigheit verhoogt wiert.
Ten derdenvint men by Pierre Frifon , in zyn Galia Purpurata , dat de Kar-pede

dinaal Sfrondato den tytel van St. Cecilia behielt , fchoon hy verhoogt wierd totreden.
Biffchop van Albano ; vermids hy den Paus bad om zynentytel te mogen bchou-
den, want hy ’t van zyn bartniet verkrygen konde dien tytel afte ftaan , ter zake
van cene heilige genegentheit en liefde tot die H. Kerke, die hy vernieuwt, ver-
rykt, en zoo deftig verfiert had ; dat ook de Paus hem dat voorrecht op zyn ver-
zock tocftont.  Daarom is ’t nootzakelyk , dat’er cen Eernaam of ‘Pytel overtalig
blyfe , om’er zich by voorval van te konnen bedienen. 3

?t Gebeurt ook zomtyds dat de Kardinalen den ‘Paus verzoeken, om met cenen Andere
Fertytel deeze of geene Kerk , daar zy cene byzondere devotie ofgenegentheit toeofvierde
hebbén , te voorzien , *t welk hun de Paus vergunt, op voorwaarde , dat hun le vba
ven lang de cernaam blyve , maar na de dood vernietigt worde. Dusgaf , als detelsver-
zelve Frifon verhaale , Urbanus de VIII de Kerk van St. Charles ax Cours, tor8*mning
eenen tytel aan den Kardinal Scaglia van Cremone, In onze dagen verkreeg ook

de Kardinal Bona den hoed van Klemens den IX , met den tytel van
' St. Ber-
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mens den X.

Van de oude Begraaf- of Ruffplaatzen der dooden te Rome.

E Hebreén waren niet gewoon, als wel de meefte Heidenen, de lichaamen der
dooden te verbranden, maar zy balfemdenze met koftelyke zalven, volgende

volkereu dar in d’Egyptenaars; ’t was ook als een vaft merk- of kenteken van hun geloof,
in’t be-
graven
en ver-
branden
der doo-;

Chrifte-
nen op.
merking
in ‘the

fpeelende op de algemeene opftanding.
Van gelyken hebben de Chriftenen altyt de gewoonte gehad hunne doodente

begraven, niet om dat zy twyfelden aan de macht van Godt, om de dooden door
t vuur verteert weder op te wekken : maar om dar zy de aarde hunnelichamen,
van deaarde gekomen, weder wilden geeven.

Naar de Roomfche wetten was ’t ongeoorloft , de doode lichamen binnen de
Stad te begraven , uitgezondert der Zedemeefteren en der gecner, die gezegepraalt
hadden. Cicero in zyn 2. boek van de Roomfche wetten geeft’er reden van: ‘t ge-
{chied, zegt hy, uit vreeze dat de lucht daar door mogt bedurven worden, die doch
in de Stadnietal te zuiver is. Dus vind men zoo eene meenigte graven langs de
groote wegen buiten Rome, waar van dagelyks noch aanmerkelyke overblyfzels ge-
zien en gevonden worden,
De Chriftenen , ten tyde der eerfte Kerke , richtten geene grootfe graven noch

gedenkzuylen op , al waren het mannen van andere, door hun leven of geboorte,

verreonderfcheiden: want boven dat ze, door den haat tegen de Chriftenen, ten cerften

gravea, zouden omverre geraakt zyn, merktenzy de dood aanals een ftaat van vernederinge,
fpelende
op den
flaap.

Romes
onder-
aartfche
groote
holte,

eneenftraf van de zonde in den menfch: doch om de hoopeteropfiandinge, begroeven
ze de dooden in onderaardfche plaatzen, die men noemt Cemiteria , *t welk beduide
Ruft- of flaapgraven, omdar, cigentlyk gefproken, de doot den Chriftenen nieran-
dersdaneen-flaap is ; de Heilige Schrift getuige zulks, zeggende : Lafarzs amicus
nofter dormit. datis: Onze vriend Lafarus flaapt, Joan. 1r.enin de Handelingen der
Apoftelen cap. 7. daar van St. Steven gefproken word , zegt ze, Obdormivit in
Domino , dat by in den Heere ontflapen îs 3 en de H. Paulus, in zynen eerften
Brief aan de Theffalon. cap. 4. Nolumus vos ignorare de dormientibus, ut non con-
rriftemini , ficut ceteri qui (pem non habent. datis: Wy willen niet dat u onbe-
kent 2y van de flapende , op dat gy niet bedroeft word gelyk de andere , die geen
hoope hebben.

De SRO die de Chriftenen van de ongeloovigen leeden , belette hen
genoegzaam by den anderen in het openbaar te komen , om opentlyk de H.plich-

ten, nevens de Sacramenten waar te neemen ente bedienen. Doch dit beletzel

ontftak en verdubbelde hunnen yver ; zy bedienden zich deshalven van deezen
vond der onderaartfche graven , om daar in te gelyk hunne Godvruchtigheit aan
de dooden té voldoen , en geenen hinder door verftooringe te lyden in hunne
Kerkelyke vergaderingen. È

Onder het gebied van Rome vind men in den buyk der aarde zeker rood

zand , indien men diep graaft; het is’er in befloten gelyk in aderen, menvind het
de ganfche Landftreck door; ’t is uytftekend goet , naar ’t zeggen van Vitruvius s
tot gebouwen; d’Ervarentheyd beveftige het dagelyks; want gemenge mec kalken
water , geeft her de belte Cement die men zou konnen hebben , om de fteenenfe
fluiten : alle de huyzen te Rome, en in, ganfch Italien, worden daar mede gemet-
zelt 3 ook is het Land, ofd’aarde onder Rome, meeft overal uytgedolven , vol-
gens den loop van die aderen ; ’t welk onregelmatige wyde gaten of holen , en
cen flag van onderaartfche ftraten en wegen maakt. Van tyd tot tyd heeft men'er
tocht- enademgaten in gemaakt, om lucht en licht te fcheppen: hoewel menin der
waarheid zeggen moet, dat het daglicht daar bezwaarlyk kan doorbreeken, zynde
cene fchuynte meer dan dartig voeren diep , en met zoo veele hoeken en winkels»

dat her een doolhofgelykt te zyn.  Daarom hebben de Chriftenen , in dedrie eer-

fte eeuwen der Kerke , hunne byeenkomften in deeze onderaartfche fpelonken g°-

houden ; lievet willende ongemak opaarde lyden , dan de gecftelyke oeffeningen

en hunnen Godsdienft miffen. ’t Schyne niemant ongeloofiyk noch onmogelyl »
fchoon'er zoo cene groote meenigte van Chriftenen was: want'tis te gelooven, dat'er

onder dat groor getal , in dien tyd , lieden van magt en middelen zyn geweelt,
groot land. en goet bezittende , daar diergelyke holen onder waren , waar door

men langs onbekende trappen ; ingangen en verfcheyde wegen, die alle roc cenlie-
pens
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pen , inkomende , op zekere uuren en ftonden , by een vergaderde : na dat cen Ondet-
voor een (om door troppen by den anderen niet. ontdekt te worden) ingeflopen pudice
waren. Zy hielden zich daar in vcele dagen geflotenen verborgen, zelfs ten tyden ‘SRI
als de vervolgingen op’ heette waren: men beeldde zich ook geene groote zwaarig-
heid voor den montkolt in, dewyl’er middelen genoeg waren om'erdie in te kry-
gen : wy befluyten dan en zeggen , dat het onderaartfche fteden waren , met on-
eyndig veele {traaten , ruymten , kruyswegen , en kamers ; tot verblyf der leven-
de , en graven voor de dooden daar in gebouwt ; bchalven cene groote meenigte
Autaaren, daar den H. Dienft der Mifle gedaan wiert ; op zommige plaatzen, wa-
ren twee , ja drie verdiepingen , d’eene boven d’andere : menlecft, dat St. Ure
banus en andere Martelaars op de hoogfte Eetzaal boven , ( daar de eerfte verdie:
ping door verftaan moet worden ) begraven zyn.
De muuren, byzonderlyk dicht by de Autaaren , waren met devote of aandach. dutsrens

tige fchilderyen , en daar in verfcheidene gefchiedeniffen uyt het Oudeen Nieuwe syenen
Teftament , verciert : men ziet’er de befchryving van in her onderaartfch RomebBeelden.
van Bofius : en om de hedendaagfche ketters nader te overtuigen , dat het eeren
der beelden in de cerfte algemcene , of Catholyke Kerk in.’ gebruik is ge
weeft , zyn’er in die onderaartfche Spelonken zulke fchilderyen in meenigte te vin-
den.

Het waren dan niet alleen holen en onderaartfche woningen , die den Chrifte-Rente-
nentot fchuylplaatzen by hunleven verftrekten : maar boven dien ruftplaatzen na
hunne door; want zy begroeven de dooden daar in, makende groevenin de muuren,en Mar-
d’eene boven de andere , als men noch heden kan zien , doch met dit onderfcheid area:
dat’er altyd een teken by is, waar aan men het lichaam eens Martelaars van eenen
anderen Chriften , die zyn eygen doot geftorven is ; kennen en. onderfcheiden
kan.

Die tekens zyn’er ook noch: by voorbceld, men vind’er eenen Palmtak; een glas Wanncer
vol bloed van den Martelaar ; of dusdanigen merk * by , ’t welk pro Chrifto te pese gra”
zeggen is 5 en andere diergelyke merktekenen meer ., die veel licht geeven, om by dekt
deeze onze tyden de lichamen der Martelaren te. konnen kennen.. ’t Is vok gern
beken ikgeerne , cene zaak die iemant fchielyk, en fchier ongeloofbaar voorkomt,
dat men in den tyd van twaalf hondert jaaren deeze graven of Cemziteria niet
ontdekt heeft, dic, na de bekeeringe van Conftantyn den Grooten, meeft over al
toegedempe wierden , om die aarde , gemenge en geverft mer het bloed van z00

. veele Martelaaren , niet te ontheyligen : ook zyn ze niet ontdekt noch kenbaar ge-
worden, dan op ’ einde van de voor deeze nulaatfte voorgangene Eeuwe , als de
Heer Fleuri in zyn bock, genaamt Spiegel der Chriftenen , na Bofius , in ’t voor-
fchreven werk van ’t onderaartfch Rome ; verhaalt.
De Chriftenen waren evenwel niet zoo vry en wel bewaart in deeze onderaart-es

fche Spelonken , of zy wierden nu en dan ontdeket : een wreede doot was dan hun vervol-
lot : *’t zy methealevendig doorneérftorting of opwerping van aarde te begraven, gingen
*t zy metdeningang en ademtochten of luchtgaten te ftoppen; of wel met vuur
en rook te verftikken : waar van in het Roomfche Martelaarsbock , op verfcheide
plaatzen , gewag wort gemaake.

De meenigte der Martelaaren, daar begraven, is ontelbaar: *t zelfde Martelaars- guuoe.
boek. verzekert ons, dat’er by millioenen teffens om hals geraakt zyn : de H. Bri. Fesllatveelheitgitta zegt in haare Openbaringen; (by de Kerk voor deugdig gekent ) het getalder Marsder Martelaren te Rome zoo groot te zyn, dat men, dag voor dag rekenende ,en
door den anderen 7000 daags aldaar omgebragt. moet tellen, ’ welk in *t jJaat
2 millioenen vyf maal hondert en vyfenvyftig duizent zielen msakt.

|

Boven de
poort van ’t graf of Cezziterium van Kalixtus, anders de H. Catacomben van St.
Sebaftiaan genaamt , ziet men een Opfcheift, dus luidende ; dat die biegt , com.
municeert , en in ’£ zelfde graf met Godvruchtige aandagt gaat, volkomen aflaat
ter gedachtenis en eere.van hondert en zeventig duizent Martelaren, daar begraven,
en daar onder zesenveertig Pauzen , winnen zal.

Bynaalle de voornoemde Cerziteria of Graffteden zyn buiten de poorten van deGetal deStad, behalven eenige binnen den omtrek der muuren ; haare benaamingen zyn jceniseria
naar debezitters van zoodanig een erf , of wel naar de voornaamfte Martelaars SITU
daar ruftende. Baroniustelt’er 45 , men heeft’er meer dan 30 ontdekt 5 maar be. tedruk-
zwaarlyk zou het zyn een recht getal ce noemen ; want de verfcheide namen die zekoa
gehad hebben docet eene meermaalentellen ; en daartegen, cenen de zelfde perfoon
heeft veele graven of cemsiteria laten maken : dit brengt te Wege dat men ze onderden anderen verwart, en niet recht van REZNLE fcheiden kan: niet recht » omdat

ze  
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e ze in den anderen fpringen , en zich zeer verre onder de aarde uytftrekken ; deeze

tot aan Tivoli toe , en geene tot aan de zee. Ik zal daarom’r getal overflaan, en

maaralleen de namen der voornaamfte ophaalen ; die de onvermoeide en nauw-

keurige Bofius zelf heeft bezigtigt, en voor zoodanige in ’t begin van deeze (nu de

voorgange) Feuwegeprezen, waar van hy cen zeer net verhaal heeft nagelaterì , in

zyn onderaartfch Rome , met veele Figuuren verrykt , en van Paulus Aringius in

zyne Latynfche overzetting zeer verbetert.
cami. ‘ Decerite Begraafplaats; of°t oudite Cerzzterinza der Chriftenen te Rome, is dat

team van ’t Vatikaan, daar het lichaam van den Prins der Apoftelen begravenis geweeft:

van men noemt her heden noch , de H. Grotte van 't Vatikaan , ’t legt recht onder

tan deSt. Pieters Kerk daarik, in de befchryving der zelve , wydluftig van ge-

fproken hebbe.

Cemiteria , Ru/f- en Begraafplaatzen buiten de poort van den H.

Pancras » van ouds via Aurelia genaamti.

Gioi E vermaardfte van alle buiten deeze poort., is die van den H. Callipodius 7

Ci Priefter , en Martelaar onder den Keyzer Severus geftorven. St. Kalixtus Paus

liet zyn lichaam uitderivier , daar het in geworpen was, hbalen, en het in deeze

zyne ruftplaats begraven ; men weet niet of hy ’t heeft laten bouwen, of alleen

vernieuwen ; ’t zy zoo ’t wil, het draagt zynen naam : ’t lege daar omtrent daar de

Kerk van den H. Pancras gebouwt is: meer andere Martelaars zyn in die ftreek me-

de begraven , onder hen tele men den Paus Kalixtus ; St. Julius Raatsheer van

Rome, hy leedt onder den Keyzer Commodus; en St. Antoninus , die den Bur-

germeefter Palmatius, zyne huysvrouw , kinderen , en andere meer van zyn

huisgezin , ten getale van 4°, tot het Chriften geloof brage 5 Paus Simplicius

en St. Kalixtus Martelaars 3 ook ontrent dien tyd om °t geloof onder Keyzer

Alexander Severus gedoodt : onderalle die deeze Ruftplaats en graven vercieren ,

Der is’er geen heerlyker noch luyfterryker dan de H. Pancras , die Martelaar , toen hy

none maar 14 jaaren out was , onder den Keyzer Diocletianus ftierf. Na daver ruft

jarenoute n vrede voor de Kerk gekomen was ; wilden echter veele Chriftenen , uyt

Marte cenen H.drift en devotie , daar begraven zyn; namelyk , Sc. Julius Paus (wiens

lichaam naderhand , nevens die van de H. H. Kalixtus en Kallipodius , overge-

bragt zyn in de Kerk van St. Maria ix Stratevere) Anaftafius de Bewaarder der

Boekzaale , in het leven van Julius den I, zegt, dat die Paus eene begraafplaats

in Via Aurelia maakte : doch dewyl die Schryver geen onderfcheid wect, tuffchen

van nieuws op te maken , en te vernieuwen , is het te gelooven , dat hy verftaan

moct worden van de ruftplaats van Kallipodius , die Julius in der daat heefr doen

verniéuwen.
Grafvan De ruftplaats der heylige Martelaren , Proceffus en Martinianus , was op den

Lucina. zelven weg. Ook wiert ze het Cemiterium of ’t Graf van Lucina genaame , om

dat het de landhoeve was eener vrouwe van dien naam , die daar de H. Cipiers

of Stokbewaarders van Sr. Pieter ; na dat zy om ’t geloof gedoodt waren , in be-

groef. Men vind in de Kerkelyke Hiftorien drie Godvruchtige Chriftenvrou-

wen van dien naam ; die de Martelaars haare goederen mededeelden , en der

zelver lichamen , na hunne door; ter aarde beftcedden ; deeze was d’eerfte cene

difcipelin der Apoftelen ; de H. Gregorius de Groote liev’er cene Kerk bouwen;

hy predikte daar de 22 Momilie of ’t Leerftuk over St. Matheus, en verhaalt

veele mirakelen die daar omtrent voorgevallen zyn.

>

Deeze twee lichamen zyn

naderhand in St. Pieters , door Pafcalius den I overgebragt : ‘t wort ook de Ruft-

st.Aga- plaats , of ’© Cemiterium van St. Agatha genoemt , mogelyk uyt inzigt, dat de

chasgraf KCerk daar gebouwt , zoo wel ter cere van, har , als van de voornocmde H. H.

Martelaaren Proceffus en Martinianus ingewyd is. Wat de zaak zelf belangt »

Bofiusheeft, wat mocite hyer om deede, dat graf nooit konnen vinden ynoch iemane

(myns weetens ) na hem. È :

Indien iemant greetig ware om de naamen der Martelaren te kennen, die op 7î4

Aurelia en Via Cornelia ; (door die wegen komt men aan St. Ruffinaas dat diche

by deeze legt ) den Marteldoor geleden hebben , hy zal ze in ‘t boek van Bofius,

met den dag , doot, en manier van ’t lyden vinden ; als ook in ’r zelve boek de

andere gemeene wegen, en die daar op gedoodt zyn; dit zeg ik hier voor af om NIEC

*t elkens dien Autheur aan te wyzen. Buy-
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Buiten de Portefer Poort.

E ruftplaats van den H. Felix den II, Paus en Martelaar, is buiten deezes.ret
poort; daar ftont weleer een Landhuys dat hem toequam by ; opt welk hygraf

gebannenen verzonden wierd door den Keizer Konftantyn, om dat hy tegen de Ar-doch.it
rianen , ofhenniet gunftig was: dicht hier ontrent wierd hy , korts daar na, gedoodt ; vinden.
nu legt hy in Sr. Cofmus en St. Damiaans , op Campo Vaccino. Bofius beklaage
zich, dat hy ’t grafniet heeft konnen vinden, hoe naaukeurig hy her ook gezocht
heeft. Menlceft in geene Martelaarsboeken dat’er ooyt eenig Martelaar meer be-
graven is gewceft.

Nochis’er een andere begraafplaats , op den zelven weg , dicht by den Tybercamite»
geweelt , naar Pontianns genaame : hy was buiten twyfel die edele Romeinfche nia
Chriften , van wien men lee, dac hy geleeft heefe onder den Keizer Alexandernys.
Severus , dat hy een huys en hoeve over den Tyber had , op de plaats die men 44
Urfum pileatum noemt ; de H. H. Martelaars Addo en Senenus waren infgelyks
daar begraven ; maar Gregorius de IV bragt hunne lichamen over in St. Markus
Kerk ; als ook den Martelaar Sr. Quirinus ; die onder Klaudius den II geleden
had, wiens lichaanî in Beyeren gevoert wierd, ten tyde van den H. Paus Zacharias:
ook lege daar Pigmenius , onder Juliaan den Apoftaat Martelaar geftorven, vervol-
gens zyn’er meer andere, waar onder de Pauzen Anaftafius , en Innocentius de I
etele worden , begraaven. De cerfte is door Pafcalis den I in St. Praxedas
erk, nevens mcer andere Martelaren , uit die ruftplaats overgebragt. Het lichaam

van den anderen , is , door Sergius den II, vervoert in de Kerk van St. Martyn in
’t gebergte. Nicolaus de I vernieuwde dit Cerzzteriuzz ; hy bouwde daar cen Kerk
ter ceren van de voornoemde H. H. Martelaaren, Addo en Senemus.

Op het Cemzierium de Generofa via Portuenfis , ter plaatze die men ad fex-
tum Philippi noemt , waren de lichamen van de H. H. Simplicius, Fauftinus en
andere begraven : maar nu zyn ze overgebracht in de Kerk van St. Maria de Groo-
tere

In de Kerk van St. Praxeda , twee mylen buiten Rome , die men gemeenlyk sanaa
Sanita Paffara noemt , aande put van St. Pantaleon , dicht by den Tyber, zynPeftra
ook veele Martelaars begraven.

  

Buiten d'Offienzer Poort.

E ruftplaats of ’t Cersiterium van Lucina ; difcipilinne der H.H. Apoftelen,*cemi:
is buiten deze poort: ’t lichaam van den H. Paulus is begraven geweeft daarterium|

nu zyne Kerk ftaat, cen myl van de ftadt, nevens meer andere Martelaars.  Qndercina.
anderen ruften de lichamen van de H. H. Timotheus, Julianus, Bafiliffus, en veele,
zoo Mattelaren als andere Chriftenen , onder’t Autaar van de H.Brigitta ; zynde
uit devotie, of een godvruchtig inzigt hier , (fchoon de Kerk alin ruften vrede ge-
raakt was) begraven. 3 ;
De begraafplaats ; of ’c Cezziterium van den H. Timotheus,is zoo na by ’t vori- Van den

ge, dat zommige zeggen, het cen cen deel van ’r ander te zyn: twee mylen van fiothear
daar is ‘© graf van St. Felix , en dat van Commodil , waar in weleer de H. H.
Maagden en Martelareffen, Digna en Cimmeria, begraven waren, die nu door Pau-
lus den cerften in de Kerk van St. Marcel, aan de Loopftraat, verplaatft zyn. De
wateren des Tyberftrooms droegen haarlieder doodbuffe eerbiedt toe , in ’t jaar
1598 , toen de hooge watervloed alle de graven der Kerke , zelfs die vcel hooger
dan dit lagen , opendeen vernielde. È

Deruftplaats der H. H. Martelaren Cyriacus, Largus, Smaragdus, en 20 an- Cyriacue
deren, die voor ’t Chriftengeloof op de vie Salaria , onder den Keizer Maxi- cnSma!
mianus, gedoodt wierden , was voor dezen hier maar zeven mylen van de ftadt: ragdus,
in via Offienfe overgebracht zynde , op het erf of landgoet van de jonge Lucina,
liet Sergius de Il hunne lichamen van daar te St. Martins op ’t gebergte bren-

‘en

Het Cemiterium van den H. Zeno , en der 10203 Martelaren, zyne medebroe. van den
ders 24 aquas falvias, is zeer naby ’t Kloofter van de H. H. Vincent en Anaftafius, H:Zeno.
onder de Kapel /cala Celi genaamt.

Lll2 Buiten
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Buiten de poort van St. Schaffiaan in via Appia ; of den Appi-
Jchen weg.

t Ver. Ftalleraanzienlyk@ , is dat vermaart Cemiterinm van Kalixtus , welcer de
toHasvan St, Sebaltiaan geheeren , wiens lyk derwaarts door Lucina
riumvan de derde , die het erf toebehoorde , verbragt is : en om dat de tweede Lucina aan

Kalixus den Paus Cornelius geopenbaart had , waar de plaats was, daar zommige Grie-
ken de Lichamen der H. H. Apoftelen Petrus en Paulus verborgen hadden, en men
bevond dar de zelfde Ruftplaatzen aan het erf van d’ecrite, zoo wel als van de
tweede Lucina behoorden, gelooft men haar van cen geflage geweeft te zyn.

Gen Men weere vorders , dat'er geene Begraafplaats noch Cemziterium is, daar meer
platsMartelaars by den anderen leggen dan daar : want men telt’er hondert en vierenze-
fer  Ventig duizent, en daar onder 13 Pauzen; namelyk, Anicetus, Soterus, Anterus,
Marte- Pontianus , Fabianus , Corneliùs , Lucius, Stephanus ; Sixtus de II, Dionyfius,
Maire dan Rutichianus è Eufebius en Melchiades ; by hen kan men noch de vier volgende ,
graven hoewel elders begraven , voegen , vermits hier noch veele overblyfzels van hen
o 7zyn : namelyk, Zephirinus , Urbanus , Marcus, en Damafus. Het lichaam

van St. Cyrillus wiert al in den beginne hier begraven, Ook die van de H. H.
Eutichus , Calochirus , Parthemius, Eufebius en meer andere. Dit is de reden
waarom deeze begraafplaats zoo veele naamen heeft , en dat ‘er zoo vecle verfchei-
de benaamingen en ruftplaatzen van gemaake zyn , hoewel ze inder daade niet
dan cene en dezelveis.

«Cami De Rultplaats, of ’t Cemiterium van Pretaxtus, is veel dichter by Rome, naar
terum de kant van dé Kerk der- H. Maria ter Palmen , anders Domine quo vadis ge-
yanbra: heeten ; ter plaatze welke men /z Cafere/la noemt. St. Quiryn , vader van St. Bal-

3 binus , legt daar begraven , als ook de H. H. Martelaars Tiburnus, Valerianus, en
Maximus , die getrouwt , en Schoonbroeder van de H. Cecilia was. Paus
Urbanus , en meer andere van zyne Clerezy , Martelaars geftorven , leggen daar
begraven 3 gelyk in Corfo Paus Sixtus de Il , met zyne medegezellen ; alle
Martelaars , nevens meer andere. Urbanus de VIII bouwdeter zelver plaatze ,
cene Kerk , ter cere van St. Urbaan den Martelaar. Men noemrdeze ruftplaats ook
wel’t Cemiterium van den H. Paus Markus of van de H. H. Quirinus en Balbi-
nus; om dat zy daar , naar ’© zeggen van Bofius, begravenleggen: de zelve Schry-
verkent hen van misflagen niet vry , die valt ftellen en gelooven , dat het graf van
St. Balbinus onder zyne Kerk op den berg Aventyn lege.

De Ardeatynfehe Wes.

D'Arde. ’t Y dat de weg naar Ardea, een klein ftedeken van Latium , tuffchen Oftien

atyner Zi Netunogelegen , in den Appiaanfchen weg, dicht by de Kapel Domine

Det quo vadis , naar ’t gevoelen van Bofius en Nardyn , begon; ’t zy dat’er een Poort

bloet-

'

van dien naam tuffchen die van St. Paulus en St. Sebaftiaan , naar ’t zeggen van Se-

toneel  veranus, geweet zy , %t is zekerdat d’Ardeatyner weg cen toneel is geweeft , daar
trefyke veele treflyke Martelaars hunbloet, ter zake van de belydeniffe en grootmakinge van
a den naame onzes Heeren Jezu Chrifti, geftort hebben. Hier waren verfcheidene
week andere Cemiteria 3 als dat van de H. H. Martelaren Markus en Marcellyn, ‘anders

ook van Damafus geheeten, leggende aan de flinke hand dicht by de GCatacombes,
waar mede her ook gemeenfchap heeft.. De Paus Damafus is daar in, met zyne
Moederen Zufter, begraven : maar ’t ligchaam van dien Paus is naderhant ver-
voert , door Paus Jan de VII, en in de Kerk van St. Laurens in Damafo gebragt:
Infgelyks lege dat van St. Petronella, en der H.H.Martelaren Nereus, Achilles; en

Domitil op den zelven weg ; weleer ftont ter dezer plaatze cene Kerk, gebouwt

ter cete van de H. Petronella , maar zy is door den tyd vernielt.

Buiten de Latynfehe Poort, via Latina; aan den Latynfchen weg.

Van de DE ruftplaats van de H. Soteria, Maagt en Martelares onder Diocletiaan, is hier:

H. Sote maar ’t lichaam heeft Sergius de Il laten overbrengen in de Kerk van St. Mar-

Fia rin op’tgebergte. Ook vind menhier *t Cemziterium van St. Eufebius, Priefter,
are
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Marcellus den Diaken, nevens hunne medegezellen , cen myl buiten de Stad; dee.
ze ruftplaats diende weleer om’er Mifle te doen , daar tegenwoordig verfcheydene
Martelaars hunne graffteden hebben.
Het Cemiterium van Apronianus was ook dicht by de Stad , de H. Eugenia Van

Maagt en Martelareffe , om ’t geloof onder Gallienus onthallt, lege daar begraven; Sir
na dien tyd heeft. op de zelfde plaats een Kerk nevens cen Kloofter , ter cere van
zekeren Heylig ingewyd, geftaan , tot den tyd van Paus Steven den VItoe ; die
haar lichaamdeed overbrengen in de Kerk der H.H. Apoftelen.
De Ruftplaats van de H. Martelaaren Gordianus en E.pimachus, was ook ontrent van

een myl van de Stad : Paus St. Steven , Martelaar, begroef daar de H. Marte. Gordia-
laars Semponius , Olympius, Exuperius, en Theodulus ; en daar na den H i
Nemefius en zyne dochter Lucilla, beide Martelaars geftorven , die hunne graven
daar hadden , maar zy zyn, door Gregorius den V , naar St. Maria de nieuwe
vervoert.
De Ruftplaatzen, of Cemiteria van de H. H. Martelaaren Simplicius , Servilia-

nus , Quartus en Quintus, zyn twee mylen buiten de Stad, daar 0ok meer andere
Marrelaars begraven leggen ; infgelyks St. Sophia Maagd, welkers lichaam door
Sergius den II, naar de Kerk van St. Martyn int gebergte, vervoertis.

Hier zeer na by is het Cemiterium van den H. Tertullinus , Martelaar onder
Gallienus ; hy lege hier begraven ; als ook de H. H. Martelaars Jovianus en Ba-
fileus, nevens 12 andere Martelaars, die Klerken waren van den H/Paus Stephanus:
doch der zelver lichamen zyn naderband in verfcheyde Kerken binnen Romen
overgebragt.

Buyten de Groote Poort, via Lavicana, aan den Lavikaanfchen weg.

E Ruftplaats van de H. H. Petrus en Marcellinus is hier , ook die van den van de
H.Tiburcus, ter plaatze, inzer duas Lauros geheeten. Konftantyn de Groot H.H. Pe.

bouwde daar eene fchoone Kerk , zyne Moeder de H. Helena legv’er in begra- {j..1.
ven. De Lichamen, in cene doodbus ganfch van Porphyrfteen , van St. Pe- linusen
trus en Marcellyn voornoemt , zyn ten tyde van Karolus Magnus , zoo Eginar- Tibur-
dus en Baronius ons berichten ; naar Vrankryk vervoert : St. Gregorius bragt het
lichaam van den H. Tiburcus in de Kerk van ’t Vaticaan : wat het lichaam van
de H. Helena belangt, Nicephorus fchryft, dat het naar Conftantinopelen ver-
voert is. Petr. de Natalibus verzekert ons dat het van daar naar Venetien is over.
gebragt; enSigibert zegt, in zyne Kronykof Tydbefchryving , dat het in ?t jaar
849 in Vrankryk geraakeis : maar deezeftrydigheden zyn wel tevercenigen, wan-
neer men zich erinnert ; dat zy niet fpreeken dan van de Reliquien of overblyf-
zelen , die men zekerlyk gelooven moet op verfcheide plaatzen te zyn; nademaal
men in ‘t leven van Innocentius den II leelt, dar hy Paus zynde, haare beenderen
heefe doen verbrengen , van den Lavikaner weg, naar de Kerk van de H. Ma-
ria d’Ara Celi , daar ze noch heden mer diepe cerbiedigheit bewaart en ver.
toont worden. Anaftafius de IV bragt het Porphyr graf van deeze H. Keizerin,
zynde met laag verheven beeldwerk verciert, over in het Kloofter van St. Jan van
Lateranen:

Die *t graf zelf niet kan zien , diene zich van de Prent in het Roma Subterra-
nea, of°t onderaarifch Rome, van Bofius, daar men diergelyk cen flag meer zal
vinden.

Het Cemiterium der 4 Heylige Kroonen , en der 5 andere Heylige Beeldfnyde- cxmite-
ren, alle Martelaars geltorven, en al eveneens gelyk devoorigegeéert, lege aan den Nenni
zelfden weg, ontrent drie uuren buyten de Stad, na by het eerfte : ’t zou ook welge vier
konnen wezen dar ze beyde cen en °t zelfde graf zyn : Leo de IV heeft dee-Kroo-
ze H, H. Lichamen overgebragt in de Kerk van de vier Kroonen op den Berg Cx-"°"
lius.

Anaftafius , de Boekzaalbewaarder , fchryfe, in 't leven van Leo den III, datvan den
het graf van den H. Zoticus op deezen Lavikaanfchen weg was. Maar men.Zoti.
weete , dat’er meer H. Martelaars van dien naam gewceelt zyn; cen oud Schryver®"*
van ’t Martelaarfchap maake gewag van ’t Cemiteriuz van St. Caltulus Martélaar
daar ter plaatze. Bofius laat ons int onzeker , of die graven en Ruftplaatzen van
denanderen verfcheideri, of dat ze ene en de zelfde met die van St. Pieter en Mar
cellyn geweeft zyn : alchans ik meen ’t verfchil niet te befliffen.

Ell3 Boi.   
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Buiten de Tiburtynfche Port.

"Cemi. Ter vind men ’t Cemiterium van de Heylige Cyriaca, #2 campo Verano, daar
Te begroef zy St. Laurens ter plaatze daar Konftantyn de Groot zyne Patriar-
H.cy- chale Kerk bouwde. St. Romanus , St. Hypolitus , en St. Juftinus Priefter, Me-
ria. debroeders van St. Laurens in den Marteldoor, leggen’er ook, nevens verfcheydene

andere ; daar onder worden genoemt de H. Triphonia , gemalin van den Keyzer
Decius, en de H. Cyrilla hunne dochter, welke hy zelf beval te dooden : de Boe-
kerybewaarder Anaftafius zegt, dat’er naderhand noch drie Pauzen , namelyk Sozi-
mus, Sixtus de III, en Hilarius de I begraven zyn.

Van de De Ruftplsats. van St. Symphorofa is ook op den zelven weg, negen mylen
Mo van de Stad af : deeze Heilige Vrouw legt daar , nevens haaren man St. Zoticus
P*°°* en zeven zoonen, alle Martelaars geftorven : zy had daar ook begraven de Mede-

gezellen van haaren man, met namen de H. H. Cerealis, Armantius en Primiti-
vus, infgelyks Martelaars: de Lichamen van alle deeze Heiligen zyn daar na over-
gi de Kerk van den H. Engel op de Vifmarkt, door order van Paus Pius
den IV.

 

Buiten de St. Aguiete Poort , aan de via Nomentana , of den

Nomentaanfchen weg.

AiNym- TEt Cymeterium ad Nymphas genaamt, is een der voornaamfte van Rome,
phceo f vermits’er de H. Petrus dikmaal doopte. Onder de andere Martelaars daar be-
gia graven, heeft’er Gregorius de IX, in ’t jaar 1218 ,, de H.H. Papia en Maurus uyc

doen haalen, om die in de Diacony van St. Adriaan over te brengen.  Onder Kle-
mens den VIII vervoerde ze de Kardinaal Baronius naar zyne Kerk , van de H.
Maria della Vallicella.

Grafvan De Ruftplaats van St. Nicomedes, Martelaar, was ook op den zelven weg. Pa-
gen A. ftalius de 1 verplaatfte zyn lichaam in de Heilige. GER
Nice De begraafplaats van den H. Paus Alexander en zync medegezellen , Even-
H. Al tius en Theodulus, Martelaars , is zeven mylen buiten de Stad, hunne lichamen
xande”» ruften in de Kerk van St. Sabina, op den Aventynfchen Berg.
Primus Het Cezzterium van de H. H. Martelaaren Primus en Felicianus , is 14 mylen
cr buiten de Stad » ter plaatze genaamt , 44 arcus Nomentanos 5 Paus I heodoorver-

” voerde hunne lichamen naar de Kerk van St. Steven den Ronden ; van-daar zyn
ze in ’t Milaneefche gebied gebragt.

st.Reti- Het graf van den H. Reftitutus , Martelaar , is zeftien mylen buiten de Stad op
tutuss ’t Landgoet van Jufta , cene Romeynfche Adelyke Vrouwe, de Overblyfzels wor-

den op Monte Rotunde bewaart.
St.Agnes Het beroemfte en ’t grootfte Cemiterizza boven alle andere aan dien weg leg-
CH gende, is dat van St. Agnes, cen myl buyten de Stadaan deflinke hand, daarlegt

zy zelve begraven. :
Conftantia, dochter van Konftantyn, bouwdeter dier plaatze eene zeer heerlyke

Kerk ; de H. Emerentiana, ten aanzien dat zy met haar eene borlt had gezogen, en
te gelyk her Martelaarfchap met haar dooritont , haare zufter geheeten s legr'er
dicht by , nevens een groot geral Martelaars meer. Honorius de derde bragr het

hooft van St. Agnes over in de Kapel van ’t Lateraan Sanita Santforum genaamt >
na dat hy?er cene zilvere kas om had laten maken.

Buiten de Porta Salaria.

Ru A de Catacombes, is’er gecné ruftplaats zoo groot dan van Prifcilla ; zy lykt
Fiale cene onderaartfche Stad : drie mylen buiten Rome hebben drie beroemde Chri-
van Pri

fell ftene Vrouwen , zeer wel bekent , die den naam van Prifcilla droegen , gewoont :
d’eerfte isde Vrouwgeweelt van Aquila, beide difcipelen van den H.A poftel Paulus.
De tweede was de huysvrouw van Pumius, moeder van den Raadsheer Puden-
tius , huyswaard van den H. Petrus. De derde leefde ten cyde van, den
Paus Marcellus , die zy bad dat hy haare ruftplaats wyén wilde ; °t is dieshalven te

gelooven , dat ze van te vooren ontheyligt is geweeft : want hetis waarfehyalyie»
a
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dat de tweede Prifcilla dit Cemizerium weg gefchonken heeft ; omdat men leeft
dat’er de H. Pudentiana en de H. Praxeda in begraven zyn.
Onnoemelyk is ’t getal der Martelaren die’er begraven leggen ; en fchoon de

Kerk daar na vrede enrufte kreeg., wilden’er echter veele Pauzen in begraven zyn:
namelyk St. Silvefter , Liberius , Siricius , Celeftinus , Joannes de I, cn Adrianus
de I, die des niet tegenftaande naderhant elders verbragt zyn.

Een ander Cemiterium , op den zelven weg, heeft verlcheyde benamingen ge-cemite-
kregen ; ter oorzake van het groot getal der doorluchtige Martelaren daar begra- fina
ven; gelyk de H. Felicitas, met zyne zeven zoonen , die geleden hebben on-o0k der
der Antoninus den I. Deeerfte heette Alexander, de tweede Viralis , Martialis 71m
enz. Menplage deeze begraafplaats ook te noemen der zeven Maagden en Marte. a
lareffen ; welker dag de Kerk denlaatften December viert. De H. Suzanna Maagt
en Martelareffe , de H. H. Cryzanta , Daria , en meer andere zyn daar ter aarden
beftele ; men noemt ze 0ok de ruftplaats der Jordaan , mogelyk om dat ze ver-
nieuwt is van iemant , die den naam van Jordaan voerde.

Menleelt in de Gedenkfchriften van Liberius, dat de Paus, door den KeyzerVanNo-
Konftantius uit Rome verdreven zynde , zich geborgen heeft in het Cemiterium
van Novella , drie mylen buyten Rome, aan de vi4 Salaria : dat hy daar cok °t
Paafchfeeft geviere heefe. Bofius is van gevoelen, dat deeze Ruftplaats een gedeel-
te van die vanPrifcilla , uit inzicht van de nabyheit der plaatze ; is geweeft. Her
zelfde zoude men konnen zeggen van het Cemiterium Oftrianus geheeten, de
ru@tplaats van de H. Hilaria. Zy maakte ze in haren tuyn buiten de Vorte Salaria,
en is daar met den H. Claudius , haren man, en de H. H. Jafon en Maurus hun-
ne zoonen , alle Martelaars geftorven, begraven. Hunnelichamen zyn door order
van Alexander den II‘naar Luca gezonden; daar ze noch heden , in St. Mar-
tyns Kerk , ruften en bewaart worden.
De ruftplaats van den H. Trafo , difcipel van St. Jan den Priefter ; is mede bui-a

ten deeze poort : hy begrocf'er de H. H. Martelaars Saturninus en Sifininus ; zy%, DE
zyn'er zelfs ook na hun Martelaarfchap, nevens Pontianus , Pretextatus , en veele
andere begraven : weleer ftont’er cene Kerk , den H. Saturnyn toegewyd : zy
is wel vernieuwt door Felix den IV, en andere Pauzen, echteris’er niets van ove-
rig : het lichaam van den H. Saturoyn ruft nu in de Kerk van St. Jan en Paulus,
witgezondert het hooft ,, dat te St. Pieters in banden is : de lichamen van de H.
H.Sifinius en Trafo , zyn , door Sergius den II, naar St. Martyn in ’t; gebergre
vervoert.

Het grafvan St. Hermes}, Martelaar, door de H. Thedora zyne Sufter, MaagtVanst.
en Martelares , gebouwt , legt op den weg dien men Salaria verus noemt , dichtme

by de Srads muuren: men noemt her ook ’t grafvan de H. Bafilia, Maagt en Martela-
res : ’t wort ook wel genoemt dat van de H.H. Protus en Hiacintus, Eunuchen of

gefnedenen van de H. Eugenia , alle Martelaars, en ter zelver plaarze begraven.
Adriaan de I ftichte daar eene zeer fchoone Kerk, die om ver geraakt is. Gre-
gorius de IV ftierde de overblyfzels van de H. H. Hermes ; Protus, en Jacintus
naar Vrankryk , volgens ’t verhaal van Eginardus ; maar het lichaam van den H.
Hermesliet hy in St. Marcus brengen. Onder Klemens den VII, wierden de licha-
men van de H.H. Protus en Jacinthus verbragt naar de Kerk van St. Salvator ,
aan de brug van St. Maria, in de Kerk van St.Jan der Florentynen; en het lichaam
van de H.Bafilia wiert, door Pafcalius den I, in St. Praxedaas gebragt.
Twee mylen van Rome, òp den zelven weg van 774 Salaria vetus , ter plaatze But

weleer 44 Clivum Cucumeri gehecten , is cene ruftplaats , daar veele Martelaarsn
begraven zyn: de Gedenkbocken der Heiligen maken gewag van wel260 Martelaren Martela-
die geleden hebben onder Claudius den II, in’tjaat 170, alle daar, door voorzorg en"
befchikking van de H.H. Marius en Martha, met hulp van St. Jan den Priefter, ter
aarde beftelt. De gemelde St. Jan met cenen anderen H. Priefter , Juftinus ge-
naamt  begroeven’er eenigen tyd daar na 46 Soldaten , alle gemartirizeert , onder
den zelven Keyzer; en onder Maximinus 120 andere Martelaars, en daar onder Ma-
ximus, Theodofius, Lucius, St. Marcus, en Petrus » alle door den zelven Prie-
fter daar ter aarden gebragt. Een weinig daar na, wierden 23 andere Martelaars,
die onder Diocletiaan geleden hadden, by de voorige begraven : cindelyk zyn ook
den H. Paftor, difcipel van St. Erafmus, Martelaar onder Diocletiaan geftor-
ven , en St. Jan de Priefter , onder Juliaan den Apoftaat geleden hebbende , ter
zelver plaatze gelege.

Buia
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Buiten des Volks Poort Via Flaminia ; ofden weg van Flaminus.

HetCa- P deezen wegis nict meer dan cen Cezziterium der Chriftenen geweelt , ge-
mite- Oi het graf van Sc. Valentyn , Prielter en Martelaar geftorven : hetis zeer
st.Vilen Daby de Poort , daar de Paters Auguftynen nu een lufthuys hebben : Paus Ju-
ty. lius de I verbeterde het, en ftichte daar cen Kloofter by ; ’t welk men naderlant

weér afbrak , omden aanloop en deftroperyen van die van Lombardyen te belet-
ten. Het lichaam van den H. Valentyn ; is door Pafcalius den II verbrage naar
St. Praxedaas. Men kan hier de begraafplaats van de H. Theodora, 21 mylen van
de Stad, daar nu Regnanolegt , byvoegen : zy begroef daar de H. H. Mattelaars,
Abundius Priefter , Abundantius Diaken , Marcianus , en zynen zoon Joannes:
hunne lichamen leggen nu in Jezus Kerk.

stru. In de Stad Rome, by St. Pudentianas , ftaat cen put , daar zy de lichamen van
denti drie duizent Martelaaren in begraven heeft. Men noemt ze cok de Ruftplaats van
nas put Prifcilla , om dat het huis weleer aan St. Prifcilla, die Grootmoeder van deeze H.

Pudentiana was ; hoorde.

Graf vn De Ruft- of Graffteden van Timotheus en Novatus, broeders van de H. H.Se-
Timo: verus, Pudentiana , en Praxeda, dienden weleer voor fchuilplaatzen der Chrifte-
Novata» nen by hun leven ; en begraafplaatzen na hunne doot. De voorgenoemde H. Pra-

xeda heeft , met haare eyge handen, in haar huys » (daar haar ter cere nu cene

Kerk gebouwt is) den H. Demetrius ; en twecéntwintig andere Martelaars , be-
graven.

Cxmite- Het Cerziterinm van de H. Bibiana , dicht by St. Laurens Poort , ter plaatze,
pm en ad urfum Pileatum genoemt , befluyt cen veel grooter getal Martelaren, men be.
bian grootdie tot 11260. Fabianus of Fiavianus, Vader vani deeze H. heeft het doen

maken , om daar in te begraven die Juliaan den Apoftaat, uyt haat van ?t geloof,
deed om hals brengen ; hy heeft zelf de cere gehad ; dat hy met dien tytel daar in
begraven legt: De H. Bibiana zyne dochter; was zoo wel Erfgenaam van dit graf,
als van de Godvruchtigheit hares Vaders , en na dat zy, met hare eige handen ,
hare  moeder , de H. Dafrofa , nevens hare zufter de H. Demetria, Marrelareffen,
daar in hadde ter aarde gebragt , is zy ook daar in, na baar Martelaarfchap ;
begraven. Olympia, eene deftige Romeinfche Vrouw , ftichte cenigen tyd daar
na ter dier plaatze cene Kerk, ter eere van de H. Bibiana, daar bracht zy ’t ove-
rige harer dagen heiliglyk door; doch omverre geraakt zynde , lier Urbanus de
VIII. op de overgeblevene grondveften , eene andere Kerk bouwen , niet zeer
groot , maar van een Zeer aardig maakzel , als wy ze hier voor aangewezen
hebben.
Noch waren’er binnen Romen andere byzondere Graven meer , daar de Chrifte-

nen deligchamen der Martelaren verborgen ; en uit devotie , of cen heilig inzicht;
in bewaarden. Dus deed eene Apollonia ; zy bewaarde e ligchaam van. de H. Ana-
ftafia in haarentuyn, #7 foro boario , en dicht by haar begroefze de H.H. Agape;
Chionia , Irene , en meer andere Maagden en MartelarefTen.

Dus wierden ook de ligchamen van de twee H.H. broederen, Jan en Paulus, in
huneigen huis , op den berg Coelius begraven , nevens cenige andere Martelaars
meer, die den dood, in de vervolgingen van Juliaan den Apoftaat , moften fmaa-
ken. °

’t Geve derhalven niemant wonder, dat'er zoo veele andere ligchamen van Mar-
telaaren onder de Autaren der voornaamfte Kerken van Romeleggen , omdat die
meeftendeel op de graven der Martelaren gebouwt zyn.

Van Affaat en Vergiffenis.

Wat Af. E Aflaatis eene verlichting in de regulicre en gewoone ftraffen , die de Kerk
Hat is, gewent is op te leggen , den genen dic berouw toonen, tor zuivering van de

zonden na hunnen Doop begaan ; hier van ziet men vafte wetten in de oude Boet-
regulen. Weleer was deze voldoening zeer hardt en ftraf, zomtyds wel jaren lang»
ja tot den door toe, naar de leelykheit der gepleegde mifdaden, duurende.: maar
daar na heefr de Kerk vecl bod gegeven aan deeze ftrenge tucht , de boetvaerdigen
met 2achter lynen vanvergiffenifle trekkende ; zulks nu gefchicd om ze te winnen
met zich te yoegen naar hunne zwakheit ,en omzeals hare kinderen te handelen, die

nu
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nu zoo yverig nier mecr zyn, als weleer , toen de Kerk in haare eerfte groci en
hitte was; van de welke zy blydelyR en gewillig opnamen detuchten ftraffen hun-
lieden , naar de overmaaten ongeregelcheit hunnerovertredingen , opgelegt.

’r Gebruik van deze Aflatenis zeer oud. Men leeft in de Brieven van den H.Het cut
Cyprianus , dac de Martelaars , iî ’t midden van hun lyden , de Kerken te hulp [orta
riepen , dat is ce zeggen, de vergaderingen der gelovigen, of wel hunluider Prela- bewe-
ten, dar die doch wilden her lyden verkorten, van die’er om baden , ’t welk®-
men hun zeer geerne toeftont. Deeze meégaanzaamheit nam allenkskens toe, en
groeide van ryd tot tyd meer en meer aan, hoc men verder van de tyden der Apo-
itelen afraakte : want men bevont; datalle voldoening begrepen is in deze les van
den H. Tobias. Bora eft Oratio cum jejunio ® eleemofina. Dact het Gebed goer
is,enveel door vaften en aalmocffen vermag. Weleer plagt men tot boete aan iemant
her vaften op te leggen , en zich t'onthouden van deeze en gecne dingen , nevens
andere zeerftrenge ftraffen meer , geduurig van vierige gebeden verzele : maar nu
heeft de Kerk dien hoogen toonverlaagt , en beter geoordeelt een weinig van die
ftrengheit te laten zakken, mec die in aalmoefTen endiergelyke werken der bart-
hertigheir te veranderen en te bekeeren.

Byzonder hooy liep deze verandering ontrent de twaalfde Eeuwe, en de oudekruys-
tucht heel ter heffe ; menftont genade toe , men vergaf en verzoende mer de al.vaat-
lergrootfte mifdadigers en zondaars , op voorwaarde van de ongeloovigen onder ’t
beleit der Chriften Prinffen te gaan bevechten; eene Kruisvaart ter herwinninge van
*t H. Land wiert'er afgekondigr , en die niet wilden of konden in perfoonofzelfs
ten firyde trekken , zouden echter van hunne zonden ontlalt zyn, mids met ver-
fchaffen van geld of anderen voorraat den genen, die ten H. corlog trokken, by-
{pringende.

Onder de voldoendeftraffen , waren de Pelgrimagien van eene oudeinftellinge, Peigri-
en zeer bekent; de Bedevaarden naar ’t graf van St. Marten te Tours, naar St. Pie. magien
ters te Rome, naar St. Jacob in Galiffen, naar ’© H. Graf onzes Heerente Jeruza-

lem. Ik geloof dar dit de ganfche waereld door zoo ruchtbaaris, dat het bewys daar
van te willen bybrengen , ftroo zou gedorfcht zyn : maar de voornaamfte ver-
geving, die t'eenemaalvan alle voldoende ftraffen bevrydt, gefchiet door eenen vol.
komenaflaat int algemeen Jubel- of verzoenjaar : deze aflaat vergunt de Paus, ofen voor.
aan de geheele en algemeene Kerk, of aan zommige byzondere gemcenten en Ker-do
ken , naar tyds gelegentheir , en redenen die hem doen goedvinden d’algemeenejar.
fchatkift der Kerke re openen ; waar van hy ook alleen uytdeeler is ; beftaande
daar in, dat hy de overtollige werken en verdienften van onzen Hecre Jezus Chri-
ftus , van de H. Maagt Maria, en der Heiligen toevoegt dien hy wil : daarom
verdiende de volkomen aflaar en vergeving van ’t algemeen Verzoen- of Jubeljaar,
cen byzonder hoofeftuk , daar wy het ook verhandelt hebben. Hier {preeken wy
nuvan de vergiffeniffen die de Kerken of gemeenten , en ieder in ‘e byzonder
door d’Oppermagt der Pauzen , ter zake der Hoogtyden of andere H. Feeftdagen,
vergolt worden : die ook licht te verdienen vallen, wanneer men ftip ’t voor-
fchrift der H. Kerke nakome.

De H.Brigitta , die nooit voor cene ydeltuyt noch flecht pezicht , by de fynftenen.
zifters en oordeelaars, verftrekt heeft; wier openbaringen zelfs goed gekeurt zyn Gi
by ‘tlaatfte algemeene Concily van Lateranen , na alvorens fcherp van veele Kar-f6g
dinalen , en in’ byzonder van den Kardinaal van Turrecremata s die ze in druk
hceft laten uitgaan , onderzogt te zyn: deeze Heilige weduwe zegt , in degemelde
Openbaringen, dat onze Heer haar »0p zekeren tyd,, verfcheen; dar hy tegen haar
zeide , dat het allerkortfte middel, tot voldoening der zonden, was, aflaat te
winnen: dat ook, ingeval hy metcene ziel in zoetigheyt wilde handelen, hy raden
zoude haar leven te Romete verflyten ; om dat'er geene plaats in de waereld is,
daar zoo vecle aflaaten te verdienen vallen : ze zyn ook, recht uyt gezegr, on-
telbaar : daaromzie ik'er van af, om die alle ftuk voor ftukte befchryven en aand'Au-
te wyzen , want daar door zoudeik het boek te magtig groot maaken , ‘e welkticur
ik niet van meèning ben, maar zoo kort als *t mogelyk is, om'erzich gereedelyk van2ynwer
te konnen dienen: °t zy dieshalven genoeg dat men weetè, dat, behalven den aflaatte ver.
der Kerken,, op Hoogtyden of andere H. H. dagen, de Hooftkerken geduurigKorten.
noch meer andere aflaaten hebben, die zy opelken dag verleenen konnen; 00k wor-
den de zelve ©p de gewoone Hoogtyden verdubbelt ; en dit is de reden , waarom
zoo veeleheilize mannen menigmaal de Kerken , doch voornamelyk de zeven, quamen
bezoeken, gelyk weleer deeden de H. Hieronimus , de H. Karel Porromeus 7/de
H.Philippus Nery, de H. Francifca Romana; de H, Brigitta, en andere,
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voor. De H. Thomas zegt wat byzonders van St. Pieters Kerk : dat, dewyl men inan=
eble. dere Kerken geenen aflaat verdienen kan dan maar voor eene reys, op cenen en den
co zelfden dag, men, in plaats van dien, in deeze Hooftkerk ieder dag zoo meenig,

"maal aflaat verdient als men ze bezocke.
Hoe Gewoonlyk bezockt men zeven Autaren in de Hooftkerken, weinige andere
d'Alta. hebben ’t zelfde voorrecht : d’Altaren die men bezoekt zyn met dit op-
teme, fchrife, Unum exfeptem altaribus , van de andere onderfcheiden. Deeze Auta-

ren hebben boven dien een recht om daar Miffen en dienft voor de Dooden te mo-
gen doen. .

Geteden De Gebeden die men Gode opoffert som aflaat te winnen, zyn niet bepaalt ; ge-
mmee.meenlyk leelt men een zeker getal Paternofters en Avemariaas : de Pauzen die de
aflataflaten vergot hebben , vereyfchen niet anders dan dat men Godktbidde voor ’t
Soi welvaren van de Kerk , mitsgaders om vrede en eendragt onder de Chriftene Prinf-
sange- fen 3 men kan’er wel eenige andere gebeden by doen, uyt devotie en Godsvrucht,
wexen. gelyk die Antiennes of oudeleffen uyt de H. Schriftuur, of ’t gebed van den Hei

lig wiens Kerk en Overblyfzels men bezoekt, of wel de Litanien der Heiligen ,
enz.

*£ Ware te wenfchen, dat menin den ftaat der genade ware, wanneer-menaflaat
zoekt te winnen. Voor al dient'er cen gebroken hart , en valt voornemen om
Godniet meer te vertoornen ; dat men de zonden belyde en biegte : doch , om
eenen volkomenen aflaat te winnen ; vereyft de Bulle dat mengebiegt zy sen’ H. Sa-
crament alvorens genoten hebbe : want deeze aflaat neemt de ftraf' der zonde niet
weg , ten zy cerft de fchult uytgewift zy door de Sacramenteele quytfcheldinge of
abfolutie. Op dat danieder , zoodaniger wyze , genot trekke van de fchatten der
aflaten , waar mede de Roomfche Kerke zoo rykelyk overladen is, geloof ik een
goed werk te zullen doen, met den vreemdelingen,niet min ieverig ter Godvruchtig-
heit dan nieuwsgierig, ten vollen genoegen aan te wyzen , een foort van cenengee-
ftelyken Almanach; daar uyt zy de gezette H. dagen en Hoogtydenbinnen Rome ken-
nen konnen : dewyl’er niet cen dag in ’t ganfche jaar zonderHoogtyd of heylige dag
is, die niet in deeze of geene Kerke geviert word, daar men dan volkomenen of
byzonderen aflaat verdienen kan.

Van de Staatzien en andere Feeffdagen of Hoogtyden te Romen,

nis van men. Zommige zeggendar het oorfpronkelyk komt van ’t woort St4/4e7e, in
Da welken zin gezegt wort van Elkana de Vader vanSamuel1. Reg. 1. 2. Statutis die=
statio bus afcendebat vir ille de civitate ut adoraret. En van Anna, moeder van den zel«
veclzinsven Propheet , Statutis diebus afcendens cum viro fuo , ut immolaret hoftiam fè-

lemnem. Men zou het woord Sfatio cook konnen nemen van Stare , ftaan;
omdat men Godr den Heer ftaande bid, op zekere tyden, namelyk op Paafchen
en op Sondagen, ter gedachteniffe van de opftandinge onzes Heeren.

Boven dien bstekent dit woord Szazio , een kort verblyf dat menelders vaft
ftelt.. Cicero ad Artic. lib. 6. Athenisfiatio mea nunc placet ; en by den Propheet
Ezaias aan het 22 Cap. Expellam te de fatione mea. Het betekent ook nu en dan
de legplaats der Schepen in eene haven, om haar van ’t onweér te bevryden , of
na eenen langen tocht te herftellen. Zirg. Eneid. 2. Nunc tantum fnus eft
ftatio male fida carinis. 5

DePatriarch Jacob, den zegen aan zyne kinderengevende, zegt, Geze/. 49. in lit
tore maris habitabit, &» inffatione navium pertingens ufque ad Sidonem.

Het zelve woord word ook genomen voordie plaats, daar cen leger te velde ‘zich
neérflaat , fchildwachten uitzettende , als Virgil. op cene andere plaats, Aneid.
9g. aanwyft. ,

Poi JE woort Staatzie yin ’t Latyn St4f70 , word in verfcheide betekeniffen geno

Servantque vices ffatione relitta.

Ookin ’t 1% boek der Koningen cap. 13. Percufit Fonatas ftationem Philiftino»
tum qui erant in Gabaa. E

©utge- Dus hebben de Chriftenen , indie zware tyden der vervolginge , zich by een

Prata begeven s als in cene haven van heil , binnen de Cemeteria » of holen en graven
der Martelaren , boven aangewezen , om daar de H. verborgentheden des geloofs
te pleegen,, en te verhaudelen. Dit noemden zy ftaatzy pleegen : als ons Dr i
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H. Damazus. Populus Romanus timens Deum multis perfocutionibus fatigatus ,
per cemeteria martyrum Stationes fine Clericis celebrabat.

Toen naderhant de Chriftenen zeer in geral vermeerdert waren , en de Kerk in
ruft en vrede was geraakt, volhardde men in dat goede werk ,men vergaderde in ’to-
penbaar , de Geeltelykheid was'er by en vooraan, gelyk ook de Paus altyd tegen-
woordig ; men ging in Proceffy, en d’Omdragt gefchiedde van of naar eene Kerk
gelyk zyne Heiligheit goed vond , met den H. Standaart van ’c Kruis voor uit,
wordende van cene Godvtugtige meenigte gevolet. Menbewaart deezen Standaare
noch in St. Jan van Lateranen , zynde zeer zwaar van Metaal ; hy wort in de
plechtelyke Proceflien omgedragen. Zoo haaft het volk ter beftemder plaatze geko-
men was , fprakmen volmondig gebeden uit, met Pfalmen, Lofzangen, en geeftes
lyke liederen verzelt : men zong plechtelyk de Miffe ; en daar na deed de Paus
aldaar cene vierige vermaning , die men Homelie noemt , waar van'er noch een
groot getal van. den H. Leo , en den H. Gregorius den Grooten in wezen

n.
To, plechtelykheit der Staatzién wiert gemeenlyk geviert met vaften en bidden;

dus fpreekter Tertullianus van1. de Fugain perfecuttone, daar hy zegt; jurefides in
expeditione folicitior | © difciplinatior in jejuniis © fiationibus & orationi-
bus.

Menbleef in die H. plaatzen den ganfchen dag tot den avondtoe , volharden:
de in Godvruchtige oeffeningen , doch merdeeze omzichtigheit, dar de Mannen van
de Vrouwen afgefcheiden bleven, als men uit zekere oude gebeden, ter dier plaat-
zen gevonden; kan zien , daardeeze woorden in ftaan, Partem Virorum, Partem
mulserum.

Zoolang de vervolgingen der Kerke duurden , kon men de Staatzydagen niet Heogo:
net bepalen , fchoon de Kerk zeer yverde, om den H. Sabbathdag plechtig te on-stauy-
derhouden , nevens die dagen , op welke de verborgentheden van onzen Gods. dagen.
dienft vervule waren. Doch dit quam men haaft te boven toen Konftantyn be-
keert wierd ; want deeze Keyzer, verlof gegeven hebbende , om eene mecnigte
Kerken te ftichten, op de ruft- of begraafplaatzen der Martelaren en elders meer,
ftelde men vaft de voorfchreve H. oeffeningen en ftaatzién op gezette tyden in
de Kerkente pleegen ; in plaats van die onderaartfche holen en graffteden der Mar- 1. ooty-
telaren, daar men te vooren byeen quam : de H. Gregorius de Groote drukte dieden ea”
gezette tyden en ftonden uyt,, gelyk ze noch aangeteekent ftaan in ’t RoomfcheFeettda
Miffaal , en zoo als ik ze hier op ’t papierftelle : zynde naderhand weynige ver-&f"cie.
andering daar in voorgevallen. gorius

Dusis allenxkens de gewoonte, van op de voorige wyze in die fpelonken byeen!"8°telt:
te verzamelen , af en te niet geraakt. “Men zal ook nauwlyks meer dan pieni
daareen Godeyverend zieltjen vinden, dat zich derwaarts in het byzonder begeett.
Dochdit belet niet de Kerken, daar op gebouwt, ten gezetten dage, als ’t {taatzy-
of Feeftdag der Kerke is, buyten gewoon op te fchikken. De Priefters, zoo Gee
ftelyke als Waereldlyke, die ze bedienen, neemen dan hunnen dienft plechtig waar,
en dewyl'er dan Aflaat te verdienen is, word'er altyd cenen grooten toeloop van
volk gevonden. o

Die H. of gebode Feelt- en Staatzydagen zyn zoo meenigvuldig, dat’er niet cen desi,
dag int jaar is, op welke niet d’cen of d’ander Heylig word geéert en zyn dag ge- sian. 0£
viert ; als men zien zal konnen uit den Almanach of Dagwyzer , dien ik hier Since
volgens belofte , byvoege. Menzal daarinniet alleen vinden de oudeStaatzy- enI
Feeftdagen , maar ook alle d’andere , ’t ganfche jaar door. Qok des Paus enderte wia-
Kardinalen Kapelhoudingen , en andere dingen meer die aanmerkenswaerd zyn 3305
en daar de vreemdelingen zich in vergenoegen zullen. Zyndealles by my getrok-
ken uit den Engelfchen Leydsman , ofGwide Angelique , ent Roomfche Dagregi-
fter , waaruitikalles int kort hier hebovergebragt: doch met voordacht achtergelaten
dingen van minder opmerking, gelyk de plechtelykheden van huwlyksgoet aan de
dochteren te geeven; van den beker en vier wafchtoortzen , die de Overheden des
Roomfchen Volks dikwils aan verfcheyde Kerken opofferen, enz : omdathet ge-
noeg is cens die plechtigheden , die altyd een en de zelfde blyven, aangetoont
te hebben,

In de Maant van JANUARIUS

I, E cerfte dag van ’t jaaris de feeftdag der Befnydeniffe onzes Heeren. DeHeilige
Diszy word gehouden in de H. Maria de Grootere, in de H, Maria in StateinLou.

Mmmz Vere s  



 

   

maant,
van den
cerften
rot den
laatiten
dag der
maant
toe.

460 Bi Ss CHI RIY lE NG

vere + en in de H. Maria d°Ara celi , enz. Ook is’ Paufchelyke Kapeldag in°t

Apofìolifch Paleis , de Mile word gezongen van eenen Kardinaal-priefter, nevens

dien wort'er eene Predikatie door eenen Pater van St. Laurens in Lucina gedaan.

In de Kerk van Jefus word een plechtigen feeftdag geviert.

2. O&avevan Sc. Steven, dan is ’t Feeftdag in St. Laurens-Kerk buiten de muu-

ren, daar zyn lichaam ruft.
3. O&ave vanSt. Jan, in St. Jans van Lateranen. In St. Sebaftiaans buiten de

muuren. Dan is ’t daar Feeftdag ter cere van St. Anterus, Paus en Martelaar, wiens

lichaam daar legt.
4. O&ave der onnozele Kinderen in St: Paulus buiten de muuren; in St. Maria

de Grooter , in de Kapel der Kribbe , in St. Bibianas ter eere van de H. Dapho-
rofa , hare moeder, en de H. Demetria, hare zufter, martelareffen.

5. De dag van St. Thelefphorus , Paus en Martelaar , dan is ’t Feeltdag in St.

Pieters, daar zyn lichaamrult , en Vefper in ’t Apoftolifche Paleis.

6. Epiphania, of Verfchyn- en der H.H. Driekoningendag , de ftaatzy word in

St. Pieters gepleegt. ’t Is Kapeldag in ’t Apoftolifch Paleis , de Miffe word door
cenen Kardinaalbiffchop gezongen. De Procureur Generaal , van d’Orde der Ser-

viten, doet het Sermoen. In de Griekfche Kerk van den H. Anaftafius, zegent

cen Biffchop van hunne Orden, op de Griek[che wyze, plechtiglyk het water, ter

gedachtenifle van den Doop onzes Heeren , de Mille wort'erin °t Griekfch gezon-

gen : ’t is dan Feeftdag in de Kapel der drie Koningen, van de Broederfchap de
‘Propaganda fide :00k in St. Maria 4? Ara celi ; ma de Vefper is daar ProcelTy, en
?£ heilig kindeken Jefus word omgedragen : de Roomfche Magiftraat woont die
plechtighcit by. ’c Is boven dien St. Pudentiaans Feeftdag , in de Kapelder Gaé.

tanen.

7. Feeltdag van St. Julian Martelaar in zyne Kerken.
8. Is d’O&tave der Befnydeniffe , dan is *t Feeftdag in St. Pieters , in St. Maria

de Grooter, en in de Kerk van Jefus.
Zondags , na de O&ave van Epiphania , is ’t Feeftdag en aflaat in St. Martyns

op den bergder barmhartigheyt.
g. Is de dag van de H. H. Juliaan en Celfus , Martelaars , en dan Feeftdag in

hunne Kerken in Bianchi.
ro. Is de dag van den H. Paus Agaton ; dan is’ Feeftdag in St. Pieters, daar

zyn lichaam in de Kerk van Minerva, voor St. Amarantaas, ruft.
11. Feèftdag in St. Pieters , ter cere van den H. Paus Hyginus , zyn lichaam

legt daar begraven.
12. Is de dag van den H. Benedi&us, Abt van de Benedi&iner Order , dan is ’t

Keeftdag in alle de Kerken zyner Orde. Des Zondags voor St. Antonius is ’t Aflaat

iù S. Pieters ; ook Feeftdag in die van den H. Geeft, van daar gaan de dochters

in Procefly naar St. Pieters , daar TH. aanfchyn onzes Heeren vertoont word.
13. Is d’O&ave van d’Epiphanie, en Feeftdag in Sc. Pieters; in Maria de Groo-

ter ; in St. Pudentiana ; in de Kerk van de Neérlanderen; en in die van deH.H.
Juliaan en Cefarius. 4

14. Dan is ’t Feeftdag in St. Jans te Lateranen, ter gedachteniffe van den H.

Hilarius Biffchop van Poi&tiers } in zyne Kapel : de hoofden van de H.H. Petrus
en Paulus worden dan vertoont , en daaris grooten aflaatte winnen : ookis het in
alle de Kerken van den H.Francifcus Feeftdag van den H. naam Jefus.

Des Sondags van St. Antonius dag , is ’t Feeftdag in die van onze L. Vrouw
Del Pianto > ook in die van den H.Julius è wonte Fordano.

15. Is de dag van St. Mort. Abr : dan is ’t Feeftdag in alle de Kerken van den
H. Benedi&us : ook van St. Jan Colabir, in zyne Kerk : en op ’t ciland, in de
Kerk der Religieuzen van meéwarigheit of Charitaten, van den welgelukzaligenJan
de Dieu.

16. Feeftdag van den H. Marcellus Paus en Marrelaar in zyne Kerk aan de Loop-
ftraat , daar zyn lichaam lege : in 4°Ara celi, voor St. Berard, en zyne Mede-
gezellen ; en in alle de Kerken van St. Francifcus wort! Fecftdag , gelyk ook in die
van onze L. Vrouw Del Pianto, gehouden.

17. De dag van St. Antonius Abt, dan is ’t Feeftdag in zyne Kerk van de Fran-
{che Paters zyner Orde, itaande dicht by die van de H. Maria de Groter : derwaarts
zenden de Paus, Kardinalen , Prinffen, ook andere gemeene luiden hunne ftal-
jongens, om hunne paarden, enz te doen zegenen. Ookis ’t in St. Gregorius Kerk
F celtdag ter eeren van de H. H. Antonius, Marulus,, en Joannes , van de ©Orde

der Kamaldulen',. wier lichamen daar ruften, a
15. dt.
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18. St. Pieters ftoel te Rome; dan word in St. Pieters Paufchelyke Kapel

gehouden ; een Kardinaal-Priefter zingt de Miffe.. Ook wort de Feeftdag van de
H. Prifca in haare Kerk geviert.

19. Is het de dag van den H. Marius en zyne Vrouw Martha Martelaars ,en dan
Feeftdag in St. Adrianus, daar zy ruften, nevens de H. H. Audifacius en Abacuc hun-
ne zoonei, wier beider hoofden in St. Colabits zyn, daar ’v cok Feeftdagis :
by de Tranfpontynen is het Feeftdag , ter gedaclitenifie. van den H. Kamitus,
Koning van Denemarken.

20. De dag van den H. Fabiaanen van den H. Sebafliaan wort in St. Sebaftiaans
buiten de muuren , daar hunne lichamen leggen, geviert.  Qok in St. Pieters »
daar’t hoofe van den H. Sebaftiaanis : infgelyks in St. Andries van de Valley ,
en'andere Kerken meer van den gemelden Heylig.

21. Îs de dag van Sc. Agniet Maagt en Martelares , ook Feeftdag in hare Kerken.
22. Dedagvan den H. VincentenAnaftafiussen dan ook Feeftdag in hunne Kerken.
23. Dedag van de H. Emerentiana , Maagt en Martelares ; en Feeftdag in St.

Agnicten buiten de muuren ; in Mariaas de Grooter, Ook in St.Jacobs van Spanjen,
ter cere van den H. Idelphonfus. En in de Minervaas , ter gedachteniffe van den
H. Raimundus. i

24. St. Timotheus dag , hy is Biflchop en Martelaar geftorven , dan is’ Fect-
dag in St. Paulus buiten de muuren.

25. Is de dag vanSt. Paulus Bekeering, die Feeftdag word in zyne Kerk buiten
de muuren ; in die van St.Pieters , in die van St. Jan te Lateranen, in die van
onze L. Vrouw van Overwinninge, in die van Sr. Karel van Katinari, en aan de
drie Fonteynen , geviert.

26. De dag van St. Policarpus , Biffchop en Martelaar in’c Gafthuis van den H.
Geeft , daar zyne Overblyfzels bewaart worden.

27. De dag vanden H. Chryfoftomus Bilfchop en Patriarch in St. Pieters, daar
zyn lichaam lege.

28. De tweede Feeftdag van St. Agniet , in haare Kerk buiten de muuren.
Delaatfte Sondag in Januarius, is’ Feeftdag in St. Mariaas de Grooter, ter cere

van‘t overbrengen van 't H. Beeld der Maagd Maria ; en in’t H. Kruis van Jeru-
zalem : ook wort dan devinding van den ‘Tytel des Kruys onzes Heilands en van
andere H. Overblyfzelen meergeviert.

29. Wort aan de drie Fonteinen de inwying van de H. Maria, Scala Celi ,
geviert : in de nieuwe Kerk is het Feeftdag der H. H. Martelaren Pappia en
Maurus , daar hunne lichamenleggen ; op de H. Drievuldigheit des Bergs is het
Fecftdag , ter gedachteniffe van den H. Francifcus de Sales: maar in ’t Kloofter
vande Vifitatie wort die dag niet dan *s maandagsdaar na geviert.

30. ls de dag van de H.Martina Maage en Martelares , in haare Kerk 7 campo
* Vaccino. In Sc Paulus wort dien ter cere van den H, Paus Felix den III geviert;
zyn gebeente ruft aldaar.
‘31. Word ter gedachteniffe van de H. H, Cyrus en Joannes Martelaars geviert ,

in de H. Praxedas, aan de put van St. Pantaleony, in des H. Engels aan de Vis-
markt , ter eeren van de H. H. Zoticus en Ciriacus , in die van St. Francifcus aan
den oever; ter gedachteniffe van de welgelukzalige Louifa Albertoni, in St.
Adriaans sn campo Vaccino , ook in St. Jans in campo Marzo , ter eere van den H.
Petrus Nolafcus , ftichter van de Order van Merci,

EGEsSBR UAAR TESS.

*Eerfte Zondag in Februariusis ‘© Feeftdag van St. Maria de Grooter. Heilige
1. De dag van den H. Ignatius , Biffchop en Martelaar , word in St. Kle- sagra

mens , daar zyn lichaam lege, geviert. In St. Jans te Lateranen word de gedach- certen.
tenis van den H. Euphremius Diaken gehouden. tot den

2. Is de dag vande reiniging van de H. Maagt, of Vrouw-lichtmiffe » dan is’ero
Paufchelyke Kapel in © Apoftolifch Paleis , de Miffe word gezongen van eenen kelmaant
XKardinaal-priefter, De Paus zegent en deelt dan Waskaerffen uit, na den Omme.
gang door de koninglyke Zaale : ’t is 00k Feeftdag in alle de Kerken van de H.
Maagt , en in St. Simeons ; op den Zondag van d'’O@&ave, is’ Feeftdag in de

. Kerk van de H.H.Sebaftiaan en Valentyn.
. 3» St. Blafius Biflchop en Marrelaar ; °t is dan Feeftdag in zyne Kerken. Ook
in St. Karels van Catinari , en in St. Maria op monte Celliere,

Mmm3 4. Is
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4. Is’ St. Eutichus Martelaarsdag ; dan is ‘t Feeftdag in St. Sebaftiaans bui.

ten de muuren ; en in die van St. Laurens #7 Damafo, daar zyne overblyfzels rit-

ften.
5. Wort de dag van St. Agata , Maagt en Martelares , in alle hare Kerken ge-

viert. Ook in de Kerk van Jefus de gedachtenis der drie Martelaren in Japan

edoodt.
5

3 6. Wortde dag van St. Dorothea, Maagt en Martelares , in hare Kerken ge-

viert.

7. Is de dag van den H. Romualdus Abt , die wort in de Kerken van d’Orders

der Camaldulen geviert.
8. Wort'er Feeftdag gehouden ter cere van den H.Pelagius Paus , in St, Pie.

ters , daar zyn lichaam is; ookin St. Jan de Mata, ftichter van d’Orde der Drie-

vuldigheit , ter verloflinge der gevangenen ; in de Kerken van die Orden.

9. De dag van de H. Apolina, Maagten Martelares, wort geviere in hare Kerk;

en in die van den H. Auguftyn,
10. Wort de dag van de H. Scholaftica , Maagt en zufter van den H. Benedi-

&us , geviett in de Kerken van die Orden. Ookin Ceciliaas , daar haar hooftis :

de H. Sotera, Maagt en Martelares, in de Kerk van St. Martin op ’t gebergte daar

haarlichaam ruft : 0okis ’t Feeftdag in St. Auguftyns , ter cere van den H. Wil

lem , Hertog van Aquitanien. |,

11. Is de dag van St. Severyn, Abt der Benedi&ynen, die in de Kerken van die

Orden geviert wort.
12. Wort de dag van de H. Eulalia, Maagt en Martelares, geviert, en Fceft ge-

houden in onzer L. Vrouwe Kerk van Moneterat.

13. De Fecftdag ter cere van den Paus St. Gregorius den II , wort in St. Pie-

ters, daar zynlichaamruft , gehouden. Dan is ’r ook Feeftdag in St: Apollina-

rius Kerk , daar een fchoon muzyk , ter gedachteniffe van d’openbaringen van ’t

beelt der H. Maagt ; gezongen wort.

14. Is de dag van den H. Valentyn , Martelaar , en dan Feeftdag in de H. Pra-

xedaas ; daar zyn lichaam legt, als ook in zyne Kerk, dicht by ’t Paleis van Mat-

tei.
15. Die dag wort, ter ceren van de H. H. Fauftinus en Jovirus, Martelaren , in

hunne Kerk der Breffanten geviert.
16. Is de dag van de H.Juliana , Maagt en Martelares, die wort geviert in ha-

re Kerk, en in St. Martyns op ’t gebergte , daar haar lichaam rult.

19. Die van den H. Gabinus Priefter en Martelaar ; vader van de H. Suzanna

die in zyne Kerk in Termini geviert wort.

20. De dagvanSt. Leo Biffchop wortin St. Martyns Kerk op "t gebergte , daar

zynlichaam ruft , geviert.
21. Is de dag vanSt. Pater Biffchop ; dan is ’t Feeftdag in St. Gregorius Kerk,

op denberg Celius.

22. De dag vanSt.Pieters ftocl t'Antiochien, dan is *t Feeftdag in St! Piecers.

23. Is de dag van den H. Policarpus ; Martelaar; medegezel van St Scbafti-

aan) die wort ookin St. Sebaftiaans geviert. Ookis’er dan in St. Martyns, ter cere

van den H.Lazarus den Schilder , cen Feeftdag.
24. St. Matthys Apoftel: danis ’© Feeftdag in St. Mariaas de Grooter vermits’er

zyn lichaam is : ook in St. Bibianuster gedachteniffe van zyn lichaams vin-

ding.
a De H.H. Fxlix de IV, en Gregorius de IV , beide Pauzen, worden op

dien dag in St. Pieters geviert.
27. De H. Bon , in St. Laurens i Damafo » daar zyn lichaam rult.

28. De H. Romanus, Benedi&yner Abr, wort in de Kerken van die Orden ge-

viert. ;

NA RT_I Us

Heilige Lle Vrydag in Maert is’er Staatzy in St. Pieters , daar dan cen groot gf

SEOAo des Volks naartoeis : de Paus komt'er zelf indien °c zyne gezontheid

moant  toelaar.
va 1. DeH. H. Suitherus en Aubinus, Biffchoppen en Belyders des geloofs, van de

fordea Benedi&yner Orden , op dien dag wort'er in de Kerken van die Orden , ’t hunner

laatten. CErEN > gevieri. 2. De
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2. De H.H. Soumufas en Bafilicus , in de Kerk derH. H. Apoftelen, daar hunhé

lichamen ruften.
3. De H. Afterus Martelaat è in St. Martyns over ‘t gebergte , daar zyn lig:

chaamis.
4. De dag van St. Lucius , Priefter en Martelaar, word dan in St. Martyns over

*t gebergte, daar zyne Reliquien ruften , gevierr. In de Kerk van den H.Staniflaus
van Polen, is ’© dan Feeftdag ter cere van den H. Kafimir.

5. Sr. Phocus Martelaar; in St. Marcels , daar zyn lichaam legt.
6. Ter eeren van St. Fridelyn , Benedi&iner Abt, word in de Kerken van die

Ordengeviert, en over den H. Cyrillus, in die der Karmeliten.
7. Ter gedachtenifle van den H. Thomas Aquinas is ’© Feeftdag in Miner-

vas; de meefte Kardinalen houden dan Kapel in Sc. Pieters, en in St. Barbaraas der
Boekyerkoperen ; die dien Heilig tot hunnen Patroon aangenomen hebben.

8. Is het Feeftdag in St. Jans Colabiti , ter gedachreniffe van den welgelukzali-
gen Jan de Dicu, Stichter van d’Orden der Charitaten ; of Broederen der barmhartig-
heit. Ookin Sr. Barbaraas der Boekverkoperen, omdat hy een Boekverkoper geweelt
is. Noch wort'er over den H. Julius Biffchop van Toledoen Benedi&yner Monik,
in de Kerken van die Ordengeviert.

9g. De dag van de H. Francifca Romana word dan'in hare Kerk,in campo vacci.
#0 , daar haar lichaam rult , geviert; ook wort'er Kardinale Kapel gehouden; ‘cis
dan Feeftdag in hare Kerk in Strada felice , è torre de Spechi $ & Ara Cali.

10. De 40 Martelaars en danis’t Feeftdag in hunne Kerken.
it. Del. Fermyner, Benedi&yner Abt, en danis’t Feeftdag in de Kerken van

die Orden.
12. De H. Paus Gregorius : dan is °t Feeftdag in St. Picters, daar zyn lichaam

ruft, ook in zyneof in de nieuwe Kerk.
13. De H. Antoninus, Biffchop en belyder des geloofs, dan is *t Feeftdag in St.

Pierers, en in St. Venants , als ook in de Kerken der Karmeliten, ter eere van de
H. Eupbrafia. :

14. De H. Matilde Koningin ; zy was van de Benedi&yner Orden , dan is ’c
Fecftdag in de Kerken van die Orden.

15. St. Longinus , in St, Pieters in’t Oratoriumof Bedehuis van St, Marcel 4
en in Sc. Auguftyns, daar Reliquién of Overblyfzels van hem zyn.

16. Op dezen dag is’t Feeftdag tercere van den H. Felix Martelaar, in St. Praxe-
das, daar zyne Overblyfzels zyn.

17. St. Jofeph van Arimathea, in St. Pieters. In St. Ifidoors den Yr, viertmen
den H. Patricius.

18. St. Cyrillus ,, Biffchop en Belyder, dan is” Feeftdag in St. Maria , in cars
po Marfo , daar zyne H.overblyfzels zyn. In de Kerk van Sc. Niklaas Tollentyn
word dan Feeftdag gehouden, over ’è vinden van *t beeld van onze L. Vrouw, by
Sabona gevonden.

19. Îs de dag van St. Jofeph, Bruidegomvan de H. Maagt ,, danis ’t Feeftdag
in zyne Kerken; ook in de Rotonda, en in de St. Anaftafia ( daar men zynen
panta] toont) infgelyks.is* dan Feeftdag inalle de Kerkender ongefchocide Karme.
iten.

20. Dan word de dag geviert ter cere van St.Joachim, Vader vandeH. Maagt;*t is dan Feeftdag in bare Kerken , in de Rotonda » en in St. Joachims en St. An-
naas aan de 4 Fonteinen, en in de Kerken van St. Anna. Ook word’er in Minervaas,
ter eeren van St. Ambrofius en St, Sidonius, geviert, van gelyken in’ H. Kruis
van Jeruzalem, daar de Vrouwen haren intrek in de Kapel van de H. Helena
neemen. È

21. St. Benedi&us, ftichter zyner Orde , word daninalle zyne Kerken geviert.
22. Op dezendagis ’t Fceftdag vanalle die van d’Orden van Benedi&us zy0;

en in St. Pieters , ter cere van St. Gregorius den II , wiens lichaam daar ru.
23. St. Bruno, Benedi&yner Abe, dan ist Feeftdag van die ganfche Orden.
24 Is't Fceltdag in alle de Kerken van de Benedi&yner Orden , ookin St. Sal.

vator op de Loopftraat, ter gedachreniffe van den H, Petrus, Priefter en Martelaar,
wiens lichaam daar ruft.

25 Op deezen dag word de bootfchap van de H. Maagtgeviert , en Paufchelyke
Kapel gehouden in Minervaas , daar de Paus en Kardinalen in Ridderlyke paarde.
Praal naar toe ryden. Dan geeft de Paus houwlyksgoet aan een groot getal arme
dochteren; ’t is dan ook Feeftdag in St. Maria de Grooter , en in andere Kerken
Yan de H. Maagt, en byzonderlyk in die aan onze L. Vrouwe geheiligt zyn.
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26. St. Kaltulus Martelaar ; zyn dag word geviertin St. Praxedas, daar zynli.

chaam legt.
27. St. Robertus, Biffchop en belyder des geloofs, van de Orden van Benedi&us,

dan is ’t Feeftdag in de Kerken van die Orden. È
28. S.Sixtus ILL, Paus, dan is ’© Fceftdag in St. Laurens buiten de muuren, daar

zyn lichaam lege.
29. St. Euftachius, Benedi&yner Abt; danis ’t Feeftdag voor die Orden.
30. Sr. Quirinus Martelaar , Vader van de H. Balbina, dan is’t Feeftdag in de

Kerk van zyne dochter.
31. St. Balbina, Maagt en Martelares , wort in hare Kerk geviert.

Staatzydagen in de Vaffen.

E Zondag van de Septuagefima, is ’t Staatzydag in St. Laurens buiten de
muuren.

De Zondag van de Sexagefima , in St. Paulus.
De Zondag van Quinquagefima, in St. Pieters.
Des Maandags ; na de Sexagefima, wort een aanvang gemaakt met de gebeden

van 40 uuren ; in ’t Orztorium van den H.Francifcus Xavier ; de Kapel wort op-
gefchike mer Kerkcieraat è en met lichten voorzien , ook wort'er cen uytftekend
Myzyk gehoort. t

Op deneerftenDonderdag in de Vaften, wort in St. Laurens è Dazz2/0, ten by-
wezen van de Kardinalen , het H. Sakrament, ter zake van de 40 uurige bedefton-
den, ten toon geftelt , vercierc met lichten , daar by een Sermoen gedaan, en
muzyk gezongen. È

Opgrooten Vaftenavont, of den eerften Sondag in de vaften , worden de gebe-
den van 40 uuren in de Kerk van Jefus aangevangen , die dan verciert wort
metfchoone behangzelen, Kerkcieraaden, en konftwerken van hour , met fchoone
vergezichten verryke.

1. Op Affewoensdag wort'er Paufchelyke Kapel gehouden in ’* Apoftolifch Pa-
leis. De Kardinaal groot Biechtvader zingt de miffe , een Pater ‘Theatyn doet
cene Predikaatzi; de Paus neemt zyn beroep waar in het tekenen metaffe. Daar na,
verzelt met de Kardinalen, Heeren en Officianten van ’t Roomfche Hof; gaat hy
in Ridderlyke Paardepraal naar St. Sabinaas , daar de Staatzyis.

2. Deeerfte donderdag wort’er Staatzy gehoudenin St. Joris, en voortalle Don-
derdag de ganfche Vaften doorin deJefuiten Kerk, en in St. Andries in de Valley D

des namiddags wort'er cen Sermoen gedaan en Muzyk gezongen.

3. Opdeneerften Vrydag wort'er ftaatzy gehouden in St. Jansen Pauls  ookinSt.
Joris: daar na alle Vrydag in de vaften, behalven deezen cerften en den laatften,
wort'er des avonds geprediket in ’t Bedehuis of Oratorium van den H. Marcel, daar
dan cen fchoon Muzyk van ftemmen ; en allerley inftrumenten en fpeeltuygen

gehoort worden. . :

4. Zaturdags is © een dag van ftaatzy in St. Triphons. Voorts op alle de

zaturdagen in de Vaften na deezen , wort’er des Nanoens cen Sermoen gedaan,
en Muzyk gehoort , in onze L. Vrouwe Kerk van ’t gebergte , in onze L. Vrou-
we van Lorette , en aan de Praalzuil van Trajaan.

5. De cerfte Zondag in de Vaften word'er Paufchelyke Kapelin ’t Apoftolifch
Palcis gehouden , cen adfifterende Biffchop zingt de Miffe ; de Procureur Gene-
raal van d’orden van St. Dominicus doet het Sermoen : de ftaatzy wort in Sc. Jans
van Lateranen , enin St. Pieters gepleegt.

6. Maandagsis’er ftaatzy in St. Pieters in Zinculis, en Feeftdag in St. Jans della
Pigna of der gevangenen.

7. Dingsdags is'er ftaatzy in St. Anaftafias.
8. Woensdagsin St. Mariaas de Groter , en voorts alle Woensdag in de Vaften

’s namiddags worter Muzyk en Sermoen gehoort in St. Blafius , 47 szonte citorio 3

in den H. Hieronimus , en op andere plaatzen meer.
9. Donderdags ; in St. Laurens in Panifperna.
10. Vrydags , in der H. H. Apoftelen.
it. Zaturdags in Sc. Pieters. i n
12. De rweede Zondagin de Vaften i9er Paufchelyke Kapel in’t Apoftolifeh Paleis;

een adfifterende Biffchop zingt de Miffe , de Procureur Generaal der Gordelieren

doet het Sermoen; de ftaatzy wort gehouden in St. Mariaas de Grooter, en in St.
Mariaas de nicuwe. 13.
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13. ?s Maandags, is ’t ftaatzydag in St. Clemens.
14. Dingsdags , in Balbinaas.
15. Woensdags , in Ceciliaas.
16. Donderdags, in St. Mariasin fraffevere.
17! Vrydags , in den H. Vitaals.
18. Saturdags , in der H.H.Pieters en Marcellyns.
19. De derde Sondag word'er Paufchelyke Kapel in het Apoftolifch Paleis ge»

houden ; een adfifterende Biffchop zingt de Mifle. De Procureur Generaal der
Auguftynen doet het Sermoen.. De Staatzy word in St. Laurens buiten de muu-
ren gepleegt.

20. ’s Maandags, is ’t ftaatzydag in St. Marcus,
21. Dingsdags, in de H. Pudentianaas.
22. Woenfdags, in St. Sixtus, en in St. Nereus en Achilleus.
23. Donderdags , in Cofmus en Damianus #2 campo vaccino.
24. Vrydags , in St. Laurens in Lucina.
25: Zaturdags , in St. Cajus , in Sc. Sufannaas; en in St. Mariaas der Engelen:
26. De vierde Sondag in de Vaften; danis’er Paufchelyke Kapel in het Apofto-

lifch Paleis , een Kardinaal Priefter zingt de Miffe ; de Procureur Generaal der
Karmeliten doet het Sermoen; de Paus zegent de goude Roos, en men houdftaatzy
in ’t H. kruis van Jeruzalems.

27. °s Maandagsis ’t ftaatzydag in de vier kroonen.
28. Dingfdags , in St. Laurens #4 Damafo.
29. Woenfdags, in St. Paulus.
30. Donderdags, in St. Martyns op ’t gebergte., en in St. Silvefters in campo

Marzo.
31 Vrydags , in Sr. Eufebius , en in de H. Bibianaas.
32. Zaturdags, in den H. Nikolaas #2 carcere. È ;
33. De vyfde Sondag in de Vaften word'er Kapel gehouden in ’t Apoftolifch

Paleis , een adfifterende Biffchop zingt de Miffe , de Procureur Generaal der Ser-
viten doet het Sermoen ; de ftaatzy is in St. Pieters ; en de Feeftdag in Sr. Laza-
rus buiten de ftadt.

34: ?s Maandags, op dien dag word'er ftaatzy in St. Chryfogonus gehouden.
35. Dingfdags , in St. Guiricos , en in St. Mariaas #7 via lata.
36. Woenfdags , in St. Marcels.
37. Donderdags ; in St. Apollinarius , en in der Bekcerden op de Loopftraat.
38. Vrydags , in St. Steven den Ronden.
39. Zaturdags , in St. Jans voor de Latynfche Poort.
40. Op Palmzondag word'er Kapel gehouden in het Apoftolifch Paleis; de Paus

geeft den zegen , en deelt de Palmtakken uit : daar na gefchiet den Omgang rond-
om de koninklyke Zaal; een Kardinaal-Priefter zingt de Miffe, de ftaatzy word in
Sc. Jans van Lateranen gepleege.

43. ’s Maandagsin de goede weck, is ’t ftaatzy in St. Praxedas.
42. Dingfdags in de H.Prifcas.
43. 7s Woenfdags in de goede week , in St. Maria de Grooter , ’s avontsis’er

Paufchelyke Kapel in ’t Apoftolifch Paleis, wegens de donkere dagen, als ook der
twee volgende , in St. Jakobs van Spanjen ; en in St. Apollinaris; daar menzein
*r Muzyk , met cen concertvan fpeeltuigen en ftemmen, zingt en fpeele.

44. Op Witten donderdag word’er Paufchelyke Kapel in ’t Apoftolifch paleis
gehouden ; cen Kardinaal-Biffchop zinge de Miffe, daar na neemt de Paus”"t H.
Sacrament op, gaande daar mede in omdrage naar ’t graf of Paradys, te voren toe-
bereidr in de Pauliner Kapel. Vervolgens word de Paus naar zyne zegen-
kas gedragen ; en de Bulle ix cena Domini gelezen: dan zegent de Paus het volk,
daar ter plaatze vergadert , en kort daar aan wafcht hy de voeten van twaalf arme
Priefteren , in de Hertoglyke Zaal, en verfchaft hunlieden in cene andere Kamer
cene goede maaltyd, dientze, en geeft hun yder cenen goudenen zilveren penning,
nevens cen kleed van witte fergie op zyn Apoftels. De Overigheir des Room-
fchen volks woont deze plechtigheit, van ’t waffchen der voeten, welke in ’t Hofpi-
tal of Gafthuis van Sr. fan van Lateranen gefchiet, by; ’t zelfde voetwafichen word
ook in de Corfolatione of ’© Gafthuis van vertrooftinge , en elders meer , op cene
zeer plechtige wyze gedaan. Op dezendagishet ftaatzy in St. Jans van Latera.
nen , daar worden de hoofden der H, H. Apoftelen, Petrus en Paulus, ook de ta-
fel, daar onze Heerhetlaatfte Avontmaalaan dede, vertoont. Desavonts gaanveele
Kardinalen , Prinffen , en Heeren naar de H. Drievuldigheit , de voeten der Pel-
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grims wafllchen , hen aan de tafelen, daar heerlyk opgedifcht is, en zy_ wel
onthaalt worden , dienende. Op dien zelven nacht gaan de Broederfchappen of
Gilden met Flambeauwen in proceflie naar Sr. Pieters, voor hen gaan cene meenig-
te boetvaerdigen , die zich den weg langs geeflelen ; men vertoont hunlieden
daar het H. aanfchyn des Heeren , ook de lans en het waare Kruis.

45. Op goede Vrydagis het ftaatzydag in ’t H. Kruis van feruzalem, daar van
mende H.overblyfzels toond , en , in St. Pieters en Paulus , het Kruis van mira-
kulen ganfch ontbloor, Danis’er Paufchelyke Kapel in ’t Apoftolifch Paleis. Een
Pater Jezuit preekt de Paflie of ’t lyden des Heeren; de Kardinaal Biegevader
ncemt den dienft waar,

46. Zaterdags of Paasavonds , wort’er ftaatzy gehouden in St. Jans te Latera-
nen ; daar na gefchict de zegening van ’t vuur en water , en de Catechumenen, of
Leerlingen onzes H. geloofs worden in de doopkom, of vonte van Konftantyn ge-
doopt , dan is'er ook Paufchelyke Kapel in ’t Apoftolifch Paleis ; cen Kardinaal-
priefter zingt de Miffe.

47. Op Paafchzondag wort'er ftaatzy geplcegt in St. Mariaas de grooter; en in
onze L. Vrouwe der Engelen : op deezen dag wort'er Paufchelyke Kapel gehou-
denin St. Picters , daar de Paus zelfs de Mifle zingt; als die getindigt is, wort het
H. aanfchyn , de lans, ent waarachtige Kruis der Heeren vertoont, daar na wort
de Paus naar zyne Zegenkas gedragen, daar uyt  geeft hy aan het volk de
Benedi&ie ; ook worden in St. Jans van Lateranen, in de H.Mariaas de
grooter , in St. Praxedaas, de Reliquien of Heilige overblyfzels, zoo voor als na de
Vefper , vertoont. .

48. Des Maandags is het ftaatzy in St. Pieters, daar worden dan de H. over-
blyfzels vertoont : ook is'er Paufchelyke Kapel in’ Apoftolifch Paleis , cen Kar-
dinaalpriefter zingt de Miffe.

49: Dingsdags is’er ftaatzy in St. Pauls, daar worden zyne H. overblyfzels
vertoont ; dan wort'er ook Paufchelyke Kapel in ’t Apoftolifch Paleis; daar een
Kardinaal Priefter de Miffe zingt , gehouden.

50. Woensdags; is ’t een dag van ftaatzy in St. Laurens buiten de muuren.
5». Donderdagsin der H. H. Apoftelen Kerk.
52. Vrydags in de Rotonde, of Allerheiligen Kerk.
53. Zaterdags wort'er ftaarzy gehouden in St. Jans van Lateranen , dan is'er

Paufchelyke Kapel in ’t Apoftolifch Paleis, daar cen Kardinaal Priefter de Mifle
zinge.
si Des Zondags in Albis , of op de O&avena of van Paafchen ; wort'er Pau-

fchelyke Kapel gehouden in ’t Apoftolifch Paleis , een Kardinaal Priefter zingt’er
de Mitte : de ftaatzy wortin St, Pancras en St. Maria’s #2 ffratevere , daar de H.
overblyfzels vertoont worden ; gehouden.

In de Maand van APRIL of Grasmaand.

I. Qt. Venant, Biffchop en Martelaar; in zyne Kerk, en in St. Jans van Latera-
nen, daar zynlichaam ruft , is’t dan Fecftdag. x

2. De H. Maria van Egypten , die dag wort in hare Kerk van de Armeniers
eviert.
3. St. Francifcus de Paule ; ftichter van de Minnebroérs ; die dag wort in de Kerken

van zyn Ordengeviert.
4. De H. Agapita en Chionia , Maagden en Martelareffen : in de Kerk van St.

Anaftafia , daar hare lichamen ruften , wort hare gedachtenis geviert.
5. Deeze dag word ter eere van den H. VincentFerrier ; Jakobyner, (’t is dan

Feeftdag in Minervaas, en andere Kerken der Dominikanen) geviert.
6. De H, Sixtus, Biffchop en Martelaar , in St. Pieters.
7. St. Albirus Benedi&yner, zyn dag word in de Kerken van die Orden geviert.
8. De Tranflatie of overbrenging van de H. Monica, in St. Auguftyns.
9g. Is°c de dag van de Kerkwying van de H.H. Petrus en Marcellyn.
10. St. Leo de Groote ; dan is ’t Feeltdag in St. Pieters , daar zyn lichaam ruft:

ook in St. Jans van Lateranen , en in de H. Maria de Grooter , daar overblyfzels
van hem zyn.

11. Is de dag der Kerkwying van d'Ara Celi. ;
12. De H. Paus Julius; dan is ’t Feeftdag in de Kerk van de H.-Maria #4 Stra-

tevere » daar zyn lichaam ruft. spie
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13. Is de dag van den H.Juftinus , Priefteren Martelaar, en danis’t Feeftdag in

St. Praxedaas , daar de H. H. Overblyfzels van hem zyn.
14. Is'tdievan de H.H.Tiburcus, Valerius, en Maximus, Martelaars ; die dag word

geviert in Sr. Cecilien , daar hunne lichamen leggen ; ’t is dan ook Feeftdag ter
eeren van den H. Abondus, Manfionaris, of Deken van die Hoottkerk.

15. De H.Bafilifla, Martelares , word in St. Paulus, daar haar lichaam is, ge
viert.

16. De H. H. Valentyn en Martyn, in St. Praxedaas, daar ruften hunne H.H.
Overblyfzels : in St. Marcels , ter gedagte van den zaligen JoachimServit : ook
in St. Jans van Lateranen , wegensde tranflatie of overbrenging der Hoofden van
Petrus en Paulus, die dag word dan geviert, en de Hoofden aan ’t volk vertoont.

17. De H. Anicetus Paus en Martelaar in St. Sebaftiaans , daar zyne Reliquién
zyn. Ook word in de Kapel van ’t Paleis van Altems, t'zyner gedachtenis, geviert,
om dat’er zyn lichaam, door vergunning van Klemens den VII, ruft.

18. De H. Bartholomeus, Monik'van Valombreufe , in St. Praxedaas , ook in
St. Jans de/la pigna , ter cere van den H. Eleuterus.

19. De H. Paus Leo de IX. hy was van d’Orden der Benedi&ynen, in alle de
Kerken van die Orden wort dan geviert. Ookin die vanSt. Pieters, daar zynli-
chaam ruft.

20. De Godzalige Agnes de Monte Pulciano , haarter gedachtenis , wordin Mi.
nervaas en in die van hare Orden geviert. .

21. De H. Anfelmus, Biffchop en Confeffeur van d’Orden van den H. Bene-
di&tus ; dan is ’t Feeftdag voordie ganfche Orden.

‘ 22. De H. H.Sorerus en Cajus, Priefters en Martelaars , henlieden ter ceren ,
word in St. Sebaftiaans en in St. Sufannaas Kerken geviert.

23. St.Joris of Georgius Martelaar: in zyne Kerken wort dan geviert, en de Ove-
righeit des Roomfchen Volks komt dan daar, met hunne Staandaarden en Vaanen,
omdie te zien zegenen.

24. St, Melitus, Biffchop en Confeffeur van d’Orden van den H. Benedi&us , *t
isop dien dag Feeft voor die ganfche Orden.

25. St. Marcus , danis © Feeftdag in zyne Kerk, daar dan alle de Clerezy, zoo
geeftelyke als waereldlyke, vergadert , en zamentlyk den omgang doen naarSr.Pie-
ters, uytgezondert het Kapietel der zelver Kerke , dat alleen voor uit derwaarts gaat,

26. De H. H. Cletus en Marcellinus ,  Priefters en Martelaars; op dien dag is’er
Feel in Mariaas de Grooter , daar ’t hooft van Marcellyn is.  Qok in St. Pieters,
daar ’c lichaam van St. Cletus ruft. Infgelyks in onze L. Vrouwe van ’t gebergte,
omdat daar zyn eerfte mirakel , en in de H. Margaritaas over den Tyber, om dat
daar de inwying gefchiedde.

27. Deze dag wort ter cere van den H. Anaftafius, Paus, in de Kerk van de
H. Bibiana , daar zyn lichaam ruft, geviert. Ook in St. Martyns van ’t gebergte ,
daar zyne Reliquien zyn : infgelyks in den H. Cofmus.

28. St. Vitalis Martelaar , ’t is dan Feeftdag in zyne Kerk.
29. St. Pieter Martelaar ; dan is ’t Feeftdag in Minervaas , daar de Kardinalen

over de Inquifitie geftele Kapel houden. ’t 1s dan ook Feeftdag in onze L. Vrou-
we der vrede. Ookin die van den H. Marcellus, ter gedachtenifle van den welge-
lukzaligen Pelerinus Servita. '

30. De H. Katarina van Sena : dan is ’t Feeftdag in Minervaas , en in alle de
Kerken der orden van den H. Dominicus ; als ook van deeze Heylige , infgelyks
in St. Silvefters op Campo Marzo , ter eere van de H. Sophia, Maagt en Marte-
lares.

In de Macnd von MAJUS , of Blocimaand.

Lle Zondag in May is'er aflaat te winnen, in St. Sebaftiaans ; ook in de Feeten
Ascivise of L. Vrouwe Boodfchap buyten de muuren ; en in Sc. Laurens fiaatey-
in fonte. : a

1. De H. H.Jacobus en Philippus Apoftelen ; dan is ’t Feeftdag in hunne Ker.certten
ken , daar Reliquien of Heilige overblyfzels van hen zyn ; ook in de H. Mariaasee
de Grooter daar’er ook eenige bewaart worden. er

2. St. Athanafius, Biflchop en Confeffeur , op dien dag is ’t Feeftdag in, deb!
Griekfche Kerken , dient doende in hunne tal : in Minervaas ; ter gedachtenifie  "”
van den H. Antoninus , Aartsbifichop van Florenfe.
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3. H. Kruisvinding ; dan is’ Feeftdag in alle die Kerken : daar vertoont men

dan de Reliquien , of’ overfchot van 't H.Kruis te Jeruzalem ; cok is *t dan
Feeftdag in St. Alexis , ter ceren der H. H. Martelaren Alexander , Evantinus, en

7 heodulinus. A
De cerfte Zondag in May, is het feeltdag in de Kerk van de H. Katharina 4

monte magnopoli , of van den Berg Magnopoli : ook in Minervaas , ter cere van
de H. Kacharina van Sena; en in die van de H. Anaftafia, ter gedachtenis van den wel-
gelukzaligen Tornbius, Aartsbiffchop van Lima.

4. De H. Monica, weduwe; haardag wort in St. Auguftyns , daar haar lichaam
ruft , geviere. In de Kerk van de Piemontoizen wort Feeftdag , ter gedachte-
niffe van den H. Sweetdoek onzes Heeren, gehouden, è

5. De bekeering van den H. Auguftinus , zy wort met cenen Feeftdag der gan-
fche Orden geviert.  Ookis ‘© ter cere van den H. Angelus ; Karmelit , Feeftdag
voor d’orden der Karmeliten , in Minervaas : en in de H. Maria de Grooter feetì-
dag, ter gedachte van den welgelukzaligen Paus Pius den V, zyn lichaam ruft daar;
de Kardinalen houden’er dan Kapel.

6. St. Jan voor de Latynfche poort ; daar wort dan feeftdag gehouden ; ’ gan-
fche Kapittel van St. Jans te Lateranen komt’er om den dienft te plegen.

7. De H. Staniflaus, Biflchop en. Martelaar ; dan is 't feeftdag in de Poolfche
Kerk : in de nieuwe Kerk , ter gedachte van de H. Ilaria, Martelares. Ook in
St. Laurens buiten de muuren , ter gedachteniflè der overbrenginge van den eer-
ften Martelaar den H. Scephanus.

8. De verfchyning van den H. Aartsengel Michaél wort dan geviert , in alle
zyne Kerken , in de H. Mariaas de Grooter , en in Sr. Jas van Lateranen.

9. De H. Gregorius van Nazianzenen Bifichop, in St. Pieters, daar zyn lichaam
is ; als ook by de Religieuzen of Geeftelyken van Campo Marzo.

10. De H. H. Gordianus en Epimachus, Martelaars , in St. Laurens în Lucina,
en in de H. Mariaasiflratevere, ter cere van den H. Kalipodus.

ti. De H. Majolus, Abc van Kluni; danis ’t feeftdag by de ganfche Order van
den H. Benedi&us : ook in de Kerk van Jefus , ter gedachtenifle van den H. Bon,
Martelaar.

12. lst Feeftdagter cere van deH.H. Nereus en Achilleus , in hunne Kerk. Ook
wort ter eere van den H. Pankras, Martelaar, feeft gehouden in zyne Kerk,

13. Is ’t de dag der Kerkwyinge van de H. Maria Rotonda.
è St. Bonifacius Martelaar ; dan is’© feeftdag in St. Alexis, daar zyn lichaam

ruft.
15. St. Ifidoort ; dan is ’t feeftdag in zyne Kerk ; en in St. Martens op ’t ge.

bergte , ter cere van de H. Quirina , Maagt en Martelares.

16. De H. Ubaldus; Biffchop ; in onze L. Vrouwe der Vrede, ook in St, Pe.
leriusis ’t dan feeltdag ’t zynergedach:enis.

17. De Tranflatie, of overvoering van ’t lichaam van den H. Bernardinus , wort
dan feeftelyk geviert in de Ara Celi.

18. St. Venant Martelaar ; dan wort'er in zyne Kerk.geviert : en in St. Pieters,
daar overblyfzels van hem zyn. Ookis’t dan , ter cere van den welgelukzaligen
Felix van Kantalice , feeftdag by de Kapucynen.

19. Dan is’er, ter ecre van de H. Pudentiana, een vierdag in hare Kerk. De H.
Yves , Advocaat en Patroon der Armen , zyn dag wort dan cok feetelyk in zyne
Kerk, van de Sapienza of Wysheit ,geviert : boven dien wort'er Kardinale Kapel
gehouden , daar zich alle de Klerken van de Kamer nevens de Confiftoriale Advo-
katen by laten vinden. Ookis ’t dan feeftdag van den H. Petrus Celeftinus , die in
de Kerk van den H. Eufebius , en in die van onze L. Vrouwe van Lorette ge-
viert wWort.

20. DeH. Bernardinus van Scene , Kordelier : dan is’ Vierdag vooralle die
van d’Order vanSr. Francifcus zyn.

21. Is°t Feeftdag in de Kerk van ’t H. Kruis te Jeruzalem, ter gedachteniffe van
d’Overblyfzels , die overgevoert zyn.

22. De H. Romanus, Benedi&iner Abt, dan is ’t vierdag in alle de Kerken
van zyne Order.

23. De H. Angelus, van de Order der Valombreuzen; *t zyner cere wort dezen
dag feeftelyk geviere in St. Praxedaas , en in de nieuwe Kerk , over de in-
Wying.

24. Opdeezèn dag wort'er feeltdag géhouden over de verbrenging van’ lichaam
van den H. Dominicus , vanalle die van zyne Order zyn. A

25. dt.  
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25. St. Urbaan , Paus en Martelaar , dan is ’t vierdag in zyne Kerken, vok in

die van de H. Cecilia, daar zyn lichaam is : ?t is dan mede feeftdag ter cere
van den H. Bonifacius in St. Pieters, daar zyn lichaam ruft : ook over d’over-
brenging van St. Francifcus , de ganfche Order door : ter eere van de H. Maria
Magdalena de Pazzis is ’t infgelyks dan fecftdag in alle de Kerken der Karmeliten ,
enin St. Jans der Florentynen.

26. De H. Paus en Martelaar Eleuterus : dan is ’t vierdag in St. Pieters , daar
zyn lichaam ruft. In de nicuwe Kerk wort, ter gedachteniffe van den H. Philippus
Nery , feeftdag gehouden , zyn lichaam ruft daar , de Kardinalen houden’er Ka-
Ch

5 27. St. Joannes , Paus en Martelaar ; dan heeft men vierdag in St. Pieters daar
zyn lichaam ruft.

28. De H. Germanus , Biffchop en Confelleur van de Order der Benedi&ynen,
wanneer ’t feeltdag voor de ganfche Orderis.

29. De H. Cononius, Abt van Serma die dag wort ook van de Benedi&ynen, de
ganfche Order door , geviert.

30. De H. Felix, Pricfter, danis’t feeftdag inSt. Pankras Kerk, daar zyn lichaam
is. In St. Pieters , ter cere van St. Gabinus Martelaar, wiens lichaam daar ruft. In
St. Bartholomeus , op ’t'eyland, ter gedachte van den H. Exuperantius , Priefter en
Martelaar , wiens lichaam daar begravenlegt.

. . 31. De H.Petronella Maage word op deezen dagin St. Pieters , daar haarlichaam
is, geviere.

Staatzién- en Hoogtyden der beweeglyke Fecftdagen na Paafchen.

Es Maandags ; d’eerfte der H. Kruysdagen, wort'er ftaatzy gepleegt in St.
Mariaas de Grooter , de Geeftelykheyt vergadert in St. Adriaans , en gaat

derwaarts in Procefly. ’
Dingsdagsis ’t ftaatzy in St. Jans van Lateranen: ook in Mariaas de nieuwe, van

daar gaat de Geeftelykheit in Procefly.
Des Woensdags, de derde Kruysdag, is’t ftaatzy in St. Picters, de Geeftelykheyt

vergadert în St. Laurens in Damafo, en van daarin St. Pieters : op diendag wort'er
Vefper , in de Paufchelyke Kapelvan ‘e Apoftolifch Paleys , gezongen. ©

Donderdags daar na ; de feeftdag van Chriftus Hemelvaart ; is het hoogtyd in
St. Picters , en daar wort Paufchelyke Kapel gehouden , cen Kardinal Biflchop
zingt de Mifle , cen waereldlyk Priefter doet cen Sermoen, en vervolgens geeft de
Paus den zegen aan ’t Volk.

Zondags in de O&ave van de Hemelvaart , wort'er feeftdag , ter gedachte van
den welgelukzaligen Francifcus Patricius , van d’Orde der Serviten, in St. Marcels,
gehouden. î È

Daags voor Pinxteren is ’t {taatzy in St. Jans van Lateranen; en wort'er Vefper,
in de Paufchelyke Kapel van ’t Apoftolifch Paleis, gezongen. i
Op Pinxterzondag is ’t hoogtyd in St. Pieters ; in de H. Maria der Engelen ;

en Paufchelyke Kapel in ’t Apoftolifch Paleis : de Miffe woit van eenen Kardinaal
Biffchop gezongen; cen Klerk van ’t Romeinfclì queekfchool doet het Sermoen :
dan is ’t feetdag in de Kerken van den H. Geeft s en in Se. Bartholomeus van
Bergomafco.

?s Maandagsis ’t ftaatzy in St. Pieters ix Vineulis.
Dingsdags in den H. Anaftafius ; en feeftdag in de Kapel van den berg van

Barmhartigheit.
?s Woensdags van Quatertemper, is ’t hoogtyd in St. Mariaas de Grootcr.
Donderdags in St. Laurens buiten de Muuren.
Vrydags in der H. H. Apoftelen.
Zaterdags in St. Pieters ; de Vefper wort in de Paufchelyke Kapel van ’t Apo.

ftolifch Paleis gezongen.
De Zondag der H. Drievuldigheit wort in die Kerk geviert , en in het Apofto.

lifch Paleys Paufchelyke Kapel gehouden , de Miffe door eenen Kardinaalpriefter,
gezongen ; €n van eenen waereldlyken Priefter de predikatie gedaan.

’s Woensdags wort'er Vefper in de Paufchelyke Kapel van ‘t Apoftolifch Pa.
leys gezongen.

Op den H. Sakramentsdag is’er ftaatzy in St. Pieters, en Paufchelyke Kapelin
°t Apoftolifch Paleys : na dat de Miffe prrmcige is, begint de Procefly van Idi

nn3 Sa-

 

 



  

470 BeESscHRYVING
Sakrament; het wort van den Paus rontom de galeryen van_St. Pieters gedragen;
alle de Geeftelykheyt , zoo waereldlyke als geordende, laat’er zich by vinden, ne-
vens de dienftdoendeofaflifterende Biffchoppen en Kardinalen , met hunne koor-
kappen aan , en de Myters op ’t hooft ; wordende van de ganfche Prelature, Am-
baffadeurs , Prinffen en Heeren van het Roomfch Hofverzelt.

De voornaamfle Proceffien of Omdragten te Rome, geduurende d'Ottaaf
van den H. Sacramentsdag.

P den H. Sakramentsdag, wort'er, na de Vefper; in Proceflie naar onzeL.
vrouwe van Overwinninge gegaan.

Des Vrydags morgens naar Minervaas.
Zaterdags ochtens naar de H. Mariaas de Grooter ; en onze L. Vrouwe des

Volks. ;
Des Zondags morgen naar della Anima , of der Zielen , voor de Duitfche

Natie , en in Sc. Louis voor de Franfche ,, de Kardinalen der hooggemelde Natien
adfifteren in den dienft.  Daar na volgter een fchoone omgang naar St. Apollinaris;
op den zelfden dag is’er, na ’t eindigen van de Vefper, Procefly in St.Jans van Lare-
ranen , in de H. Mariaas de la Scala , en in der Tranfpontynen.

’s Maandags in de Confrerie of Gebroederfchap des doors, en in de Drievuldig-
heyt op ’t gebergte.

Dingsdags avonts in der H.H. Apoftelen.
Woensdags in de L. Vrouwe del ‘Pianto , en in de Rotonde.
Donderdags , de dag van de O&tave, des morgens in Sc. Laurens 14 Darzafò ;

in St. Andries DeZefrat ; in onze L. Vrouwe van Monte Serrato ; in St. Blafius
de la pagnote ; in St. Marcus , daar de Overigheit des Roomfchen Volks zich by-
voegt. Maar de fchoonfte van alle is die van Jefus , ter zake van de koftelyk-
heit der Koorkappen, die de Jefuiten dan aan hebben , zyndeniet alleen van zeer
rykelyke ftoffen gemaakt , maar daar by noch met borduurfel, paerlen, en edele ge-
fteenten uytgemontftert en vercier. Des avonts wort in St. Laurens in Lucina ; in
St. Jacobs van Spanjen ; en in St. Pieters, door de Kanoniken van ’t Kapitrel, de
O&ave met ecne Proceffy befloten en geéindigt.

In de Maant van JT UNIU S, Zomermaat.

Heilige I, E H. Theobaldus , van d’Orden der Camaldulen , die dag wort in de Ker:
go ken van d’Orden geviert.
mer- 2. De H. H,Petrus en Marcellinus , Martelaars ; in hunne Kerken.
nn DE Pelerinus van d’orden der Camaldulen, op dien dagis ’t feeftdag in de
terten Kerken van die Orden.
totden . St. Quiryn , Biffchop en Martelaar , dan wort ’t zyner gedachte feet ge-
laden y P 3 ) ° 8
sange- houden in onze L.Vrouwe Kerk in Traffevere, daar zyn lichaam is.
wezen. 5. De H, Bonifacius, Biffchop en Martelaar , van de Orden der BenediCtinen ,

danis ’ feeftdag in de Kerken van die Orden.
6. De H. Claudius , Aartsbiffchop van Befanzon , wort op dien dag in de

Kerken der Borgonjons, van ’t Franffche Comté, geviert; de H. Artemius , Marte-
laar ; in die van St. Martyn op denberg , daar zyn lichaamis. De H. Norbertus,
Biflchopen ftichter der Premonftratenfen , wort van die Broederen geviert.

7. De H. Robertus Abt van Cifterne, in de Kerken van die Orden.
8-Dex ne
9g. De H. H. Primus cn Felicianus , dan is ’t feeftdag in St. Stevens de ronde;

cok wort de inwying van den H. Petrus Montorius, geviert.
10. De overvoering van ’t lichaam van den H.Philippus Bonzi, ftichter van de

Serviten ; ’t is dan feeftdag in St. Marcels.
11. De H. Barnabas Apoftel wort in St. Pieters geviert : ook d’overvoering van

*t lichaam van den H. Gregorius Nazianzenus.
12. De H. H. Bafileus, Cirinus, Naborus en Nazairus, Martelaars ; hun ter

ceren wort in de Kerk der H.H. Apoftelen, daar hunne overblyfzels bewaart wor-

den, geviert : ook is ’t op dien dag , ter gedagte van den H. Onufrius , fecftdag

in zyne Kerk : als mede van den H. Paus Leo den Ill in St. Picters.

De
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13. De H.Antonius van Padua : ° is dan feeftdag in de Kerk van St. Antonius

der Portugeezen ; in de Kerken van d’orde van St. Francifcus; en in de Kapel op
het KoorvanSt. Pieters.
De rweede Zondag in Juni , is ’t feeftdag in de Kerk van onze L. Vrouwe van

vertrooftinge.
14. De H. Bafilius de Groote ; dan is ’© Feeftdag in zyne Kerken , eninSt.

Pieters , ook wort'er in zyne Kerk Kapel gehouden.
15. De H. H. Vitus en Modeftus, dan wort'er in hunne Kerk geviert.
16. De H. H. Quirico en Julita , Martelaars., in hunne Kerk. Maar in de H.

Pudentianaas , en andere Kerken van de orden der Ciftercienzen, wort, ter gedach-
teniffe van de H. Maagt Lutgarda , geviere.

IX.sg0l 1
15, De H. H. Marcus en Marcellinus, Martelaars ; hunne gedachtenis wort ge-

houden in de Kerk van Cofmus en Damianus , #4 Campo Vaccino , daat hunneli
chamen zyn.

19. De H. H. Gervatius en Protais  Martelaars ; in St. Vitals.
20. De H. Novatus , broeder van de H. H. Pudentiana en Praxeda, in hare

Kerken : en in d’Ara Celi , ter gedachte van den welgelukzaligen Francifcus So-
lanus.

21. De H. Maagt en Martelares Demetria, Sufter van de H. Bibiana , in. hare
Kerk ; enin der Jefuiten , ter gedachre van den welgelukzaligen Ludovicus Gon-
zaga.

22. De H. Paulinus, Biffchop en Confefloor ,.hem ter eere wort dan in St.
Bartholomeus Kerk , op ’t Eiland , daar zyn lichaamis; geviert.

23. St. Jan, Priefter en Martelaar , in Sc. Bibianaas.
24. Op se Jens geboortedag ; is’er Paufchelyke Kapelin Se. Jans van Latera-

nen. De Kardinaal Aarrspriefter zingt de Mifle. .
*t Is dan ook fecftdag in St. Jans van Florenze , in St. Jans van Genua, en in de

andere Kerken van St. Jan; infgelyks in St. Sylvefters, op’ Marsvelt, vermits zy,
naar hunne meening » daar ’t hooft van St. Jan den Doper hebben.

25. St. Eloy , Biflchop en Confefloor , dan is ’t Feeftdag in zyne Kerken.
26. De H. H. Joannes en Paulus ; Martelaars , worden in hunne Kerken ge-

viert.
Ita

«È De H. Leo de II ; en de H. Paulus de I, beyde Pauzen ; ’t is dan feeftdag
in Sc. Pieters ; en ter Vefpertydt wort'er Paufchelyke Kapel gehouden. Zoo haaft
ze uyt is, levert de Ambafladeur des Konings van Spanjen aan den Paus de Telle
mer cenen wiffelbrief van zeven duizent Dukaten , ter leenerkentenifle , of tribuyt
wegens het Koningryk van Napels : ’s avonts daar aan ziet menniet dan verlichtin-
gen en vuurwerken op St. Engelenburg , en de plaats van Spanjen.

29. De H. H. Perrus en Paulus , Apoftelen , dan worver Paufchelyke Kapel ge-
houdenin St. Pieters , ’t is dan fceftdag in St. Pauls ; ook in Sr. Jans van Latera-
nen, daar men hunne hoofden vertoont : het is dan meede feeltdag in hunne ande-
re Kerken : ook in des H. Karels de Catinari, en in het Oratorium , of Bede-

huis van vertrooftinge.
30. De Gedachtenis of Commemoratie van St. Paulus, dan wort'er geviert in

St. Pauls aan de drie Fonteinen , in de Kerk der Overwinninge, enz.

In de maand van ]ULIUS , Hooymaant.

1. E O&avevanSt. Jan Baptift : danis ’t feeftdag in St. Jans van Lateranen. Heilige
2. De Vifitatie of *t bezoek van onze L. Vrouw : die dag wort geviert in Sta
Maria de Grooter, en in andere Kerken van de H. Maagt. In St. Elizabeths dermaane

Duitfche Bakkeren , by de dochters van d’overwinninge, of Vigtory, in de Lon-wnden

gara; en in St. Pieters; ter eeren van de H. Proceflus en Martinianus, Martelaars. tot da
. De H. Lanfrancus , Biffchop en Confeffoor., van de order des H. Bene-laattten.

didtus ; %€ is dan feeftdag in de Kerken van hunne Orden.
4. De. Elizabeth, Koningin van Portugal; op dien dag wort haar ter cere in

St, Antonis der Portugeezen , en in St. Francifcus Kerken geviert.
5. DeH. Zoè , Martelares , in St. Picters. 7
6. De O&ave , van de H. H. Petrus en Paulus , en dan wort in St. Cofmus en

Damiaans; ter gedachte van den H. Tranquillyn Martelaar , feeft gehouden.
7. De  
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7. De overvoering van den H. Thomasvan Kantelberg wort geviert in de Kerk

van de H. Maria van Cacabari.
8. De H, H. Aquila en Prifcilla, Martelaars, in St. Prifcaas.
9g. De H. Zeno en zyne medegezellen Martelaars ; op deezen dag is ’t feeftdag

in St. Vincents , en aan de drie Fonteinen.
10. De H. H. Ruffina en Secunda , Martelareffen; dan is °t feeftdag in hare Ker-

ken, int Vatikaan, en over den Tyber. Ook in St. Kofmus en Damiaans, Mar-
telaars, ter gedachte van den H. Leoncius infgelyks Martelaar geftorven : ook noch
in Se. Marcels , ter ceren der zeven Zoonen , van de H.Felicitas meede Marte-

laars.
11. De H. Paus Pius Martelaar, die dag wort in St. Pieters, daar zyn lichaamruft,

reviert.
i 12. De H.Jan Galpert, ftichter van d’order der Valombreuzen ; wort in de
Ketk van de H, Praxeda geviert.

13. De H.Anacletus ; Paus en Martelaar; op deezen dagis ’t feeftdag in St. Pie-
ters daar zyn lichaam ruft.

14. De H. Bonaventura Kardinaal; dan is ’t feeftdag, in alle de Kerken van d’or-
den van St. Francifcus.

15. De H. Henricus Keyzer , in de Kerk van Jefus, daar zyne H. overblyfzels

zyn.
#3 De inwying van de Kapel des H. Paftors , wort geviert in de H. Pudentia-

naas, in der Tran(pontynen ; en in onze L. Vrouwe van ’t gebergre.  Noch is’er
cen fecftdag van onze L. Vrouw van Kafimel , op den zondag daar aan volgende,
en dan ok feeftdag in St. Marryns op ’t gebergte , en in St. Chryfogonus , van de
zelve Orden.

17. De H. Alexis ; danis’ feeltdag in zyne Kerk, in St. Pauls , en in deH.
Mariaas in Porticu. Ook in St. Pieters , ter eere van den H. Leo den IV.

18. De H. Symphorofa , en hare zeven zoonen , alle Martelaars geftorven , °t
bunner gedachte wort in des H. Engels aan de Vismarkt , daar de lichamen ruften,
eviert.

a 19. De H.Epaphrus Martelaar, difcipel van den H. Paulus;’t zyner cere wort in
St. Maria de Grooter , daar zyn lichaam legt, geviert.

20. De H. Margarita, Maagt en Martelares, in hare Kerk over den Tyber : ook
in der Tranfpontynen , ter eere van den H,Elias.

21. De H. Praxeda, danis ’t feeftdag in hare Kerk ; in de H. Pudentianaas; in
de vier kroonen ; en in St. Jans van Lateranen.

22. St. Maria Magdalena: dan is’t in hare Kerk feeft,, ook in der bekeerden op
de Loopftraat; en in den H. Celfus » daar eenige van hare Reliquien zyn.

23. De H.Apollinarius , Biltchop en Martelaar , die dag wort in zyne Kerk ge-
viert ; ook in den H. Celfus voor den H. Liborius Biffchop ; en in de H. Mariaas
de Grooter , ter eeren van de H. H. Romula en Redempra.
=piDeH. Chriftina Maagt en Martelares, in de H.Mariaas de Grooter, daar H.

overblyfzels van haar zyn.
25. St. Jacob Apoftel, ’t is dan feeftdag in zyne Kerken.
26. De H. Anna, in hare Kerken, enin St. Pauls : ook word’er in de H. Fran-

cifca Romanaas , ter eere van den H. Sempronius, Martelaar, geviert. :
27. St. Pantaleon Martelaar ; danis’ feeftdag in zyne Kerken.
38. De H. H. Nazairus, Celfus en Vi&kor, Martelaars ; in St. Pieters wortter

gedachte van den H. Vi&or ; en in St. Martyns op den berg , ter cere van den H.
Laus Innocentius , geviert.

29. De H. Martha, dan is ’t feeftdag in hare Kerken; In de H. Mariaas de
Grooter wort dan ook over de H. H. Simplicius, Fauftinus en Beatrix, vermids de
Jichamen daar rulten , geviert : inide H. H, Cofmus en Damianuster eere van den
H, Felix den II, Paus en Martelaar.

30. DeH. H. Abdon en Senenus Martelaars ; dan is ’t feeftdag in St. Marcus ;
daàr hunne lichamen ruften.

31. De H.Ignatius , ftichter der Jefuiten ; dan is’t feeftdag in de Kerken van
hunne Orden. 9

In de Maant van A U GU ST $; 0fOogffmaant.

H. dagenT. Sage banden ; dan is ’t feeftdag in zyne Kerk ; en in de Hooftker-
en.van den

cerfien 2. St
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2. St. Steven, Paus en Martelaar ; in St. Martyns op het gebergte , daar zyn tot den

lichaam legt ; wort die dag geviert : in St. Jans van Florence wort de feeftdagiatten
der Ridderen van d’order van den H. Stephanus gehouden: in alle de Kerken van Oogt-
den H. Francifcus wort geviert ter gedagrenifle van de vergiffenis van Portiuncula Arr
van Aflife. :

3. De Vinding des lichaams van den H. Stephanus , eerften Martelaar; dan
vee vierdag in zyne ‘Kerken, en in St. Laurentius buiten de muuren gehou-
en.

4. St. Dominicus,ftichter zyns Ordens; dan wort'er geviert in Minervaas, enan-
dere Kerken van die Orden.

5. Onze L. Vrouweter fneeuw ; dan is* feeftdag in de H. Mariaas de Grooter.
6. De Verheerlyking, of Tranffiguratie onzes Heeren, wort geviert in de Kerken

van St. Salvator , en Minervaas.
7. De H. Albertus, Karmelyt , in de Kerken van die Orden.
8. De H. HsCyriacus, Largus, cn Smaragdus » dan wort'er feeftdag gehou-

den in de Kerk van de H. Maria i via lata, en in St. Silvelters im campo Marzo.
9. De H. Romanus Martelaar, danis’c feeftdag in St. Laurens buiten de muuren.
1o. St. Laurentius , dan houd men feeftdag in zyne Kerken.
11, De H. Sufanna, Maagt en Martelares, dan is ’t feet in hare Kerk:in St. Jans

Colabiti wort ook danter eere van den H.Javrinus, Biffchop , geviert.
12. De H. Klara , dan is ’c feeft in hare Kerk, en in andere van die Orden.
13. Den H. Hippolytus, Martelaar, viert menin St. Laurens buiten de muuren.
14. De H. Eufebius , Martelaar, dan is’ feeft in zyne Kerk.
15. De hemelvaart der H. Maagt; danis’er Paufchelyke Kapel in de H. Mariaas

de Grooter, de KardinaalAartspriefter zingt de Mifle : ’t is dan ook fecftdag in alle
hare Kerken : maar boven alle , in de Kerk van onze L. Vrouw der Mirake-
Jen.

16. St. Rochus, dan is’t feeftdag in zyne Kerk, en in Minervaas, ter cere van
den H. Hiacinthus : ook Kerkwyîng van de H. Luciaas , 57 Selce.

17. Dan is’t de O&ave van den H. Laurentius , en feeftdag in zyne Kerken:
ook in St. Jacobs i Vongara , ter eere van de H. Clara van Montefalco

18. Ter eere van de H. Helena, Keyzerin,is ’t feeftdag in hare Kerk der Creden-
cieren of Spysmeefteren , en in’t H. Kruiste Jeruzalem.

19. St. Lodewyk, Aarrsbiffchop van Tholoufe , van des H. Francifeus Orden,
in de Kerken vandie Orden wort dan geviert , ookin St. Pieters ter eere van den
H. Magnus ; Biffchop en Martelaar ; en in St. Michaéls de//a Scala ,of des ladders,
daar zyn lichaamruft.

20. De H. Bernardus, Abt van Klerval, in zyne Kerken en in alle van der Ci-
ftercienzen Orden.

21. St. Cyriacus Martelaar , danis *t feeftdag in de H. Mariaas i Campitelli ,
daar zyn lichaam ruft ; in St. Laurentius buiten de muuren ; in de H. Agachaas
in Siburra. Ookin de H. Francifcaas j2 Campo vaccino , voor den welgelukzali.
gen Bernardus Co/onei , ftichter des bergs van Oliva.

22. Is d'Ogtave van Mariaas hemelvaart , en dan fceftdag in de H. Mariaas de
Grooter. In St. Pauls ter cere van den H. Timotheus : ook in St: Marcel voor den
H. Hippolitus , Biffchop en Martelaar.

23. De H. Philippus Benifi , ftichter van d’Orden derServiten : ’t zyner cere
wort. feelt gehouden , in St Marcels en in andere Kerken van die Orden: in St.
Sylvelters, 42 campo Marzo, wort ter ceren van de H. H. Chrifantus en Darius,
Martelaars , en in de H. Mariaas de Grooter overdetranflatie of overbrenging van
de H. Simplicius Fauftus en Beatrix, infgelyks Martelaars , geviert.
È Op den 23 is *: ook Vigilie van Sr. Bartholomeus , en fecftdag in zyne Ker-
(en.

24.. St. Bartholomeus dag , deze wortin alle zyne Kerken geviert.
25. St. Louis der Franffchen , ter cere van St. Louis, daar de Kardinalen dan

Kapel houden : en in Sc. Laurens ix Lucina , ter eere van de H. H. Fuzebius,
Vincentius, Pelerinus en Pontianus, Martelaaren; noch wort'er in St. Jans della Pig.
ma , ter gedachte van den H. Martelaar Genezus , geviert.

. 26. DeH. Sephirinus , Paus en Martelaar, in Sc. Sixtus, daar zyne Reliquién
zyn; in St. Bartholomeusvan Bergomafco viert men over den H. Alexander Martelaar.

27. Dan is ’t Feeftdag in St. Barcholomeus , en in St. Jans Colabiti.
28. St. Auguftinus ; dan is’er feeft in de Kerken van die Orden.
29. OpSt. Jans onchoofding is *t feeftdag in St.Jans Deco//e , enin andere Ker-

Qo00 ken
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ken : ter cere van de H.Sabina, Martelares ; wort op dien dag in hare Kerk ge

viert.  Ook in de H. Praxedaas , ter cere van de H. Candida, Maagt en Martela-

res.
30. De H. Felix , en andere Martelaars ; dan is ’t feeltdag in St. Laurensilu-

cina , daar hunne Reliquien zyn. In Minervaas , over de H. Rofa van Peru ; en

in St. Auguftyns is ‘© Kerkwying.

31. De H. Raimondus Nonacus, Kardinaal van d’Orden de da «Merci ; dan

wort'er feeftdag in st. Adriaans , en in St. Jans 7 ca70 Marzo gehouden.

lu SEPTEMBER, Herfffmaant.

Beilise I. SÌ Ze gidius of Gilles Abt , dees dag wort in zyne Kerken geviert; cn in$c.

eni Laurentius iz Damazo is ’t Kerkwying.

miant 2. De H. Bonofus, Benedi&yner Abt, ’t is dan feeftdag in de Kerken van die

vandei Orden, en in de H. Pudentianaas, daar men Overblyfzels van hem vind.

totcen 3. De.H. Seraphia Maagt, dan wort'er in St. Sabinaas, daar haar lichaamis ;

laatiten, geviere.

4. De H. Thefaurus, Kardinaal, van d’Orden der Valombreuzen, danis’t Feelt

in Sr. Praxedaas.
5. De H. Bertyn , Benedi&yner Abt ; dan is ’t feeftdag in de Kerkenvan die

Orden.
6. De H. Eleutarius , Abt; dan houd menfeeftdag in St. Gregorius , op den berg

Celius.

7. De H. Adrianus, Martelaar , dan vierd men in zyne Kerk ix campo Vaccino.

8. De geboortedag van onze L. Vrouw, dan worv'er Paufchelyke Kapel gehou-

den in de Kerk van onze L. Vrouw des Volks ; een Kardinaal Priefter zingver de

Miffe; en ’tis ook fecftdag in de Kerken van de H. Maagt en in de nieuwe Kerk.

9 St. Gregorius , Martelaar , hem ter cere is’er feeft in St. Pieters.

10. De H. Nicolaus van Tolentynen , dan word’er geviert in zyne Kerk, en in

de Kerken van d’Orden van den H. Auguftinus.

11. De H. H. Protus en Hiacinthus, Martelaars, dan vierd menin der H. Apofte-

len Kerken in St. Jans van Florence , daar hunne H. overblyfzels zyn.

12. Zondagsna of in d’O&ave van onze L. Vrouwe geboortedag , is ’t feeftdag

in den H. Marcels , en in onze L. Vrouwe du Chéne, of van den Eyke; hoorende

aan ?t Slagters gild : in de H. Mariaas de Grooter is ’t feeftdag ; 00k in onze L

Vrouwe van Lorettes , op de plaats van Trajanus.

13. St. Martyn, Abe; danis ’t feeftdag in St. Gregorius , op den berg Calius.

14. H. Kruisverheffing , dan is ’t feeftdag in die Kerken , ook aan °t Kruis van

den H. Marcellus , en in den H. Karels van Catinari,

15. De O&ave van onze L. Vrouwe geboortedag ; *t is dan vierdag in hare Ker-

ken.
16. De H. Cornelius, Paus en Martelaar, en de H. Cyprianus , Biflchop en Mar-

telaar , die dag wort geviert in St. Mariaas 2 Traffevere , daar ’t lichaamvan den

gemelden H, Cornelius ruft ; in de Kerk van Jezus , voor de H. H. Abondusen

‘Abondantius, Martelaars 3 de H. Euphema, Maagt en Martelares , in hare Kerk,-

en aan de Colom van Trajaan.
17. Dan worr de feeftdag der wonden van St. Francifcus , in alle de Kerken van

zyne Orden , geviert ; 00k in de Broederfchap der wonden , door ben, in de

Kerk der 40 Martelaren, in ’t Palcis van Cefarini , opgeregt; in Sc. Laurens buiren

de muuren wort feelt cer gedachte van den H.Jultinus, Priefter en Martelaary

wiens lichaam daar ruft, gehouden.
"

18. De H. Sophia , Maagt en Martelares , danis ’t feeftdag in Se. Martyns op

* gebergte, daar zyn lichaamlegt ; cok in St. Auguftyns » ter ecre van den H.

Thomas , van ville Neuve.
n

19. De H. Sylvefter, Biffchop en Martelaar, in de Kerk van den H. Geeft der

Napolitanen , en in St. Sylvelters op her Veld van Mars.

20. St. Euftachius , en zyne medegezellen , Martelaars ; ?t is dan feelt in zyne

Her , en in Sc. Martyns op ’t gebergre , daar *c lichaam van den H; Theophilus

Tu

21. De H. Mattheus , Apoftel en Biffchop ; in zyne Kerk ; in ‘© H.Kruis tele-

ruzalem; in de H. Mariaas de Grooter, en in de Kerk van de Drievuldigheit der Pel.

rms.

8
22. De
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22. De H. Mauritius, en zyne Medegezellen , Martelaats, in dé Kerk der Pie.

montoizen s in de H. Mariaas de Grooter, daar zyn hooftis: ook in St. Marcels 3
ter cere van de H. Digna en Emerita , Maagden en Mattelareffen.

23. De H. Linus, Paus en Martelaar , danis ’t feeftdag in St. Pieters; cokin
’t Gafthuis van den H: Geeft ; ter gedachte van de H. Tecla; Maagt en Marte-
lares. h

24. De H. Girardus , Benedi&ynet Abt; ‘t is dan feeftdagin alle de Kerken vai
die Orden.

25. Ter eere van den H. Herculanus, Martelaar , is ’t feeltdag in de Kerk van
St. Jan Colabiti , daar zyn lichaamlegt. P

26. De H. Cyprianus , erì de H.Jultina; Martelaats, ’è hunhtt gedachtenis wort
geviert in hunne Kapel , in St. Jans van Lateraneri. ]

27. De H. H. Cofmus en Damianus; danis ’t feeftdag in hunne Kerk, in dé
H. Mariaas de Grooter , en van den H. Marcellus. x : E

28. De H: Wenceflaus Koning van Bohemen ; dan iò *t feet in St. Pieters: ook
in de Kerk van den H. Cofmus en Damianus, voor de H. H. Antymus, Leontius,
cen Eupreminius , Martelaars. E
a 29. De Kerkwying van St. Michaél, Aartsengel, wort geviett in zyne Ker:
en.
30. St. Hieronimus, Hoogleeraar; in zyne Kerken; in de H: Mariaas de Grootet;

en in St. Anaftafius,

 
h OCTOBER ; Wynrdaant.

IE cerlte Zondag is’ feeftdag van ?c Rozchoedjen in Minervaas, en in de Ker- Heilige ,
Di van de Orden van den H. Dominicus. Di D

1. De H. Remigius , Biffchop en Confeffeur; dan ist feeftdag in de H. Mariaas miane,,
inTraftevere , daar zyne Reliquién zyn. : Di2. De H. Legerus , Biffchop en Martelaar; Zynet eere wort geviert in St. Pie- tot den
ters , daar zyne H. overblyfzels zyn:  Ook ist feeftdig ter cere vin den Bewaar-i
‘of Schutsengel in zyne Kerk. i

3: De H. Candidus ; Martelaar , în die vati de H. Bibiana, en iù Jefus Kerk,
voor den H. Francifcus de Borgia. x

4. St. Francifcus d’Affife, Confeffeur; danis”r feeftdag in alle de Kerken van Zyne
©rden: ookin St. Jans van Bolonien , voor dén H. Potronus.

5. Placidus en zyite medegezellen, Martelaarsj hen te cere wort geviert in de
Kerken van d’Orden der Benedi&ynen; en in St. Pietets, voor de H. Galla.

6. De H. Bruno, ftichter der Chartreuzen, of Cathuyzeren, in St. Mariaas der
Engelen : en in onze L. Vrouwe van Vrede wort over de Kerkwying geviere.

7. De H. Marcus , Paus, danis ’t feeft in zyne Kerk, ook wort'et ter gedachté
van de H. H.Sergius en Bacchus, Martelaars , in hunne Kerk geviert.

8. De H. Brigitta; Weduwe; ’t is dan fecftdag în hare Kerk . én ir St. Lai
rens in Panifperna ; ook Kerkwying van St. Louis der Franfchen.

9. De H. Denys en zyne Medebroeders, Mattelaars; ’t is dan fceltdag in hunné
Kerk , en in St. Louîs der Franfchen.

10. Ter eete van den H. Lowis Bertrand, Jatobyfi , is'er feeft in Minervaas,
11, Wegens de overbrenging van ’t lichaam van den H. Auguftyn, wott'erfeefts

dag in de Kerken van zyne Orden gehouden.
12. De H. Rodolphus van d’Orden der Camaldulen ; ’t Zynet gédachte wott

in de Kerken van die Orden geviert.
13» Danis ’t feeftdag in de Kerken van d'Otde der Ciffercierizeti , ehind’Arà

Celi, ter eere van den H. Danielen zyne Gezellen, Martelaars.
14. De H. Kalixtus , Paus en Martelaar, op dienì dag is’er feet in zyne Kerkin de H. Mariaas in Traftevere en in St. Sebaftiaan. o15. De H. Therefa, Maage, dan wott'ef geviett in alle de Ketkén der onge-

fchoeide Karmeliten, A ;16. St: Gallus Benedi&yner Abt ; danîs ’ féeftdag în de Kerken van die Orden,
17. Ter cere van de ftichting der Ciftertienzen } wott'er geviert in alle de

Kerken van die Orden : 0ok in die van den H. Benedi&us , VoorSt. Andriés Béi
nedi&yn.. In St. Pierers over den H. Paus Adeodattis. In de Poòlfche Kerk
de H. Hedwig , Hertogin van Poolen: -

18. St. Lucas Euangelift ; dan is’ der Schilderén fceftdag in zyhe Kerk ; if Sé
Qo002 Mate
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Martens ; en in St. Pieters, dar zyn hooft, en in de H. Mariaas de Grooter, daat
Zyn arm is.

19. De H. Petrus van Alcantara , in der Celi en in:zyne Kerk ; op den Pa-
latynfchen Berg.

20. De H. .... Benedi&imns, en danis’t feeftdagin de Kerken van die Orden.
21. St. Urfula met hare Gezellinnen, Maagden en Martelareffen : danis ’t fecft.

dag aan Torre de Spechi s of den Tooren van Spechi ; cok in de Kerkvan Mewa-
tigheyt of Piziè , op deplacé Colomme.

22. De H.Battorius s Abt van den berg Caflin : de H. Cordula, Maagteri
Martelares , in die van Jefus , daar haar hooftis.

23. De H. Petrus, Pafchafius, op dien dagis’er feeft in St. Adriadris.
24. St, Martyn, Benedi&yner Abe , dan 1s *t feeftdag in de Kerken van die Or-

den.
25. St. Crifpyn en Crifpiniaan, Martelaars; in hunne Kerk der Sclioenmakeren,

©0k in St. Laurens #7 parifperna , daar hunne Reliquién bewaart worden.
26. De H.Ewariftus, Pas en Marteldar, zyn feeftdag wort in St. Pieters ge-

houden.
27. De Vigilie , of ’t vobtfeeft van de H. H. Apoftelen, Simon en Judas.
28. De H. H.Simonen Jiidas , Apoftelen , hunnefeeftdag wort in hanne Ker-

ken , ook St. Pieters , in hunlieder Kapel , geviert.
29. St. Theodoor , Benedi&tyner Abr. 3
30. St. Germanus , Biffchop cn Benedi&yn , in de Kerkenvan die Otden.
31. De H.H. Nemefusetì ‘Lucillus, Martelaars; deze dig wort in de H: Mariaas

de Nieuwe , anders de H. Ftancifcaas , geviert.

In dé Maant vai NOVEMBER; Sagimagni.

L Licrheiligen feet. Dan wort'er Paiifchelyke Kapel gehouden in ’t Apofto:
n lifch Paleis , een Katdinaal Biffchbp zinge de Mifle; cen Student van °c
Duitfche Collegie doet een Sermoen ; ’t is dan ook feeftdag in St. Bibianaas : in
de Rotonda wort ter Vefpettyd Paufchelyke Kapel gehiouden , om den dienft der
KL te zingen ; ter cere van den H. Ceefarius is "t dan ook vierdag in zyné

erk.
2. Allerzielen dag. Danis’er Paufchelyke Kapelin ’t Apoftolifch Paleis, de Kar-

dinaal Grootbiegtvader zinigt de Miffe , *t is feeftdag in St. Gregorius, op den Berg
Celius , en in de Broederfchap van de door.  Ook in der Suffraganen ; en
in der Agonifanten , of in doots noot leggende ; ’© welk de ganfche Ogfave lang
duurt. -

3. De H. H. Malachias ; en Hubertus ; Abt der Ciftércienfen, die dig wort if
de Kerken van die Orden geviert.

4. DeH. Kardinaal Karel ; dan is ’t feeftdag in zyne Kefken , en in de H. Pra-
xedaas; de Kardinalen houden Kapelin St. Karels op de loopftraar.

5. St. Zacharias, Vader vari St. Jan Baptit , wort in St. Jans van Lateranén ; en
în de H. Mariaas de Grootet , d’overvoering van d'onnozéle zielen , geviert.

6. De H. Leonard ; dan is ’t feeftdag in zyne Kerk.
7. Thansis’ Feeftdag in de Rotonda, en indie vati de H. Bibiana.
8. De 4 Kroonen ,efdanis ’t feeftdag in hunne Kerk.
g. Kerkwying van St. Jans van Lateranen $ dan worden de hoofden' van de H.

H. Apoftelen , Petrus en Paulus, vertoont. E
10. De H. Triphon en zynGezellen, Martelaars ; in hunne Kérk , en in die

wan den H. Geelt : in St. Andries ten Dale wort , ter eere van den welgelukzaligen'
Andries van Avelinen , geviert.

rr. St. Matten , Biffchop en Confeffeur , danis ’t feeftdag in zyne Keérken.
12. St. Marten , Paus en Martelaar ; in St. Martyns over ’t Geltrgre 3 de H.Ja4

cobus Cordelier of Barvoeter , hem ter cete wort'er geviert in St. facobs van Span-
jen , en in de Franfche Kerken.

13. De H. Homobonus wort in zyne Kerk geviert : in St. Markus ter ge-.
dachte vamde Kerkwying : in die van den H. Andreas van Monte Cavallò, envan
den H.Ignatius , fer gedachte van den wélgelukzaligen Staniflaus Coftca.

14. St, Laurens , Biffchop van de Benedi&yner Orden ; in die Kerken.
15. St. Mahucas , in St. Bartholomews van Bergamafco. ;
16. DeH.. Edmond, Bifichop, in de H. Pudentianaas , erì andereag Di
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ty. De H, Gregorius Taumaturgus ; die feeftdag wort in zyne Griekfche Kerk}

en in de H. Maria de Grooter , by de Tranfpontynen geviert.
18. Danis ’t wying van de Petrus- ciù Paulus Kerken, ;
19. De H. Elizabet van Hongaryen: dan is’ feeftdag in de Kerken van den

H. Francifcus.
20. De H. Edmond , Koning van Engeland , in de Kerk van St. Thomasder

Engelfchen ; ook in dAra Celi , over den welgelukzaligen Jan de Capiftra; maar
in die van den H. Karel aan de vier Fonteinen , en in de H.Francifcaas in firadà
Felice , ter cere van den welgelukzaligen broeder Felix de Valois. ;

21. De prefentatie van onze L. Vrouw in den Tempel; dan is ’t Feeftdag in alle
aan haar gewyde Kerken.

22. De H. Cecilia, Maagt en Martelares ; in hare Kerk ix Traffevere , en in
die van de 4 Kroonen , daar haar hooftis.

23. De H. Klemens, Paus en Martelaar , in zyne Kerk. In die van den H.
Marcellus wort ; ter eeren van de H.Fclicitas, en hare zeven zoonen geviert.

34. De H. Chryfogonus , Martelaar , dan is ’t feeftdag in zyne Kerk.
25. De H. Katharina, Maagt en Martelares; dan word in hare Kerken geviert.
26. De H. Sylvefter , ftichitet van de btoederfchap van den H. Steven del

Cacco.
2z De H.Jacobus Intercifè, Martelaar; danis ’t feeftdag in St. Pieters daar zyn

hooft is.
. 28. De H. Paus Gregorius de III , danis ’t feeftdagin St. Pieters ; in St. Syl.
vefters ; in St. Stevens del Cacto, ter eete veeler Martelaren, in 4°Ara Celi voor
den welgelukzaligen Jacobus , van ’t Mark Ancona.

29. De H. Saturninus, Martelaar; ’t is dan feeftdag in St. Jans èn Pauls ; en de
H, Katharinaas der Lyndraaijéren. ; 3

36. St. Andries , Apoftel ; dan is ’t feeltdag in zyne Kerken ; in die van den
H.Engel aan de Vifmarkt, eti in St. Pieters, daar zyn hooftis.

In de Maant vai DECEMBER; Wintermaani.

i. OT. Eligius , of St. Loy , Biffchop en Confeffeur ; hem ter cere wort feeft.Feilige,
- Skg in Zyne Kerken gehovden , cm in die van d'Ordet van den H. Benedi.Decem.
us. > 7 ; i (A

2. De H. Bibiana $ Maagtém Martelares ; in hate Kerk , en in de H. Mariaas fien tor.
de Grooter. den late

ften dag
3. De H.Maurus Martelaar ; ’t is dan feeftdag in de H. Praxedaas ; en in diexoe.
van Jefus , ter cere van den H. Francifcus Xayier. di ©

‘i De H.Barbara, Maagt enMartelares; dan is’t feeftdag in hare Kerk der Boek-

verkoperen , en in de Tranfpontynen. i
5. Ter cere van den Abt Sabas wort in zyne Kerk geviert. , : wa

- 6. De H. Nicolaus, Biffchop en Confeffeur ; danis *t feéftdag in zyne Kerken,
În St. Laurens in Damafo ; en in St. Pauls, ;

7. De H. Ambrofius , Hoogleeraar der Kerke , in zyne Kerken. =
Opdencerften Zondag in den Advent , wort'er ftaarzy gehouden in dé H. Ma.

fiaas de Grootéf, en Paufchelyke Kapelin®t Apoftolifch Paleis, een adfifterende Bif-
fchop zingt de Mifle, de Procureur Genergal der Jacobynen doer het Sermoen: »
na de Miffe draage de Paus het H. Sakrament om naar de Pauliner Kapel, daar
het 40 uuren ten toonftaat. ’ cui

Opde dric andere Zondagen in den Advent, wort'er ook Kapel in ’t Apofto.
lifch Paleis gehouden; een adfifterende Biffchop zingt op den tweeden Zondag
de Miffe , de Procureur Generaal van de Minnebroederen van ’t Convent doer het
Sermoen. Op den derden Zondag zingt een KardinaalPriefter de Miffe, de Pro-
tureur Generaal der Augultynen doet het Sermoen, en op deh vierden Zondag word
deze dienft door den Procureur Generaal der Karmeliten gedaan. i,

. Opden tweeden Zondag is'er ftaatzy in ’î H. Kruis te Jerùfalem , en in onze
L. Vrouwe der Engelen : op den derdénin St. Pierers : op den vierden in der
H.H. Apoftelen. 5 ; CERO

8. De Ontfangenis van de H.Maagt, danis ’t feeftdag in alle bare Kerken ; by

de Capucynen ; in St. Laurens ix Damafo ; en in St. Jacobs van Spanjen.
. De H. Melchiades , Paus , in St. Sylvefters. ‘

fo. In den'H,Salvators in Lauro , dan is ‘tfeeft ter cere vanonze L, Vròiwe van
Loterte. 003 «ar. De  
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tì. De H. Paus Damafus, dan is °c Feeftdag in die van St. Laurens in Damafo.

12. De H. Valerius, Abt der Benedi&ynen, dan is’er Feeftdag in de Kerken van

zyne Orden. È .

13. DeH. Lucia » Maagten Martelares, dan is’ Feeftdag in hare Kerken ; in St. Jans

van Lateranen zingt het Kapittel (ter dankzegginge van de bekeeringe des Allerchrifte-

lykften Konings, Henrik de Groore, hoogroemlyker gedachtenis , in ’t bywezen van

den Heet Ambaffideur van Vrankryk , ender Franfche Kardinalen) cene plechtelyké

Miffe.
14. De H. Angelus, Abt der Benediktyhen , word in de Kerken van die Ordeti

‘eviert.

- 15. De H. Claudius, Martelaar , dan is°t Feeftdag in d’Apoftelkerk, daar zyne

Reliquién zyn. 5 3) }

16. De H. Ananias, Azarias, en Mizael ; danis’er Feetdag in St. Adriaans, daar

bunne H.H. overblyfzels zyn; * avonts is'er Muzyk in des H. Marcelskerk, in Mis

nervaas en andere Kerken ; négen dagen lang voor Kerfmis duurende.

17. d’Overvoeting van den H. Ignatius, Biflchop en Martelaar ; danis’t Feeftdag

in St. Clemens.
ISIDE eni
19; Dec. È È

zo. St. Fauftus, Moédet van de H. Anaftafia in haate Kerk.
21. St. ThomasApoftel , danis ’t Feeftdag in zyne Kerken, en in St. fans vati

Lateranen , daar men dan de Artke des Verbonts ; en derafel van onzes Hecren H.

Avontmaal vertoont.
22. De H. Flavianus , Martelaar, Vader van de H. Bibiana, heni tet cere wort- _

*er Feeftdag in hare Kerk gebouden.
23. De Hi Vitoria , Maagt en Martelares , in St. Adridans , daar haar lichaam

fs
24. Voorfeelt of Vigilie van de geboorte onzes Heeten , ter Vefpertyd wort'er

Paufchelyke Kapelint Apoftolifch Paleis, daar de Kardinalen ten eeten blyven ,

gehouden : vervolgens woonenzy de Merten by, daar de Kardinaalkamerling de

middernachts Mifle zinge.
25. De Geboortedag onzes Heeren , ter middernacht, in de Vroegmiffe wort'er

ftaatzy gehouden , in de H. Maria de Grooter , in de H. Maria de Ara Celi , eh
in de morgenttontis’er ftaatzy in de H. Anaftafias.

26. St, Stephanus , eerfte Martelaar : dan is ’ Feeftdag in St. Laurens buiten dé

muuren, enin alle FIRE Kerken : in’ Apoftolifch Paleis word Paufchelyke Kapel

gehouden , daar cen ardinaalpriefter de Miffe zinge , en cen Student van *t Engel.

fche Collegy her Sermoen doet. ;

27. St.]an, Apoftel enEuangelilt , dan is ‘*t Feeftdagin St. Jans van Lateranen , eniti

alle zyne Kerken , ook wort'er Paufchelyke Kapel gehouden in *t Apoftolifch Pa-

jeis, daar een Kardinaal-priefter de Miffe zinge , en cen waereldfch Priefter een

Sermoen doet.
28. De Onnozele Kinderendag , word in St. Pauls in de H. Maria de Grooter,

en in onze Lieve Vrouwe depitie of van meewaardigheit , aan de place Colomme,

eviere.

i 29. St. Thomas van Cantelberg , Biffchop en Martelaar ; de Feeftdag wordin

St. Thomas der Engelfchen, en in Sé. Maria Maggiore geviert.

30. Deze dag is aan de H.H. Exuperantins en Marcellus, Diakonén, geheiligt:

in St. Bartholomes op  eilant, en in St. Jacobs van Spanjen, word wegens d'ovet?

voering van St. Jacobs lichaam geviert.
31. Sc, Sylvefter Pauis , ’£ is dan Fec{tdag in zyne Kerk, en in St. Martyns op’t_

gebergre , de Vefper word in het Apoftolifch Paleis , ter cete en gedachte der bes

{nydeniffe onzes Heeren, gezongen.

Eenige andere hooge Kerkfeeft- , en gebodene Vierdagen ;
Affaat senz.

P alle Maandagen; *t ganfche jaar door , is ’t Feeftdag in de Apoftelkerk , en

in d’Ara Celi , ter gedagtenilîe van St. Antonio de Padua, daar dan het H,

Sacrament ten toon ftaat.
Infgelyks alle Maandagen, is’t Feeftdag in d’eerfte Kapel aan deflinker hand; van

St, Andyies ten Dale of de Za Valle. Des avonts word het H. Sacranient ten toon

ge



 

Van Niruw Rome Il Deel. 479
geftelt ; daar ma volgt cen fraay Muzyk , en cen Lykprediking.

Op yder Dirigfdag in ’t jaar, word des namiddagsher H. Sacramentin onze Lieve

Vrouwe van Loretto , op de plaats van Trajanus ; en in de Suffraganen, ten tooti

eftele.
Alle Woenfdagen in St. Euftachius.

Alle Donderdagen , in de /'Azima's , en in onze L. Vrouweop ’t gebergte.

Alle Vrydagerì , in die van Jezus , om cenen goeden doot te erlangen, en in

St. Hieronymus cen dienlt der Agonizantenofin doorsnoor leggende. i

Alle Zaturdagen ’s avonts in St. Maria Maggiore. En in de Paufchelyke Ka- MIRI

pel worden de Litanien van de H. Maagt in ‘© Muzyk, in ’t bywezen der Kar-gezsag.

dinalen, gezongen: ook ftaat het H; Sacrament ten toon, in St. Salvators de/le Cop-

pelle , in St. Mariaas opt gebergte , in St. Salvatoîs #2 Lauro , in St. Pantaleons ,

by Pafquyn , en andete plaatzen meer.

Op yder eerften Zondag der maand word het H. Sacrament ten toongeftelt ,

daar na gepredikt , en dan Muzyk gezongen , inSt. Laurens in Lucina , in het

Noviciaat 08 Nieuwlingshuis der Paters van Magdalena , en in de H, Drievul.

digheit det Pelgrims , in deezelaatfte plaats drie dagen lang duurende.

Op yder tweeden Zondag in die van Jezus Mariaas Kerk op de loopftraat , en

in St. Angelo Guardianos, of des Schuts-Engels. a

Opyder derden Zondag in der Stigmata , of 5 wondenvanSt. Francifcus , in

des Morts of des Doots, in St. Magdalenaasen in St. Hieronymus van Slavonien.

Op yder vierden Zondag der maand in St. Maria in Portici.

En op yder Zondag , ’t ganfche jaar door, in der Tranfpontynen.

Alle Zon- en Fecftdagen ’c geheele jaar uyt , wort'er Vefper gezongen , “e H.

Sacramentten toongeftelt , gepredikt ; en Muzykin St. Carels di Cafiori ge-

hoort.
Door een decreet of Kerkbefluit van Paus Paulus den V, mioeten de veettig- Veertig-

uurige Gebeden , en de ten toonftelling van *© heilig Sacrament ; geduriglyk , ofese.

in der ceuwigheit ; door den anderen , in ydet der Hooft- of voornaamfte Kerkenden.

van Rome gefchieden, en onderhouden wofdens naar de verdecling daar van door

den Kardinaal Vicaris gemaake , welke vooralle Kerken aangeplakt ftaat.

De hooggemelde Paus heeft ook volkomenaflaat voor tien jaaren vergunt ,Byzon:

zoo menigmaal als men (na gebiegt en gecommuniceert te hebben) de Kerken gaatsfsat:

bezocken. En gelyken aflaat, doch niet langer dan voor 40 dagen , aan die vaft Se

voorncemen om, z00 haalt als “© mogelyk zy , te biegren.

E Y NagD;
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bIEADMAS:ZER
Vanalle de voornaamfte Zaaken, en Namen

in dir ganfche Werk vervat.

A.

A240 , en hedendaagfche Roomfelie Geflach-
ten, 386,387.

elyke Geflachtenvan den eerften rang, 386.
-—— Andere in drie verdeelingen , 388.
Aadelyke Qude Roomfthe Geflachten,, zie Pa-

 

tricii.
Aafdochten, Aftochten, R.ioolen (Cloace) hoeda-

nig, zie vorder Cloaca,23.
Aagt, zie St, Agata.
Aanklagers, Deurwaarders , Gerechitsboden ; 26.

. 118.
Aanfchouwers {tantplaats in ?r Schouwburg, 36.

getal der Aanfchouwers op 87000 begroot,
37. en meer.ibid.

Aanwyzivg der Hooft(tukken van Oud Rome, 1,2.
——— van het Graf der Mazoonen, 119,120.
=—— van het hedendaagfche Rome, of tweede

Deel, 160.
; van het detde Deel, 361,362.
Aartsbifchoplyke begraafnis, 426.
Aartsbifchoplyke Kerken, 373.
Aartsbifchoplyke (Palliam) Mantel, 274.371.380.
—— waarde lammeren gevoedt worden , van

welker wol ze gemaakt moet worden, 274.
Aarisbifchoppen , 365. 374440.
Rarabiehonaa Coe(home 238:

Collegic en Kerk t' zyner cere, 232.
Aartsbroeder{chappen, 198.
Aartsbroederfchap derliefde, 239. hare, als ook

der vorige groote en loflyke voorzorg voor
den fchaamhertigen armen en anderen, 198;
199. 239, 240.

Aartsdiaken, sa zyn bewint te groot,ibid. afge-
fchaft, ibid.

Aartsengel Adichaè!, 118. zyn verfchyndag,248.
Aartsprieter Cardinaal , vercert den Paus eene

beurs met geld, pro bene Cantatà Miffà 437.

Aartspriefters, 407.
=-— hoogachtng , 424.
Abaftantianus , gevryde flaaf van Auguftus; 28,
——— zyn Badt (Ba/nenm) 28.
—— zyn huysvrouws Prifcillaas Graf,29.
Abbreviateurs de parco majori , 368. 370.
Abraham, vinder der Chaldeeufe Caradteren, 355
Abfidata Porticas, hoedanige galery 43.
Academie der Franflen, 214.
Acca Larentia, vrouw van Farffalus, 2.

Voedfter van Rezas en Romulus, 4.64.
—— haar Graf, 64.
eAcces, ftemming int Conclave , hoedanig , 434

 

 

 

r
DiKoning van Juda , t'zynen tyde Romege-

bouwt, s.
Acolyten, 401. >
Acron Konink der Caeninenzen van Romulusver-

flagen, 79. :
—— 7yne wapcnenaan Jupiter Feretrus gehei-

ligr, s0id.
peSpolia Opima Vorftenbuit geheten

bid,i
eAîhaca pugna, of A&ier Zecltryt 377.
Adam vinder der Hebrecufcheletteren , 355-
Aduvet me Divas fidias, eene Eedzwering ; 52:
eAdmetas y Alceftissca Rlorenles hiltory, 141.

 

Adoratie der Pauzen, hoedanig de cerfte.
—— de tweede. fas
=—— dederde.
Adriani Moles, befchreven 117. nu?t KafteclSt, An-

gelo of Engelenburg, 117.
Adrianus Keizer; zie Keizer.
Adrianss Paus, zie Paus.
Advocat, Confiftoriales twaalf in getal,
=—— — hunplicht, {
—— —— magg
— Elation: 380

en 3

—— +— groor aanzien
Advocaat Fifaal, 373. 278,379.
eAdvocati pasperum , of der Armen ; 210.378.
—— — hunneplicht, 210.379.

EDES,TEMPLA ,;EDICVULAQVE PRA:
CIPV:ÉE. Tempelsenvoorname Romeinfche
Godshuizen, GebouwenenGeltichten.

«Aedes & Templa confunduntar , worden voor eci
genomen, 27.

— ?t onderfcheit aangewezen, s0:4.
—— hoedanige gebvuwenofgeftichten het zyn;

20,37.

Adesfeti‘emplam , o£ Tempel van
—— djus Locutins, 63.
—— Antonyns huisvrouw Fazffina, 40.
Apolloos klcenen Tempel (eEdicala) 48.
—— Apollo , (antigua) de Qude, 81.
—— eApollo, by de Capcenfche Poort , 27.

"in Porticw, in de Galery, 80.
1— in Palatio, op den Palatyn, 99;
—— «Medici , van den Arts Apollo , 111.
+— in Vaticano, op den Vaticaan, 117.

— eApollo en Clatra., 51. — wie de Godin
Clatra was 3 ibid. -

—— Adriani, of van Adrianus, 70.
s+— c«£fculapii,34. 116, nu St, Bartholomeus,116.
—— Aagufti, 100.
— Bacchi, 32.100.
— Bellona, 82.
—— Bone Dee fubfazane 108.
—— Bone Dee, 110,
—— Bone Spei , 34.
—— Boni Events, 86.
—— Bruti Calaici, 82,
— Cafarum , 100,
—— Caligula , 98
— Capuolii veteriss en hoedanig ; $1:
— Capraria eEdicula, 56.
— Carnea, hoedanige Godin, enhare magt, 33.
— Caforis, 82.
— Cafforis in Cirto, 107.
— Caforis & Pollucis, 62»
— Cereris, 48.
— Cereris in Circo, 105:
— Cereris in Palatio, 97:
—  Cereris & Herculis Pompeji; 105.
— Clandii Cefaris ,33. nu mogelyk St, Stevens

ronde Kerk, ib:dem.
— Concordia, of der Eendracht , 66. 78. afge-

beeldt, 67.
— WVirilis,ofder manlyke Eendracht,38-
— opt Capitool, 71.

— Concordia Adienla van glad koper, 62- Con
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—— Concordia, vand’Eeridracht în Portice (of)

in de galery van Livia, 40.
—— Des fabfaxane , zie Bone Dee.
—— Dea virili, 34. Mannelyke Godiri.
——* Dea viriplaca , 1c0. de bevredigltet dei

mannen.
—— Diane , aanì de Latynfche poort 33. daar

wiert St. Jan in ziedenden Oly gé{meten:
ibid.
— by Maria der Bergen, 41.

&_— Diane commune , gemecne, 109. waarom
Zoo genaamt, i0:4,
—— n Circo Flaminio , op de Flaminier
Renbaan, 82.
—— in Vico Patricio , in de Adelftraat,
daar geene mans in mogten komen, 48.
Dianenm, Dianaas Godshuysje, 41.
Dijovis Arbitratoris, 100.
Pentapolis der 5 fteden, 100.
Ditis Patris, van Godt Dis den Vader, 107.

——— Domitii & ovis Statoris, van Domitiusen
Jupiter Stavaft, 82.
Fanftine, van Faultina , 40,63.
Fani, van Faunus, 33; 116.
Febriss Koorts. 100.
Felicitatis, Geluk. 61.
Fidei,Geloo£. 77, 97:
Fidii Dei in colle , (ea Sahili Fidiù & Semi
Patris, een Godt der Sabynen. Unde daar
van Medins fidins adjuvet; 52. 111, Zoo help
my Godt, enz.

—— Fidi & Fortuna dubia, Fidius en het twy-
felachtig Geluk, 111.

—— FideiSponforis, Gocde trouw.77.
#— Hora, van Flora. 105,109.
— Fortune, van ’t Geluk, 46.48. daar ineen

houte beelt ‘van Servius Tullius 3 by den
brant des Tempels, die in d’aflche raakte,
ongefchonden gebleven, 66, 74

—— Forte fortune, goet geluk. 27,112.
#«—— Fortune ; barbate , gebaarde. 33.

—— Daubia, de twyfelachtige. ui
7 Equeftris,Ridderlyke. 82.
—— Faventis, gunftige, (gelukkige) 27.
«——_ Fominea, der Vrouwelyke , 27.
m— Hujufce Dici, 160. deezes dags ge-

luk.
—— dh Capstolio, 72.

in Foro, 66. op de Merkt.
—— Libere, 52, ?t vrye geluk.

Mammofe , geluk mer deBorften
108.
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—— AMentis, 79. vati goede zinnen,
— Moris, 48,52. Klein geluk.
—— Neronis , van cenen doorblinken-

den fteenals Criftal gebouwt, 46.
—— Nove, cum portica ; *t nicuw geluk

metde galery ; van Lucullus ge-
bouwt, 56.

—— Obfequentis, opvolgende. 79.
—— PrimigeniePoor 52379:

Privata, byzonder, 79:
—— Publica, gemcen. 52.
—— Reducentis , wederkeerende.52.
—— Reducis, weérleydende, nu Macello

di Corvi, Ravens vlceshuys, 56.
—— Refpicientis, omziende. 100.
——— Sejané, van Sejanus. 40,48, 52.
—— State, ?t vafte geluk. 52.
—— Trans Tiberina $ over Tyberfch:

vIZ.
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— Viatorum, 26. geluk der reyzende.

Virilis, Mannelyke, 105. “nu aan de
Egyptifche Maria gcheiligt, 105.

Viriplace, Mannen verzoenfter, 100.
— Vifcofe, aanklevende , 79.

rum, fe Farine cus luco, 115. helduiveliti.
Genti populi Romani, 52. ”t Bceldt van dezen
Genius, of Geleygodt was van louter goudt;
z
Genii Puerorum ,52. der kinderen.
Genii Sangi, 56. den Geleygodt Sangus.
Hercalis, 48,111.
Caftodis, den Oppafler, 82. ,
Domitiani , van Domitiaan gelticht, 27.
Extra Portam Collinam , buiten de Heuvele
poort, 48.
in Aventino , 0p deri Aventyn ; 111,
in Capitolio , 79.
Maufarem , der Zanggodinnen; 82;
Olivarii , van den Oly , 107.
Pompeji , 105.
Herculis Vittoris rotande, de ronde Kerk vati
Hercules den Overwininaar, 66.

Honoris, Eer, 48.
Hono

favi

ris & Vortutis, van Eer ch Deugt , 27. 48.
by St. Eufebius, ibid.
Bifrontis, Janus met twee aangezichten , 81.
met cenen aardigen flinger der vingeren ;
maakt het Beeldt > daar op ftaande, de 365
dagen van ?r jaar uit, 81,
fani Cariaci , van Janus Curiacus, 41
in Foro, op de Markt, 69.
in Foro Olttorio, op de Groenmarkt, 106.

— Quadrifrontis, met vier aangezichten, 41,
105.

Fovis (of) van fupiter, 52, 79.

 
ovis Arbitratoris.

Capitolini è den Tempel van defi Capitolyn-
fchen Jupiter , 47. befchreven 375: Ver
brant, 73. 75.
Caftodis, den Behoeder 370:
© Diana , 79.

—— Feretiii, was {chier ongelooflyk.kleyn, 9:
 & Herculis, 79.

Latiarii, 52.

Lycaonis , (eu in Infula, op het Eylant,116.
Panarii, van den BroodgodJupiter. 78.
Servatoris, den behoudenden. 78. 79. a
Statoriss van Jupiter Stavat,, 63. 69. in (=
co, 82.

—— Tonantis, Donderenden, 73. van Auguftus,

n

ina

a

en waarom gebouwt, 73.
Vittoris , den Overwinnaar, 100,
Viminalis, der Grienden, 48.
Ifidis 3 26. 34. 40. anders de Maanibidens.
item 41. 48.
Ifs, Athenodori } 108.
—— Exorate, de verbeedene, 56.
—— Matelline , van Metellus, 33.
—— Patricia , de Qud Adelyke, 48.
& Serapis ad Amphitheatrum, by °t groote
Renperk, 34. i/e78,72. 92: 93-
Ifum,92.
Ifum Metellinum, vani Metellùs, 93.
Fulii Cafaris, 62.
Zaunonis, 106. —
Funonis julia , 52. . ù
—— Lucine, by St.eMaria Maggiore 48.
— Metelli, 79. nù Maria in Porticu, 79.
— & Minerva, 76, van Juno en Mic

nerva,
Pppi — Ma
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-— Monete, van Juno de Munt. 78.
—— Regine , van de Koningin Juno , 82.
109. nu van deH. Sabina, 109,
— Sororia, de Sufterlyke, 41.
—Sofpite, de welvarende, 100, 107.

Futurna i cener Waternymfe, 92.
fuventntis, der Jeugr. 41.
Larium, der Huisgoden. 98.
Larium permarinoram , 90.
Liberi, & Libera; fon, Proferpine , 105.
Lucine Faleria, 41.
Lune, der Mane.48.
Lune (in Aventino) der Mane op den Aven-
tynfchen Berg, nu van de H.Prifca, 109.
Lune Noftiluce , 100. nachtlichtende Maan.
Manie , Matris Larium , Moeder der Huis-

goden, 115.
Martis, 41. nu van de H. Martina Maagd

en Martelares, 41.
‘ultoris ,tweevoudig wrecker,79.
tra Portam Capenam & Maros , buiten

de Capcenfche Poort en Muuren , 26. deze
'Tempel was door 100 Zuilen onderfteunt,
26,27
— ‘in Circo, in de Renbaan,8:.
— in Foro, van Mars op de Markt. 70.
— Quirini, van Mars Quirinus. 27.
— Uloris , van Mars den wreeker. 71.
Btatris Deorum , Moeder der Goden. 100.
— Larinm, der Huisgoden. 115.
Matuta, 52. 66. 107. 11I,
eMercurit, 27.41.48.105.
eMetelli , 94.
Minerva, 27. 34. 47. 52. 100, 110.
— Capra, de gevange Minerva. 33.
— Chalcidie, de Ga\{lifche Minerva. 93.
— EFlaviane, van Flavius. 52.
— in Aventino opden Aventyn,enz. 110.
i Medice, der Artze Minerva , 48. ach-
ter St. Mattheus omde ronde form ook Pan-
theon gehecten, 48.
— Veteris cum lacn , der Oude met het

Meyr, 93.
Munervinm , 33.93»
Moneta der Munte., 34.78.
Maufarum 5 der Zanggodinnen. 27.
Aufaram duplex , dubbel. 27. 41.
Neptuni , in Circo Flaminio , van Neptuinop de
Flaminifche Renbaan, 82.
— in Via Sacra, op denH. Weg, 87.
Nerva, 41. Overblyfzels daar van, 44.
Opis, der Hulpe. 79.
Opis & Saturni ,63.
Pacis,3439-der Vrede, befchreven, ibidem, en
verbeelt met de grondteykening ; was van
binnenmetkoper bekleedt,39.
Palladis, van Pallas 41.
Pantheon Agrippe , aller Goden Tempel van
Agrippa, nu, la Rotenda,84.
Penasm, Huisgoden. 62.
Pentapolis , der vy£ fteeden. 100.
Pietatis 3 der Godvruchtigheit ; waarom zoo

gehceten , 80. nu St. Nicolaus in Carcere, shid,

en 106. twyfel of deze de zelfde is met den

vorigen, 106.
Pollucis s van Pollux. 48.
Portumne ,. van Portumna.105.
Proferpina , van de Helgodin. 48.
Quietis, der Rufte , 47. nu St. Pieters en
Marcellyus. zie ook 48.

  

Quirini , van Quirinus met zyne Galery ,
51,5%
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Novi , 56. nieuwe van Auguftus , met 76.
Zuylengefticht, 56.
Remi, van Remus.40.
Rbamnufia è der Wraakgodinne. 100.
Rome cr Augufti, ofvan Val 40. Romens
Tempel was zeerprachtig , de daktichelen
van vergult metal 40. ‘twelkinSr. Picters
overgebragtis. ibid.
Romuli in foro ,van Romulus op de Markt,

62.
Rubiginis van Roeft- of Brandkoorn. 48,,
Salutis , van Heyl, by Torre di Conti ,41.
— ih Qurinah, 51. op den Quirinaal.
Sangi, 52. daarin de Spinfpil en Wol van
Tanaquil, 52. o
Sangi Fidi ; van Sangus Fidius,34-
Sangi Geni , van Sangus den Geleygodt,
56.
Saturni, van Saturnus, 52.
— inforo Romano , op de Roomfche Markt,

63. 66. in dezen Tempel was tefrarinm,
of de gemeeneSchatkift , 66.70.72.
Saturni Sacrarium cum luco , Saturnus Kapel

met het Bofch, 107.
Sejani, 48.
Serapis, 26.34. 48. 51.
Serapium , 92.
Solis; 56. der Sonne.
Solis Feliogabali ; der Sonne van Heliogaba-
lus, n10.
Solis & Luna, der Sonne en Maan 40. (of)
van Ifis, #014.
Solis în clivo Cucumeri, der Sonne in ?t Kon-

kommerklif, 48.
— inVia lata, op den breeden weg. 56:
Spei, der Hoope. 41.107.111.
— Nove, der Nicuwe. 56.
— Veteris , der Qude. 48.
Sylvani cum Portica , van den Bofchgodt Syl-
vanus met de galery, 48. stes 111.
Telluris, der Aarde, 41.
Tempeftatis, van Onweéri 27:
Tiana Valeriana, 52»
Tulli Hoftilit,32.
Tutiline, Belchermgodin. ri.
Vejovis, cen ToskaansGodt, de Quade, 75.
Veneris, van Venus, 34. 40.
— Calva es Capitolina , van de Kaaleen Ca-
pitolynfche Venus, 79.

Cloacine , of Riocolvenus, 41. 48. 70.

Auguftinus befpot , om deze Rioolgodin,
Rome, 41.
—' Erscine, 48.
— Extra Portam Collinam , buiten de Heu-
velpoort, 48. ie 105.
— Genetricis, Teelgodin. 7

in hortis Saluftii , in de
Hoven, 51.

@& Mercuri, 105.
— Placide, der zoctaardige Venus. 48.
—. Perticordie, der Hertenkcerfter. 48.
——  Vittricis, der overwinnende Venus. 82.
Vefpafiani, van Vefpafiaan, 67.
Vefta, van Vetta. 48. 63.

cum atrio & luco , van Vefta met het
Vsra » 63. hiad een Koper dak,

UZZA

—  Palatine , op den Palatynfchen Berg.

di
Saluftiaanfche

100,
Vittoria, der Zieege. $2. 62.97.1001
— Germanica, der Duitfche Zeege. 100.

DersS 1
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—— dn Aventino ara, cen Autaar op den

Aventyn, ILL,
— in Palatio, 97. op den Palatyn.
—  Wirginis, 62. der M
Virtutis & Honoris, Deug
Volupia, 105.
Vortumni, 110.
Vulcani, 34. 43.90.
— dn Circo, van Vulcaan op de Renbaan.
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82. 90.
efdicele, kleine Godshuyzen en hoedanige , 27,

8
emi 3 Fanum , Sacellum , Delubrum, enz. onder-

{cheit, 48.
efedificia, Gebouwen van Rome, 24.

hoedanige inRomensbeginenftichting, 24.
hoe allenskens verbetertenverheerlykt, 24.
Auguftus roemt Rome, vantichel in mar-
merverandert te hebben, 24.

efdiles, Fabrykmeefters, 81. hocdanige mannen
te Rome,81. 385.

efEdilium Caruliam Tubicines. "Trompetters van
de Rit-Fabrykmeetters , 67. Opfchrift, ssd.
67. by Aacfri di Strada vergeleken 385.

ZEgyptifche Gedenkzuylen, Obilici 16. zie op E.

eflims Adrianns ea 10,
e/Elius pons, 18.

e/Elius Cogitatus Graf(chrift, 157.
eAnmiliane , hoedanig cen hock derftadt,57.
«Emilius Lepidus, wicy 17.
e/E milius pons, voortyds Sublicius brug, 17.
—  Horatius Cocles ftut daar Porfenna , 17.
— Van deeze brug wierden de misdadigers

gefmeten ,17.
—  Daurop zynaltyt veele bedelaars, 17.
eEmilins Paulus , 43; 56.

Zyne baden (balnea) 55.
——  Bafilica, zyn Hof, 70. zeer prachtig, ibid.
eEmilas Pons , of Brug, (anders Swblici4s) wan-

neer weggelpoelt ; 17.
e/fEmilius Scauras bouwt Pons Ailvius , nu Ponte

Mole, 18.
e/Eneas, beroemt Trojan, 4.

uit hem Romulus en Remus gefproten, 4.
brengt het Palladium in Italien, 63.
cert Deiphobus graf mer Wapenen, 134,
ontmoct Anchifes in de Hel, 135.
offert aan de Helfche Goden, 137.

eAquimelium Intemelium hoedanig, 63,64.
efÉratinm ,”s Lands gemeene Schatkift, 63,66.

ook cene byzondere , en waar, ibidem.
e/Eternitas Confirvatori Angufto. Opfchrift, 130.
Afbeelding der Helden in d’Elyfeéfche velden,

133, 1349 144:
Aflaat en vergiffenis, 375, 456. i
— wat dicis, 456, en hoetewinnen, 457,
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hare oudheyt bewcert en bewezen,
misbruik in de twaalfde Ecuw.

wasîn® begin der Kerke zeer ra]
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bekrachtigt, en
se ’tkort{te middel aangewezen ,ib.
—_voorrechy dienaangaande in St. S

Picters. G
== Wat Voornamelyk vereifcht word tot vol-

komenevergifenisen Aflaat, 458. aan ’teind.
io hoc inetbezock vancen Graf, te winnen,

449.

458.

— van10.jaren, door Kerkenbezock.
—— vango.dagen, door goede gedach 479.

ten te verdienen.
Africa, derwaarts vecle Heiligdom uit Jerufalems

Tempelvervoert , 39:
— van wien, ibidem.
Africe Caput, het eynd van cene ftraat, 31
Afftant van den Cardinals Hoet , enz,hoe gefchiet,

en plechtigheden daar omtrent, 477.
Aftochten, zie Aafdochten, Cloace.
St. Agata, haretwee Kerken, en twilt daarover,

31. sn Suburra , 266, in Traffevere , 322,
450.

—. Camiterinm 450. dochniet te vinden, 164.
Aysrina@, Pluto, waarom zoo genaamt, 143
Aggipérura , Acherotypa, cene Schildery , nier met

handen der menfchen maarder Engelen vol-
tooyt , 289. doch van den H. Lulkkcas ge-
fchetft, i054.

Agger Veranus, 50. zie Campus.
Aggeres, Servi, Servius wallen, 8.
— Tarquini, Tarquinius wallen, 8.
St. Agnes Kerk, 48. 220. daar in de H. Alexis

doot gevonden, ibid.
— Poort, 13. anders, Porta Pia, Nomentana en

Figulenfis, ibid.
Agnus Des, corfpronk van die op zekeren tyd te

verecren, 409.
goed inzicht der Chriftenen , door Mozes
voorbeelt beweert , 410.
verbeelt het Lam Gods, Chriftus. ibid.
*t oud, en goct gebruyk beweert en be-
wezendoor aaloude gewoonten , Schryvers,
enz. sbid. en gir.

— gezegentter gedachtenis van de triumph der
Kerke, 413.

—— dagen der Zegeninge, en hoe die
gefchiedt. 5

ftoffen daar toe gebruykelyk.
Plechtelykheden, ook in ’t uit-
deelen en ontfingen.
mag niet aangeraake,
—— niet vitgelchi]dert,
—— niet verkocht worden.
deugten krachtin Latynfch,Franfch
en Neérduytfch dicht begrepen.
in een zeer oud Graf van de Keyzerin

Maria gevonden, en met ocoggetuygen be-
veftigt, 41.

Agonalis Circus , of Alexandrinus 86. nu Piaffa di
Navona. 86.

Agonalis Mons. zie Mons, Berg.
——, Porta, de Agonaalfche ofStrydpoort. 13.
Agrippa Menenius overrecdt de geweckene Ko-

meynen, 47.
Agrippe Aqueduttus, Waterleydingen van Agrip-

pa, 19,20, 21,23.
Campi, Velden, 57.
Hortt, Hoven, 86.
Pantheon, nula Rotunda, 10.24:48.84-
Pola Soror , ryne zufters Polaas galery s of
Porticus, 57.
Porticus, Galery,85.
Septa, {of) Schuttingen » 57.
Sepulchrum, Graf, 90.
Stagnum, Meyr, 31.

Therme (of Balnea), Baden of Baditoven, 21;
Agrippina Lavacrum « Walchvat van Agrippina;

a.

412.

Î
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50.
Alaftor , cen der vier Helheng{ten, 144. worden  van de Hore, ofUuren gefpyft enbeftelt, 143.
Alba, Longa, 4. Numitor Koning daar van, did.

QGq Alba,
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«Alba, Tibur , Koning daar van , verdrenke zich

inde A/brla, naar hem de Tibergtheten, 16.
Albanefer Koning van Tullus Hoftilius overwon-

nen, 31.
Albane Manfiones, Barakken, 33.
Albanifch Meyr, 4.
Albula, de Tyber, 16.
Alcibiades beeld te Rome, 6o.
Aldobrandini eene itadt in Italic, 20.
eAtdobrandini Lufthuys, Outheden aldaar aange-

wezen, 123.
Alexander Magnus, 52.
—  Beeldenenz, 52,53,54

bouwtter cere zyns pacrts eene ftad , 118.
Alexander Severas Waterleyding, 21.
— Badftoven (Theme) 21. 86, 215. voortyds

Neroniane gcheeten, sb:d.
Nympheum, 50.

Alexander, zie Paus.
Alexandri Vicus, cen gchucht zoo geheten , 113.
St. Alexis , word doot gevonden onder de trap-

pender Kerke, 220. Bekent door cen Schrift
in zyne hand , sid. Dar niemant daar uit
kan krygen , dan de Paus , ibid. zyne
Kerk,312. zyne Hiftory, en waar de trap
bewaart word, 313.320. $

Algemeen Schatmeefter of Thefaurier van ’t he-
dendaagfch Rome, 378. hoedanig,379.

Algemeen Heilig Juichjaar, 441. zie Jubel.
Algidus Berg, 20.
Allcrgoden Tempel. zie Pantheon, 10.24. 48.84.
Almanak van Ovidius, 27.
Almanak van alle de Heylige dagen te Rome.

459:
—— van andere Staatzy- en Vierdagen in de

Vaften, 464:
»——— der bewceglyke Feeftdagen na Paafchen,

6499.
=— der voornaamfte Proceffien geduurende de

O&tave van den H. Sacramentsdag , 470.
®— Vancenige andere gebodene hooge Kerk-

dagen, 78.
Almo Stroom, nu Agmataccio 26.
Alfam, nu Palo, cen Slotaande Zee, 20.
Abare en Ara onderfcheyt,27. zie vorder Ara,
Ala Semita, de vyfde Wyk vanOurRome, s1.
—— LegtopdenQuirinaal, nurMonte Cavallo.

Ti
Altas Paleys. zie Paleys.
Altieri ( Gafpar) geroemt wegens Antyken,132.
——. Lufthuys, 132.
Amaltheas hondtje , zoogende Jupiter, 182.
Ambrofins, Quintus Nazonius Ambrofius , 130.
—— Opfehrift op ’t Nazoonen Graf, ibid. en

131,132, enZ,
St. Ambrofius Hoogleeraar der Kerkc, 477. zyn

Vierdag , ibid.
St. Ambrofius Kerk, aan de Loopitraat of Corrs.

100.

— Alla Mafima , 249.

Amphitheatrum Adriani, her ronde Schouburg van
Adrianus, 90.

—— Caffrenfe, het Krygsvolks Schouburg, 48,

— rail Tauri, go. zie ook 49.
! Vefpafiani , nu, # Colifeo. 30%
Amptluyden van ’t Paufelyk Hof en Huys,392,

396. tor 400.
+—— , voorname , en hunne namen kleeding,

inkomen,

— mindere; hunne namen, loon, enz. 394,
3951396»  

Amuleta, hoedanige , 4or.
Amulius verdryft Nomitor zynen broeder, Ko-

ning van Alba, 4. fteekt Rbea Sylvia in 't
Vettaalfch Kloofter; id. beveele Romu-
lus en Remuste verdrenken , i64. word
van henlieden verdreven, bid,

St. Anaftafia, haro Kerk. 18. 63. 109.
Anaftalia Huysvrouw van Keyzer Karel den

Irooten, 15.
chaft Leo den IV geld tot opbouw van

Leonynsftad, 15.
St. Anaftafius , hoc ‘de kerkelyke tucht © zynen

tyde ,1367.
Anaftalius en Vincentius Kerk, zie Vincentius.
ATO Bockerybewaarder , 11. 19. 31. 40.

1 de

Anchifes vertoont aan /Eneas in de Hel denftaat
der Helden, 133. 3

Ancona, ( Markgraafichap ) aan St, Pieters ftocl
vereert, 16.

Ancus Martins , Mlaat d’eerfte brug ( Pons Subli-
cius) over den Tyber, 16,17.

——  bouwr de Carcer Tullianus, 71.
—— trekt den Aventyn aandeftadt, niet bin-

nen, cn waarom,
Andabata , geblinde Schermers, 35.
St. Andries Apoftels hooft , waar. 164.
—— zyne Kerkin de Valley, 25,51,52.
Androdus en de Lecuws Hiftory , 104.
St. Angelo, Angelico. zie Engel, Engelenburg.
St. Angelo , cen der Wyken van Nicuw Rome,

161 3248. d
eAngelo Medicis, (Pius IV) herbouwt Poort en

Muuren van Rome, 16.
eAngelica Portà naar hem genoemt, 16.
Anio de Teveroon ftroom, 17.
Annaten, 366, 373.
‘Antans , zoon der Aarde, 143.
—— Van Hercules gedoodt, 143
Antinous, twee fchoone beelden,

38, 139. È
Antoninus Caracallaas Renbaan of Circus :

©Obelisk of pronknaalt, 27.

+— zyne boogafgebeelde, 64.
Antonius ( Marcus) Trivmvir, of Drieman ; 17.
Antiquitatum Romanatum Thefaures, 25.
— Viftigia, 142.

Antykfche afbeelding van Proferpinaas roof, 143»
Aplanes, verbeeldt de aarde ; 140.
Apollo Sandalarius, hoedanig, 43.
eApollo van Bafalte fteen, 242.
Apoftolifch Bezock, 375.
Apoftolifche Kamer, 377.
Apoftoli(che Kanzelary, 368.
Apoftel-Kerk, 57. Ì
Apotheek van ?r Roomfch Collegie, 207.
—— daar in uitftekenden apopletyken balfem

cn theriaca, s6id.
— van St, Jacob ,167.item 198. -
Agpelprye derSchoonheit, 154. zie vorder Twift-

a

op Belvedere,

en

ppel.

eAppius Claudius Cenfor è maakt de eerfte Water-
leyding, 19.

s— de Via Appia, ibid.
wort blint, #54.

eAppius Clandins Decemvir, o Tienman, 58.
raakt door onbetaamlyke luft ’© Decem-

viraat quyt, 59. 5
— word in de gevangenis gefineten , 59:
eAppia Via, de Appierweg, 8, 10,19.
+ cen der wonderen van Rome gerekent» 23»
— ftont vol Grafiteden , 29» Apri,

n
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«April, lentemaant, en lente, hoe verbecldt,149. — 2. Het Felixwater (Agita Felix) van Sixtus
"—  danishetfeeft van Pales, 5.
*—— dan lammeren de geyten, 149.
eAd Aquas Salvias, cen plaats zoo geheeten , 55.

tien duizent Chriftene zoldaten daar ter
fteede door Diocletiaan doen vermoorden,
ibidem,

——  Anaftafius en Vincentius Kerkftaat nu daar
$.

ga Aqua, Water, wateren, Beck, Stroom,19.
— Acetofa, cenzuurbron, 162.
—— Albudina,21.cen gedeclte van’t water Clau-

dia, ibid.
— Alexandrina, *x Alexandrynfche ,21.
— Afgentiana, 20, corfprong vanden Berg Al.

gidus , sb:4.
— Alfietina 20. corfprong, ibid.
—  Anicnis nova,20. word 42 mylenver geleydt,

ibid. :
——  Anienis veteris,19. waar van daan tot Rome

gebragt ibid.
— Amoniana,21, eene leyding van Caracalla, #6.
— Appia, corfpronk,19.

Aurelia scen merhet Trajaanfche water. 21.
—  Ceralea, 20,21. van Caruleus en Curtius

fonteyn, ibid.
——  Ciminia, 21. van den berg Ciminius, ibid,
—— Claudia, naar K.,Claudius, 20,21.
—— Crabra damnate , 20. cen flecht beckje, nu

Marrana zo. en waarom Darznata , ofverbo-
den water gcheten, i0i4.

— Curtia,20,21. naarden fpringader Curtius.
— Felix, het Felixwater , 21.
——  Hercalana, 21. ditwater wiert 38 mylenvan

Romegeleydt, s6id.
fulia, 19. van Agrippa uyt cene grotte ge-
leydt , s0id.

— Juturnaas-water, 19. by St. Anaftafia ibid.
—— Lmeole Aqua ad fani Templum, geel of mod-

derig water by Janus Tempel, 69.
— Mattia , 19. word eenenzeftig mylen verre

geleydt, ibid,
—— Mercurius water, nuverdroogt 19.
— Paula, 22, van Paulus V.
— Sabbatina , 21, is te Rome drabbig, inden

corfpronk klaar, 054.
Sanita , Aquataccio , 28. Waarom Santta ,
Heilig geheten, #614.

—  Septimana, 21. van Scptimius.
—— Severiana, 21. van Severus.
— Sparta (Hertog van) 162.
—  Tepala, waarvan daante Romegebracht, 19.
— .Trajana, van Trajaan. 20,21.

— Virgo, Maagdewater, en waarom ?t zoo hiet,

 

19.
—  ishetbefte water van Rome, 20. 56.

Aguataccio , welcer d’Almo Beek.
waarom zoo (ofAguad’Aci j 26.
geheeten.

— Oorfpronk dezer Becke, ook eAgua Sanéta
geheeten , 28.

Aque caftella, verlaatbakken der waterleidingen,
hoedanige, 19, 22,

— Afgebeelt, 12,22,

Agna duttus , waterlcidingen onder de Roomfche
wonderen gerekent, 23.
hoedanige die waren, 21,en 22.
wie d’cerfte Vinder, 19.
de voornaamfte van Agrippa; 19,20.
van de Oude noch dry overig , namelyk:
1. Het Maagdewater ( Agna Virgo) of de

dricfprongsbron van PiusdenIV. wcéropge- |
maakt , 22,
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den V, broeder Felix weleer geheeten, 22.
— 3. Aqua Paula (van Augutt gebouwt, van

Adrianus den II, hermaakt ) van Paulus den
-—— V, vernicuwt, en naar hem genaamt,22,
eAgne luteola , water{prong, 69.
Aquarius, de waterman , voor Ganymedes geno-

men, 150, 151.
—  Beveftiging daar van, 151.
ad Aquas Salvias, 55. 113. nu ftaaver Anaftaius

en Vincentius Kerk, ibid,
— Tienduizent Chriften zoldaten van Diocle-

tiaan vermoort, 5.
Aquila & Prifcilla , waar zy te Romen gewoont

hebben, 409.
— huysveften den Prins der Apoftelen , 409»
In Aquiro , of in Eguirio telezen? 92
Aerde Pozzolano hoedanig, 23:
«Ara Autaar, hoedanig 27.

Aji Locutii, 63.
Carmente, 64..
Cereris, 63;
Conf, 104.

Duodecim , de twaalf Autaren van Janus,
114.
Esandri s 110,
Fortune finiffra, 48. van quaat geluk.
Hercalis Sylvani , 48
Fovis (of) van Jupiter, st.
Fupiter Elicius, 110.
Papiter Invenpr, den Vinder, 105.
Panarius den Broodtgodt Jupiter, 78. waar-
omzoo geheeten, #64.
Fapiter Viminalis, of de Griend-God, 48.
1js, 27.
funonis, van Juno, 51,
Zunonis fuge, 63. van de koppel Juno.
Zaventutis & Termini » der Jeuge en Eyndt=
goden, 76.
Lavirnes 108.
Laverna cum luco met het bosjen, 110.
Martis, 90,
Maxima, ’t grootfte Autaar van Mats, 66.
105.
Si zoo gehecten, sid.
Mercuri 27.
Mnerva , 51.

Opis & Cereris, 63.
Orobone, 42.
Termini, 76. van den Eyndgodt.
Veneris Erycine , cum Obelifco met cen proal=
zuyl, 54.

Ara Olea & Ficus ad lacum Curtii , 68.
Ara Celi Kerk, 67.253. waarom zoo gehceeten,

253.
Ara cagna Dei , het Autaar des Eerftgeboor-

nen Godts, 253. 254. Ro
— van Auguftus gebouwt, en waarom,i0#4.
— door een nachigezicht hem geopenbaart,
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 ibid.
— doorde Sibillynfche Boeken, #bi4.
— ?t Orakel daarover gevraagt, uitfpraak,253.

254. {
Ararum trium vicus, hoedanig , 26.
Archimedes Syracwfanus, 129.
Archimonium forum ,27. tie forum.
Archiven hooftpapieren enz, worden op St, Ana

gelo of Engelenburg bewaart, 398,
Arco di Ciambella, zie Arcus,
Arco di Not

Arkdes Verbonts, in St. Jan van Lateranen, 39.
twyfel daar over #0id, en qo.
qqz dr.
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‘Arcus boog, Zeegeboog van of
— di (tambella 214.

Divas Claudius , 28.
—— Divas Conftantinas, 39
—  Domitianas, nuporto Gullo, 56.
— afgebecldt , sbedem.
Druftss,28.
Duorum Fontinm , der twee fonteynen , 28.
Fabianns, 48. (of) van
Fabius Cenfor viftis Allobrogibus , na dat hy
de Savoyaarts had overwonnen, 48. 69.
Gallienss, 50.

— Gordianus minor, den jongen Gordianus, 56.
—  7anas Quadrifons, Janus met vier aangezich-

ten, 65.
— Lucius Verus,28.56.

Marcns Antoninas 17»
ovns, 56.

— van Oltavius,98.
— Severus, in foro Romano, van Severus op de

Roomfche Merkt,
— afgebeelde, 68.

in Velabro, 64
— fchoonafgebeeldt, ibid.
—  Tiberius, in of by het Theatrum Pompeji , 66.
—. Titus,30.

befchreven, enz, gi.
Trajanus,28.71.

Ardeatyner weg , 10.
cen bloedtoneel der Martelaren, 452.

Area , hoedanig, 27. zie ook onderfcheyt , het
Pleyn of Merkt.
Apollinis 27.
Callidii 52.
la Carfura 27»
Idis Eliene 27.
Mercurii; 27.
Pinaria 27.
Seprimiana, 114»
Radicaria, of het Moesplein 108..
Spei, 27. der Hoope. È
Talas, fen, Ganlorum, der Gaulen,27.

Arena , het zandt, in Amphitheatro 3 of ’t groot

Schouburg, 35
waarom zoo gcheeten, 35.
bloedige gevechten ;ibid.
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—  Tygers, 145.
—  zeer fnel, ibid.
— liftige vanglt, 145.151.
Armenbegraafplaatzen, of kuylen, 9.
Armilufiram , hocdanig, 17.
Arno cene Rivier in Italien, 17.
Arrianer Gotthen Kerk herwydt,31r.
Ara Capitolina , fterkte van het Capitolium be-

{chreven,72.
— is hondert trappen hoog, ibid.
—  verbrant met den Tempel, 72.
Afchdags plechtelykheit , 407.“
— De Pausgecft zelf het teeken, ibid.
eAfinaria Porta $ niet naar Afinas Ezel, 11, maar

naar
Afnias Pollo, 11.

zync hoven; Horti , 108,
Afphodelus, hoedanig kruyt,

koft der Sano { 134.
Afefor van de H.Inquifitie , 375. item 385.
Afflum,vryplaats, waar, 75.
— van Romulusingeftelt, envoor wie ibid.
—  Athenienzers cerfte uitvinders daar van, 75.
Athene metRomein grootheit vergeleken, 9,
Arbenanm ; lcerocfiening , 75:
Athis, Acis, cen frygier van Cybele bemint, 26.

daarom wiert
— haar beelt alle jaar in 4949 d’Aci gewallen.

26.
Atrium, cen voorpleyn, hocdanig, 24. 28.

daar op kaflen met der Voorvaderenbeel-
den, ibidem.
Minerva fen libertatis ,,71. van Minerva of
der vryheit.
Pompeji, 83.
Publicum , 75. het gemeenpleyn.
Velte, van Vefta , ook Regia Nume , of*t
Koninklyke van Numa gchecten, 63.

Auditeurs der Apoftolifche Kamer , 370. 377.

379. 403. 417.
— di Rota , 368, 370. 372: 373. hun groot

recht 377.
Aventinus, Albas Konink.6.
— op den Berg begraven, ibidem , naar hem

genoemt.
— in Aventinum porticus , de galery derwaarts. 
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root getal Schermersaldaar, ibid.
eCommodus roemt 10000 der zelver
met zijne flinkchand gedoot te hebben,35-

Arengla , 162.
— De Wykdella Regola van Nicuw Rome daar

naar geheeten, 162, |
Argentarinm forum, 71. LC Forum. |
Argentens sue , zie Anfer.
Argiletum 69. hoedanig, 106. nu de oudé Joden-

hoek ,ibid.
— ofhet dien naam voert, van °t flib des Ty-

bers, ibid. of van
— 495, boezemvrient van Euander, 106.

daar geftorven,
— enbegraven, 106.

Argonauta > Vlieshelden, gr.
Vinders der Zeckonft of Zeemanfchap, 91.

—. Galery en Schildery , ibid.

— van Jafon enzyner Spitsbroederen, 91.

eAriffarchen , of berifpers van de Schilderkunft,
zonder grondige kennis , over de ban ge-
haalt, 131.

eArmamentarium ,°t Wapentuyghuis, waar, 33»
Armener, Konings Tyridates , metale paerden ,

waal',57-

100,

Aventinas Mons of Berg , cen der 7 Bergen van
ome, 56,109.

|— wortongelulckig geacht sen waarom, (054.
t1— van Keyzer Claudius echter in Romens

muur getrokken, 6.
Aventinas Mons, de XIII. Wyk vanOud Rome,

109.

Side mont van de Hel, 142.
Auguratorinm , hocdanige wichelary , 98.
St. Auguftinus befchimpt de Romeynen overhare

Riool-Godin, 23.
Auguftus, Keyzerten zynentyde totKeyzer Ho-

noriustoe, was Rome inzynenvollenluyfter
en bloey 25.
roemt Rome vantichel in marmer veran-

dert te hebben, 24.
verdeelt Rome in 14 wyken,25.
ontkomt den Donder, 74.
Nachtgezicht,253-
bouwthet Autaar des Eerftgeboornen Gods»

(primogeniti Dei,) 253.
Orakel daar over gevraage , en vitfpraak,
ibidem.

— toorn, maakt Ovidius balling, 139-

Sia
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— in zyn Eeuw wiert de baart glad gefchoren,

128.
Auguftus vergoding , op den Tyberiaanfchen

Agaat, 139. enwaarze beruft, sbid.
Schilderyen in Auguftus Ecuw voltooyt,
122. kenbaar, ibid.
Graf, 13.
Forum ,0fMerkt, 71.

Avignon, cene Pauzelyke ftadtin Vrankryk , 364.
— dePauzelyke Stoel van Romedaargebracht,

ibid.
— van wien, 364.
—  blyftdaarzeventig jaren, 364.
— word van Gregorius den XI weérte Rome

overgebracht ,16.
Anlus Virginins doorfteckt zyne dochter , 58, rce-

den , s6id.
—  wort Gemeensman(Trib.plebis.) 59.
— doorhemraakt’t Decemviraat wech, ibid, en
Appius Claudius, door zyne ontucht hetquyt, ibid.
— cninde gevankenis, 59.
Avondfpel, 33.
Aurea, Bucena hocdanig, 43.
Anzea, Domus Neronis, 38. zeer net befchreven,

4445.
— 00k77anfitoria,doorgang geheeten , waarom,

ibid,
—— Mappa, hoedanig , zie 111.
—— Mica, hoedanig, zie 31.
—  Auilliarism de gulde Mylpaal , 66.
Auroraas paerdt hoe afgebeelt, 145., ©
Anrelianas Keyzer, herbouwt Romens muuren,

7,910, 14
Circus, Renbaan. 49.

Aurelia Porta, rie Porta,
— Pia, zie via.
Aurelii gradus , hoedanige trappen, 68.
Anrelias ( Marcus) metale Ruiterbeeld , 34
— Mmphesm,hoedanig. 38.
Autaar (zie) Ara.
Autaren. De zeven Autarenin?t bezoek der Ker-

ken, hoc uitanderere kennen, 458.
Autboramentum , hoedanig, 35.
Authorati, hoedanige 35.
— onderfcheyttufichen exantborati , ibiders.
Autamnus , Herfît, hoc afgebeeldt, 150.
Azia vande Romeynenbeheerfcht, 24.
Aziatifche pracht enwelluft verdartelt Rome , 24.

80.

B.

Baard of aanzicht gladte fcheeren , wanneer te Ro-
mein’tgebruyk, 128. È

Bacchanten ; afgebeeldt, 153,154.
—  geknopten ftok, ibidera.

Bacchus Beelt 103.
Bacchus Tempel , 32, 100.
Baden en Badftoven onderfcheyt, 54.
Baden tweederley , gemeyne en byzondere , 28.

haar oorfpronk, 6.
Baden, Badt, 2a/nea, Balneum, Lavacrum van Aba-

feantianas, +8,
van eEnslms ( Paulus) , 28. 55. nu Bagna-
napoli , ibid,
van Agrippina moeder van Nero, haar Zava-
crsm, Wafchbadt, 50.
Anttochanns , 28,
Arpels en Prifcilliana , 114,

van Daphnis, 45.
Helsogabalus Wafchbadt, 28.ET
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Mamertinus , ibid.
Metianus Secundinas , 28.
Narci[fus, 92.
Paulus, 50.
Torguatus, 28.
Vettius Bolanus, ibid.

Baden. Ziet ook Therme, Badftoven.
Bagnana of Magnana Poli, waar van verbaftert, 55.
Balbi Crpta, hoedanig, 90.
Balbi Theatrum, ibid.
Banchi, Bank ( Wiflelbank ) tweederley ; 63.

233; 87.
—— 9p den berg der Godvruchtigheit, 63.

van den H Gceît. 233,234.
Barberini Paleys , 329.

pori 1
—_ ufthuys 229.
Biicocant 18.
—  dag,355- de moort van Parys, waar en hoe

afgebeeldt,355.
Baronius Cardinaals gevoelen over het Autaar ,

of de Ara Primogeniti Dei , 254.
— Pronkgraf, 257.
— vernicuwt cenige onderaartfche Kapellen,

704.
— o0k de Kerk van de H. Nereus, 305.

bericht van St. Pieters doot,311.
Bartolus (Sanîtas Petrus) cen held ‘in de Schil-

derkonft geroemt , 132. hy etft Laòcoòns
beelt, 123.

Bafilica, Curia en Regia geen onderfcheyt, 27.
Bafilica , Raathuyzen hoedanige , 27.

Argentaria, 71. der Silverfmeden en Juwe-
lieren Rechthof, ibid.

Caji & Luci, 50.
Conftantin:, by den Tempelvan Romen, 42.
alia, 61.68. van Julius Coefar,
Macini (Of) Machidie , 92.
Opimia, 61; 62.
Pauli Emili 70.
Porcia, 62.

Sempronia, 62,63.
Sefforiana by ?t Jeruzalems Kruis, so.
Sicinii pabid.

St. Barbara, der Boekverkoperen Broederfchap
daar op gerecht, 246.
"Thomas Aquinas hun Patroon, ibid.

Bafilius K.loofter, 44.
Bafilius Graf , 29. cene fchuilplaats der dieven ,

ibid.

Baltert leven hoedanig, 42.
Battwalia , Schermfchool, 35.
Battuere rudibus , Schermen, i654.
Beamptfchryvers ftoelen , nevens de bocken cn

?t Gerechtshof. Hoffilia vetus by ’tlyk van
Clodius verbrant ; 61,62.

Beatrix ( Donna) Torres , nevens haren broeder den
Kardinal herbouwen Ambrofius Kerk,249.

Beelden , haar oorfpronk en wien ter ceren
cerlt opgettelt , 59 60. ontelbare menig-
t
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biades,
Annibal,
Porfenna ,
Pyrrbus ;
Pythagoras.
Domitianus wil voor zich geene dan goude
of zilvere beelden opgerecht hebben, 60.

Beeld van Ladcoòn, 38. zeer vermaart, 1054.
— Minerva, van Phidias, 56, by Caracalla on-

C, 59. n

ook der vreemden en vyanden »A

6o.
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— Meleager, zeer fchoon, 243.

Servius Tullias houte Beelt , ongefchonden
uit des Tempels brant, 66.
Salvator infgelyks behouden uit den brant,
291.
da zege of overwinninge vari louter goud,
wecgt 320 poriden, 77.

Beelden der Voorouderen , hoe in pronkkaflen
bewaart, 28.

—  hoein Grafiteeden, 131.
— in Ovidius Graf, by keerslicht gefchildert,

127.
Beeldhouwery en Schilderkon® tweelingen, 121.
Bceldhouwers en Schilders ; zie Schilders,
Bceeldwerk van Rome, van Zedro Santi Bartoli

uitgegeven, 101,
Bcet van cene Kat doot haaren Meefter, 165.

aardig Grafdicht daat over #04,
Begraven en branden der dooden, zie Dooden,
Begraven der Kardinalen , 425.
—— van den Paus op Adone Cavallo, anders dan

op ’t Vatikaan geftorven, 429.
— vanden Cardinaal Eftrées, 426.
Begraafplaatzen der Martelaren, hoe van andere te

onderkennen, 429.
+—— hoedanige en waar binnen en buiten Rome,

448.
— Hebreén, Chriftenen, waarom zy de doo-

den begravenen niet verbranden, 448.
Belifarins herbouwt de Muuren en Poorten van

Rome; i0.
— doorde Gotthenbelegert, wort van de be-

{cherming van A4aro torto, door Petrus en Pau-
lus verzekert, ibid. stes 14. 16.

Bellarmyn Cardinaals Pronkgraf, 205.
Bellica Columna , Qorlogszuil , hocdanig , 82.
Bellona edes , daar wiert gehoor aan vyandlyke

Gezantenverleent, 82.
Bellorius geprezen en watby hemtezien, 23.27.

123;
Bdvidoi » hoedanig, 38.353.
Benedetti Lufthuis, 326.
Bergen (zeven) van Rome; 6.
Berg. Mons-Aventinas , ibid.
— Gapitolinas ; 6. ook Saturnins en Tarpejuss

ibid.
Corlias , 6. o6k Querguetulanus en Auguftus;

ibid.
Citorins 3 88, 89.
Cucumeris, Konkommerberg , 46.
Efguilinus 7. heeft met 7aminalis cenén voct,

en maken cenen Berg, 7.
faniculus, 7.
fordanus 387. naar wien. ibid.
Magnanapoli , 267.
Palavinas , 7
Quirinalis 7. ook Agonalis, nu Caballis ibid.
Sacer , Heiligs waarom zoo gcheten 46,47.
Teftacens ,8. 111. Scherfberg.
Vaticanas, 7. cen gedeclte van Janiculus , 36.
Viminalis ,7. ook Fagutalis, ibid.

Befchryvingen (twee alleen ) van Qud Rome
overig, 25.

— van FATA "A
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viri Confulares 25. Borger-
meefterlyke mannen, in

wattyden zy geleeft heb=
en, ibid.

Bezitneming jof, poffe@e der Kardinaals Tytelen,
hoedamig, zich toedraagt, 424.

Bevalligheden ( Grazse ) eno, 148.
Bibliopolarum taberna , Bockverkoperen Winkels

hoedanig cn Waar , 106.

en
— Sextus Rufus

ADUWEXEZ; Er Ri
Bibliotheca , zie Boekery.
Bifchoppelyke vergadering waar in beftaat 37%.
Biflchop moet dien Stocl en’tampt waardig zyî

374 375» È
— moeten in hun Kerkgebiedt woonen 365.
— wie daar van vry zyn, sbid.
— Zie vorder op Palliama.
Bloemenen Bloemkranflen in °t ceren der Doo»

den en hunne Graven gebruyklyk,147;156,
157.

Bockby uitnementheyt raar, 350.
Boekdrukkery van St. Louis; 227. ‘
— daar dit boek van O. en Nieuw Rome cerlt

gedrukt, ibid.
Bockery ofBibliotheca van Alexander den VII. 218,
— van$t, Auguftinus, 231. van Roccagefticht,

ibid.
Afinins Pollio, 553 73:
Auguftus, 75; item 100.
Barberini, Prins van Paleftina; 196.
Borgefe:( Scipio) Cardinaal;174.
Capsolynfe, 75.

van ?t E/carsaal; 123.
Mattei 249. daat in meer dan 4000 treffelyke
gebonde Bocken, ibidem.
van Ottavia, 7$,80.
del Pozzo, 223.
Slefias Cardinaal, 197. heeft over de Coocò
Scudi, of 180000 Guldens gekoft; 614.
Tiberius, 98.
Vaticaan, 355. befchreven,ibid. by de Vati-
cana is bygekomen de Keurpaltzifche Biblio=
theek, 355. Zier van den Hertog van Ur-
byn, 356.
Ulpiaanfe , 553 71.

— van Urbano ( Tarquino) 232,
Boétius , van ’t geflacht der Anicién , 116, 352»

zecr geprezen, ibid. 352.
— waar gewoont heeft, 1064.
— wort met Galla, zyne Schoonzufter van den

Arriaanfchen Konihg Theodorik, om ? Ge-
loof gedoot, 80.

Bondkift, 39. zie Ark.
Borgefe (Scipio) Palcys, 553172. aardige trap, ib:
— Antykenen fchoone konft, 173. ‘t ftuk van

Mich. Angelo naar den dootgeltokenen.#6.
— Villa of Lufthuys, 182, beflaar vyf mylenin

het rond, 182.
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| Borgiaas Tooren, waar, 352.
Braccianer Meyr, 20,en 21, certyds Sabatinas lacus,
Breedte van den Tyber, 16.
Brevetten en Bullen onderfcheyt,399.
H. Brigitta, geene ydel-gezicht of-tuyt, )
— hare openbaringen hooggeacht,

goctgekeurt by een Concily. —
icherp onderzocht van den Cardinaal
Turrecremata,
wyft het kortfte middel tot verzoe-
ning der zonden aan,
praat metJezus zecr gemeenzaam over
de Roomfche Aflaten,

Broedermoort, RomensGrond-Ofer, 5.
Broodt-Godt, 7upiter Panarins , 78.

waarom zoo geheten ibid,
= Markt,forums piforinm, 111.
— de la Parte, hoedanig 394
— Papalin, Paus Broot hocdanig, by het Franfehe
— de Goneffe te Parys vergeleken, 394

| Bruggen over den Tyber, 16,
Brug, of PonseZ/ius nu St, Angelo, 16»
— efEmilins 17.
— Caligula 61,63,,98.

I
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— Celtins
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— Ceffius, nu St. Bartholomens 18.

‘abricius, nu Quatro Cappi, 18.
— faniculens, nu Pontefio, 8,18.
— Aiilvins , nu Ponte Mole , 126. befchreven ,

162.
— Palatinas, 17.
—— Senatorias, 17. Raadsheersbrug , nu Ponte Rot-

to, ook St. Maricbrug ; 18.
— Sublicins, ook eEmilins geheten 17.
— Trinmphalis, Zeegepraal-brug, 18. ook der

Edelen brug, s6idem, en
— Vaticanas , 18.

Bucefalus 52. “t Paart van Alexander, hy bouwt
t° zyner cere en gedachte cene ftadt, 118.

Bucena aurea , hoedanig, 43.
Bulle, hoedanige vercierzelen, 410.
— denflaven ongeoorloft te dragen, ibid. |
Bulle Papales , 356. Paufchelyke en Apoftolifche

Bullen en Brevettenof Brieven 368. ender
zelver bediende, ibidem.

Bufta Gallica, hoedanig 344 45:
Baftum, brandplaats der Dooden , hoedanig, 90.

?t lyk van Auguftus daar verbrant , s6:4.
—— brandender lyken, van Sylla cerft ingevoert,

O.
— Daderbant cene gewoonte geworden, ibid.
Buftum Bajlii ,29. was cen fchuy]plaats der Dic-

ven, ibid.
Buxeta, hocdanige bosjens, 88.

C.

Caballus Mons, Monte Caballo , anders Quirinaal, 6.
Caca, Sufter van Cacsi, rio.
— word vergoodt, en waarom, ibid.
Caci Scala. Cacus trap, wdar, 96.
Cacys, cen Harder, 96.
— Dicf en Rover, 66, 110.
Cacus Hol, Spelunca, ?
— fteelt Hercules Offèen, 105,110,
— vanHercules gedoodt, $ a
Cadmus brengt het A, B,C. uit Syrien in Grie-

kens:355. .
Cxfars Julius Huys,33 46.
Cafaris Mutatorinm hoedanig, 27. _
Cafarellaas weyden hoedanige , 26. item 27,67,

452.
Cajetanus ( Cardinals) Pronkgraf, 210.
Culabia Curia hoedanig, 78.
Calare Calende , 78. wat betekent , ibid.
ca herbouwtde Scena van het Schouwburg,

2:
maakt cene brug van ?t Paleys tot het Capi.
tool, 98.
bouwt zich eenen Tempel, 98:99.
lydt cenzwaar onwcer, 9
praalt over de Zec met cene kroon, als van
hemoverheert, 98.

7)wil met Jupiter onder cen dak woonen
nodigt de Maan om byte flapen, È
fchynt met Jupiter te praaten,
zegt Jupiter ?t verblyf in°t Capitool op, !

— dochverzoent weér met hem. dl
Callidii Area, hoedanig, 52.
Camane, cen naam der Zanggodinnen; 10.
Camillus Maximus, Cardinaal in Antyken gepre-

zen 123,132,
— Zynbock van Antyke Schilderyenibid. en152.
— Verfcheide Schilderyen, enwelke daarin af- |

gebecldt, 152. item 132.
Campagna di Roma, wat ftreck lands, 363.
— Romezelf daar in begrepen ibid.

(°
) o

Campitelli , cene der hedendaagfche Wyken van
ome, 161,250.

Campo Marzo, insgelyks, 161,162.
Campo Vaccino , aldaar vecle Antyken gevonden,

25, 39.
Campus hoedanig, 27.
Campus Agi ippa 57.
— Brattianus, 115.

Codetanus, ibid.
Colmontanus, 33.
Efquilinas ,50.
Flora, Compo di Fiore, waar®t den naatn van
voert, 82,87.
Fontinarum vel forinarum , Bron- of Merkt-
velt, 33.
Lanatarins, 108,
Martis, 86.
eMartis in Celio ; 33.
— waar 't begon, ibid.
—— daar gefchiedden de Ren- en Wedloo-

pen, wanneer  Cumpo Marzo onder
waterlag, ibid.

Minor vel Fora, 87.
— van(4ja Taratia Suffetia aan ?t Roome

{che volk vercert, sbid. haar lof, ibid.
ediculus, 27.

Sceleratus, °t Gerichtsveld, 51.
Servii, 50.
Vaticanas 11}.
Veranus ager, 50. Ù

— Viminalis, ibid.

Candidati, aanzockers, 89.

Cannaas Veldflag van Hannibal gewonnen, vei-
zuymt hy Romete bemachtigen, 27.

Canonifatie , Canoniferen, dat is iemant tot cenen
Liueca verklaren; 373,429.
cene buitengewoone plechtighei h
form daar ingebnivipaar 3a
gefchiet niet dan go. jaren na den doot 3 CD
waarom, 373.
niemant heeft macht daar toe dan de Paus
alleen, 373.440.
Leo de III infteller daar van, #64.
— verklaart Swibertus dus Heilig , sbid.
gefchiet echter met toeftemming der Cardi-
nalen; en cenige Biflchoppen, 373
Onderzock en preuven daarin vereylt , 373
Ioia È
hoein oude tydentoegink, 373.
misbruyk allengs influypendeaangetoont,
440.
ict overgroote koften daar om-
trent, 440,441. wie ze bekoftigt, 654.
afgebeelt, vanwien, en waarte vinden,44r.
van de H.H. Carolus Boromeus en Francifca
Romana, 282.

— de H.Francifcus de Sale, 441.
Capena porta, d’cerfte Wyk van Qud Rome, 26; 28.
Capena porta , zie Porta of Poort.
Capitolinus Clivus , 72, Capitools klif
Capstolinus Mons, cen der zeven Bergen van Ro-

me, 5,6.
— waarden naam van Capitolinas van daan komt,6,
Capitolinm, Vefting en Sterkte van Rome, 5.
— ook Arx Tarpeja gcheten, 6. —
— vetss, cen Tempel en hocdanig, 51,72. 
Capodi Bove hocdanig, 30. item 27.

R

— verbrant 73.
ad Capitula Bubula, 97.
Capittel van St. Pierer, 351.
— hooft en leden daar van, 36;4.
Capitum Fabricii, wat betekent, 26.

rT.r2 CA.  
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(apole Cafe, waar 190. |
rn, pone Amptluyden binnen Rome, |

26,384.
Cappadocifche Steen, zoo doorfechynendeals Cri-|

f{tal, 46. Nero bouwt’er eenen Tempel vandb.
Caprea palus , Geyten-moras, 86. Romulus daarom |

hals gebracht , s0s4.
Caput Gorgona, 115.
Caracalla ( Antoninus) Renbaan, 27.
—— Badenenruînen, 305.
— Boog en Afgunlt tegen zynen broeder Ge-

ta, 64.
Caraffaas Paleys, 199. zie Paleyzen.
Carcer CLX Virorum, an
Carcer (landi Decemviri interpretandam ? Hoc dit

Opfehrift uit te leggen,80.
Garcer Tullianus, hocdanig, 73,74
— dwaling ontrent St. Nicolaas sm Carcere Tal

lano, aangewezen, 73.
Carceres, Auithekkens in de Renbaan; 103.
— hoeze geopent wierden, ib4.
Cardinalen wat plaats zy by den Paus bekleeden;

64.
_ ua van hem gemaakt , 420.
— form daaringebruyklyk, 420. Habemssfratres,

ibid. en Effo Cardinalis , 1b1d.
— waltin petto te zeggenis, 430.
— de Paus opentenfluit hen den mont, 421.
— op wat wyze zulks tocgaat, ibid,
— Baartfcheceren hoedanig , 420.
— kiezen den Paus, 364.
— kiezenzelden buiten hun Collegie, en waar-

om, 369.
hebben cene alive, 421. en pafive tem, 364.
Eminentifîmi nu geheten, 366 ,371.
hun getal,364, 447.
hunne Titels en Éernamen, 443:445-
zyn in dry ordens onderfcheyden, 420 ,445.
— Biffchoppen,
— Diakens, tas445:446,447.
— Priefters,
in rang met Koningen gelyk, 365
plechtelykheden in ’t ontfangen van den
Hoed,421,422,
— in'tbezit nemen van hunne Tytels, 424.
— int afftaan van den Hocdt, 428.
— int begraven, 425.
vier der zelver en welke mer meer zwier be-
graven worden, 426.
op welke wyze de Staatzy dan gefchiet, ibid.
Aartsbifichop van cene der dry Hoofikerken
gewceft zynde, hoedanig , 426.
Cardinal Prins zynde, hoedanig , en onder-
fcheyt tuffichen henlieden , 426.
word nu en dan cen lykrede over gedaan,
ibidem. È
Voorrechten huntoekomende, 420.
verleenen Aflaat voor 100 dagen , 366.
hunne verfcheydene Ampten, 367,369, 370.

Cardinaalfchap geen Sacrament, 428.
Carina, cene bekendeftraat en ftreek,34
— waarom zoo geheren, sbid. ù
Carmenta, cene Godin en Voorzeggerze, 5.
— voorzegt Hercules komtt in Italje ; 105.
— Euanders moeder, 5.
Carmentalis porta , zie Porta of Poort.
Carnaval, of Vaftenavontzeeruitftekende , 166,

167.
Carolus Magnus, Keyzer komt kruypende St.

Pieters trap op, 343.

Carthago L’ondergebracht Zijnde , borrelt de wel-
Juft in Rome met gewelt op, 24.

Carthuyzer Kloofter, 54.
— op de ruînen en badftoven van Diocletiaan

gebouwt, ibid.
Cafanata, Cardinaals Paleys,197. zie Paleyzen.
Cafa Romali  Romulus Hut hocdanig en waar, 96.
Caffius School, 111.
Caftor en Pollux, Tempel 98. zie TempelofeAdes.
— Zinnebeelden der onfterflykheit en hoe, 140.
— afgebeeldt, ibid.
Caftella dell’ Ofa certyds Collatia 12.
Caftellum, cen verlaatbak ,19;20,22, 50
— Agna Martia, 50.
Caftra, leg of legerplaatzen ; Gentiana, anders

Gypfiana, ad Manfuetos Lapis pertufas,56.
Letlicarioram , 113.
Militum Ravennenfium 113,
Mifenatinm, 38.
Peregrina , 33.
Pratoria van Sejanus gebouwt ; 13.
— befchreven en afgebeeldt, 49.
— vanden Grooten Conftantyn gefloopr,
en waarom, 13, 50.

Caffrenfe. Amphitheatrum
Schouwburg.

Catacombes Grafipelonken, 29,449»
Catacombes, twaalf hondert jaren verborgen, ont-

dekt, 449
Catacombes, Graf(pelonken der Chriftenen;29.
Catacombes, Cemiteria, Ruft of Slaapgraven,
— waarom Slaapgraven by de Chriftenen ge-

heten, 448
— onderaardfche Hoolen, en hoedanige , ibid.
— bycenkomften der Chriftenen daar in gehou»

den, en wanneer, 448,
— fchuylplaatzen ten tyden

gingen , «bid.
— hoe, nevens de Autaren verciert, ibid.
— Ruftplaatzen der Dooden, ibid.
— hoe der Martelaren van andere te kennen

aangewezen , ibidem. zie ook 375--.
— hoe wreet de Chriftenen daarinverftikt 3 449.
— wel vyfen twintig hondert duizent in cen

jaar, en zulks door Brigittaas.openbaringen
bekrachtigt, i014.

— vanSebaltiaan bezockende, geniet volle Af-
laat, p

_ Fai Baronius begroot, ibid.
Catacombe, of Camiterinm, van ?t Vatican, 4.50.
— het eerfte en oudfte der Chriftenen, #04.
— de H. Petrus of Prins der Apoftelen daar

begraven, ibid.
— Grotte van ’t Vatican genoemt,ibid. -
Catacombe , of Cemiterinm van de Heilige Agatha >

a 48, 49. het Soldaten

9.
der zware vervol.

450:
— Agnes, 454.

Alexander Paus en zyne medegezellen, ibid.
Apronianus , 453.
Ardeatynerweg cen Bloedtoneel der Marte-
laren, 452.
ZI. Bibiana, 456.

— Callipodius‘scer vermaart, 450. buiten St. Pan-
cras poort. De H. Pancras ftierf Martelaar
noch geen 14 jaren ud, ibid.
Calixtas 1CeY VErmaate, 452.
Cyriacus, 451.
Felix, 451...
Cyriaca , 454
Felicitas met zyne zeven zoonen; 4$$-
Generofa:via Portmenfis, 451.
Gordianus , 452.
Hermes, 453.

| Lucina , 450,451. —_ M.
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—— Nicomedes, d54i

Novella, 455-
ad Nymphas buiten St. Agies Poort; 454.
Petrus en Marcellinus, 453.
Pontianas , 451.
Pratextatus, ibid.
Primus en Felicianus, 454
Prifcilla , 454. daver dry beroemdePrifcil-

lnas waren; en wie aangewezch 454.
Put vanPantaleon, 451.
Put van Pudentiana, 456.
Roffitutas, 454.
Stmphorofa, ibid,

— Simplicins, 453»
Soteria , 452.
Tertullinas , 453.
Thrafo , ibid.
Timotheus buiten d’Oftienzet Poott; 451.
'Timotheus en Novatus buiten des Volks
Poort, 456.
Valentyn, ibid.

— Vier H. H. Kroonen, 453.
Zeno, 451.

— Zotycus , 453.

=— item veeler anderen, 456. doch zonder tia-
men, ibidem.

St. Catharina van Sena, 241.
— hare Broederfchap verloft jaarlykseenendoot-

fchuldigen , 241.
Catilinaas zamenzweering van Cicero ontdekt,
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Cato Cenfor, v'zynentyde d'eerfte Riolengemaakt,

2
Catularia. Porta, Hondepoort, zie Port4.
Q. Catulas vergult Jupiters Tempel van bintieri,

76. zoo dat het gout meer danzes millioc-
nen guldens bedrocg, 76.

Cavalcade, cene Riidderlyke paardepraal, 416.
Cavalcade van den Paus op welke dagen, en naar

welke Kerken aangewezen ; 416,417.
— voortocht, 417. 419. 422.
—— middeltocht, 417. 419. 422.
= hindertocht, 417. 419. 422.
—— ordre in het ryden, #64, en 417.
—— van den Pausin ’t bezit nemenvan St. Jan

te Lateranen 437,438.
— deprachtigfte van allen, 437.
— byd’intreede van Marquis Lavardin , 419?
— aardige op St. Antonius dag; 285.
Cavea” hol van het Schouwburg, 82:
— daar in cen kleen Tempeltje van Pompejus, =

voor Venus Viltrix gebouwt, en waarom,ibid.
Cecilia Metella, dochter van Adetellus Creticus,29.
—— haarGrafcender fchoonfte ibid.
—= by de Graven van eE/ns Adrianns en Auga-

Sas vergelecken, 30.
— Opfchrift op ?r Graf, 29.
— Afbeeltzel, ibid,
Cedicià taberne, cene Herberg zoo senaamt - 28,
Centenarien, Broederfchap', 156.
— van Godvruchtigheyt vermaart, ibid.
— bekrachtigt door cen antyk Opfchrift , #4;4.
Cehturiata Comitia , zie Comitià.
Cerberus, de Helhont van Hercules uyt de Hel

geflcept, 146.

— Afgebeelt, ibidem. n

— hoe op cene Lanteern det dooden met Pluto
afgemaalt, 140,

Cerchi, cen verbaftert woort van Cireas, 102."
— nucere moeraflige laagre, en waars #bider?.
Ceres Moeder van Proferpina, 143. ,
— huylt cn klopt om hare dochters ontroving,

 

bp de borft, ibid. s >
— dit d’oorfpronk van ’t Huylen &c, by de Doo:

den, ibid,
— deroof uytgebeclt , ibid.
— hare woede, by die vancette Tjgerin Verge=

leeken, 151.
Ceriolenfis cen gedeelte van de. derde wyl, 34:

Waar, ibid,
C. Ceftins Epulo, Schaf- of Dismecftet 112.
— yn Graf, 16. 112, 113.
— Grafnaalt afgebeelt,
— Opfchrift,
— in Auguftus Ecuw geleeft, 122.
— dwaling ontrent zyn Graf,
— van Alexander den VII opgchaalt; T13;
— net befchreyen. —
— fchilderyen daar in gevonden aangewezen }

122.
— Rouwfluyt, 129. 146. afsebeeldt , 5654,
Chiare } cen ftroom eertyds Clanis, 17.
Choragium fummum , Tuyghuys hoedanig , 481
Chorus; Rey van Euripides, 141.
— Rouklacht over Alceftis, 1614,
Chriftenen,
— lyden zware vervolgingen van de Roomfché

Keyzers , 55.117.339. 448, 449.
— mocten zich in onderaartiche Hooled, Card:

combess verfchuylen , 448. _
by duyzenden van ?r wildt gedierte in de
Schouwbu:gen verniclt , 35. 339.
Soldaten tienduyzent gelyk van Diocletiaari
vermoort, 55.

— worden in hunne Schuylhoolen met rook
verftikt, 449.

—< metaarde levendig overftulpt, 654.
— lyden onder Diocletiaan , de tiende vervol-

ging ;55.in de byvoegzels.
da yver door onderdrukking vermeerdert;
445.
bedenkt tegenmiddelch en welke, ibid.

— krygeti ruffjen triumpheren in Konftantyns
eti der Kruyskerke , Zeege , 201. )

— door Heydenfche Kcizers toegelaten Kerken
_te bouwen; 114.

Chriftus geboren wordende Yloeyt te Ronte oly
tot iù den Tyber, 114.

— uitleg enbetcekenis daar vin, sbider.
— Aanzicht op de H. Veronicassfluyer gedrukt;

aan den Keyzer Tiberius getoont , genecft
daar dooî van cene zwakheit , 345.
Kribbe of Wicg , hoedanig, cn waar, 258.
280.

is SRI zyner geboorte hooy en ftrod ;
O,

112,

200.

— Leunoffteun pilaar,, wanncerpreekte,347-
— Lans daar meede gefteken wiert, 345. de

punt daar van te Parys, ibidera.
— trouwtSt. Catharinaals Briydegomiù Schil-

dery, 284.
— Zwcetdock afgebeelt ; en waar; 212. io
— verfchynt aan (Petrus) met her kruys cp

de nek, 306. voetfpoor tot bewys opèenen
fteen, ibidem. È

— antwoort op Petrus aanfpraal » Dorzine guo
vadis s 306. de Kapel daar naar zoo gelicteri,
sbid,

— Kruysbeelt dat fpreekt tegen Brigitta,
ware ftukkendaar van, #64.

— Kruys. zie Kruys.
Wonderen of mirakelén, zie Wonderén.

— onder de gedaante van cenLarà in het Ag9#5
Dei verbeelt, 310,
Sf
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= Stadthouders Amptop aarde, wordvan den

Pausbekleedt , 363.
Chrifofthomas vinder der Armenifche Charafteren;

55.
Cirò , ohdeta Catilinaas amenzwering, 74.

zyn huys naaft zyns Vyands Clodiws, sbid.
die het echter in brant fteekt, 1054,
zyndochters]yk ongefchonden gevonden,30.
Lamp, OQpfchriften, enz. daar by , ibid.
doot ordre van den Paus in den Tyberge-
fmeten, ibid.
waatom, ibid. zie ook van Cicero. 3 63. 68.
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Gi nixa de knielende Oycvaars of Storken ,
hoedanig , 94.

Cimbren en Tentoniers van Marius Gverwonnen,$o.
— Zegetckenen over hen ibid.

ibidem.
— van Sylla omvetre gefmeten, gi.
— Van Felizs Cefar weder opgericht, ibid,
Gircus, Renbaan of perk hocdanig, 102,
== Agonalis Worftelperk , ook eAlexandrinas,

nu Piafò di Navona, de plaats Navona 86.
eAutonini, van eAnionmas, 27.
Flaminius, nu ftaat'er de Kierk van de 77, Ca-
ibarina, ibid.
Flora, van Flora, 5.
van Heltogabalus met cen Obelifîus hierogly-

pbicus , zionebeeldigen Praalnaalt; 49.
Maximus , of de groote Renbaan belchre-
ven en aangetoorit, 102, 103.
Vaticanas , buyten de groote Poort, 50.
item, 117.
Vallis Colline , in het Dal, by de Heuvel-

poort,s 54.

Circus Flaminius , de negende Wyk, 79.
Circus Maximus, de elfde Wyk, 102.
‘Citorins Mons, hocdanig en waarom zoo genaamt,

ESA
Civilioff , zie Clelia.
Clatra, Godin der Rechtbank, enz, 51.
Clandins Keyzer, vermeerdert het  Roomfche

A.B.C. 355.
—  haalt de ( Scena) Vertoonplaats  verbrant

zynde weder op, 82. î
— Wettegen de onbarmhertige Hecren over

hunneflaven, 116.
Claudius ( Prafettus) Overften van Romen; zyne

galery , 86.
Clelia, baar becld te paart waar, 59.
Clelia of Crvilia Cluilia fof@ , de grachten van Cle- |

lia, 27.
—  daar floeg Goriolanus, toen hy Romen be-

nauwde, zyn leger neér, 1054.
Cleopatra , drinkt , of fchenktcene paarl van on-

waardeerlyken prys, gefmolten aan M. An-
tonius, 85.

—  paarls weerga , aan Zenes opgeoffert, ibid.
—  gevoclen over ?t drinken en fmelten van

dic paarl, #54, in de byvocgz.
= haar hooft op cene Porfyre tafel in°t Paleys

Borgc(e, 182.
Clivas ycen klff-heuvel, 31.
—  Capitolinas, Capitools Klif, 72.
— van Cinna , 118.

Publicius, 109.
Pullins , 47.
Scanrus , zynde cen gedeelte van den Berg
Celins; 31.

Urbins, hoedanig, 47.
Urfi, van den Beer, 37.

Cloace, Riolen, Water- en vuylnisloozingen ; 23.
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Coal DE de Wonderen van Ronic gerckent;
tbia.

— derzelver vaftigheyt, #04.
— daar in St, Sebalfiaan gefmeteh en gevone

den, ibid.
—* Hedensdaagfche hebben niet by der Quden

Heerlykheyt, ibid.
Cloacina, Ricolgodin, 23.

befpot van St. Auguftyn, ibid.
Clodius, Gemeensman (7ribunss plebis) 61.
— ontzagchelyke en gezworene vyant van Ci

cero zynen naalten gcbuur, ibid. en 101.
fteekt cchter Crceroos huysin brant 1614.

— komtbycen verboden vrouwelyk Nacht
offer, 11Ò.
geeft ergernis aan falias Cefar è die daarom
zyn wyf verltovt, ib:4.
word van AZilo omgebragt, 61.
by ?t verbranden van zyn lyk, wofd zop.
grooten vuur geftookt, dat cen Gerichtshof
verbrandde, en metale beelden fmolten ,
ibrdem.

Calins Mons, de Berg Calins, cen der vceertien
oude Roomfche Wyken, 30.

Celius Alons, cen der 7 Bergen van Romen ook
Querquerslanas en Auguftus geheten, 6.

—= waarom Auguftus, ibid.
Celins, cen Tofcaaris Hooftman, 6.
— komt de Romeynen metcenige bendenter

hulpe, sbid.
Calius Clivns,. de kleene heuvel van dien Berg ;

106, 195"  
azie Catacombes.
Canaculum, Eetzaal der Romeynen, 29.
Canatio Jovis, hoedanig cen vertrek, 98.
Caruleus & Curtins fons, cene fonteyn » Waar Van

de fpringader in Abruflo, 20,21.
Cohortes feprem , de zeven benden van de cerfte

waake, waar, 56.
Cola di Rienzo , of Colaldi Renzo
— Overfte dercomeGemeene.(
—cen groore Warvogel.
— verweldiger, en
— bezitter van Rome. ;
— wanneergelceft heeft, 054.
Colifenme il Colifo , ’ groot Schouwburg. zie Cos

lo(fies.
Collatia , Geboorteftadt van Lucretius, 12.
— nu Cafello del Ofa , ibid.
Collegien of bycenwooningen van Leeraars cn

Leerlingen,
Apoftolifch, 198.
van Bandinelli, 296.
Capranica , 186.
Clementynfch, 172.
Duytfch, 229.
Engelfch; 239.
Fuccioli , 267.
Giffieri, 241,
Griekfch, 175»
Maroniten, 196,
Mattei , ibid.
der Adiffonarifen of Zendelingeti, 185,186:
Nardini, 225.
Nazareth 5329.
Negroni 311.
Ncophiten , 261.
St. Pieters rango:Biechtvadets,335-
de Propaganda fide 178,179:
x onfchi CollegyAgobouw Mir
uit vele brave mannen , onder andere S#=
cherus, Pofius en Efparfa, 205, 207 tf
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— *%Roomfch Queekfchool , ofSezzinarinm, 188.
— Sapienza, Wysheyts School, 217.

daar in Qusnzilianas de cerfte Hoog-
lecraar, ibidem.

— ? Schotfch, 197.
*t Vrlch,, 4,57. i

Collegio Sacro , der zamentlyke Cardinaleh , 200.
0, 4313 432.

fi tea uyt d'Annaten, 266.
Decken daar van heeft cenen fleutel van
St. Angeloos Schatkift, 369.
wie Decken , wie ’t Hooft daar van , #6i4.
cn 433.
daar in verfcheide (Faéien) Gezinthieden,433:
Hoofdender Gezintheden, wie , ibid.

— aanhang en belang der Koningen en Vor-
ften daar in, 2054. 434

t (de Paus geftorven zynde ) lopers naar
de afwezende Cardinalen, 432. î
?t ftrafe (Sede vacante ) als de Paus doodis,
zeer ftreng, 430.

Collegie der Referendarifen hecft geen zeker ge-
tal, 380.
icen Ecrampt.
wie daar toe bequaamgcekent.
hunne Kleeding,
onderfcheydenin votanti di Signa-

tura, en ponenti,
hunrecht en Jurifdi&ie. C

Collegie tot voortplanting des Geloofs, de Propa-
ganda fide , 375.

-—— van wien ingeftelt.
wanneer vergaderen.
waar over,

trekt 100 Franfe Krootien van cenen 3
nicuwen Cardinal.

Collina Porta, de Heuvelpoort, 8.
Collîs Hortulorum, de Tuyn- of Hof-heuvel, sè;
Collis (de Heuvel) Latiaris, daar op ftaat de Kerk

van Domitiicus, $1.
— Matialis voor de Kerk van den H. Domi-

nicus in Aldobrandyns Lufthof, ibid;
——  Publicius by Floraas Renbaan, #bid,
Colonna cene Stadt, certyds Labicum gcheten, 47.
Coloffus, marmer beelt van Nero opgerecht, hem

zelf verbeeldende, 45. -
hondert twintig voeten hoog s ibid.
van Zenor gemaakt, die het micia)
in gout noch metaal afgieten, sbi4.
Plinius aatimerking daar over ibid.
van Vefpafiaan voor zyngroot Schouw- 34
burg geplaattt. Ù 35
?r Krygter den naam Co/o/feam , nu, 26
il Colifeo van.
aan de Zon gewydt met zeven gulde
ftralen. |
?t hooft van Nero, door Commodus
afgenomen, en ?t zyne daar op geftelt.]

Colf cen Geflacht en huys, waar van- enuyt Ro-
mens Landftreck zeer geplaagt; 30.

—  wascen Schuylhoek vani Rovers, sid.
Culumna (de Colom of Zuyl) van Antoninus,gi.

Bellica de Oorlogs-zuyl, 82.
Claudii, van den Keyzer Claudius, 69.
Duillti vati C, Duillius, die d’cerfte we gens
Zecgevechit zegepraalde ; 69.
faliv Calaris, 69.
Lattaria Luyg- of vondlings-zuyl, 106.
«Menia, van de twee Caji Menii , toen zy
de Latynen en Antiaten overwonnen had-
den, 69. 3
Trajani ; van Trajanuste paart, 71.
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  380, 381»
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di fg Horologio Solari, de Zonwyzende Zuj!,

Comitia hocdanige vergaderingen, 6r.
Comitium de vergaderplaats, dar dezeven boeketi

van Nurna verbrant, 61.115. sbi4.
Comitia; calata , 78. zie Calare & Calende.

Centuriata, 61:
. Curiata, ibid.
Commelfo Orientale, cen tafel van fyne ftcen, daat

Caracallaas Borftbeeld van cen onwaardeer-
lyke prys op ftaat, waarte zien,242.

Commodiane therme ( Badftoven ),28.zie Therme.
Commodus ; Keyzer , roemt 10000 Schermets ge=

doot te hebben, 35.
— noemt zich OpperftenPrins der zelver, bid.
—  plaatt zyn Hooftbeeld op den Coloflus ;

apr , cen manie om cenen Pauste kiezeri,
hoedanig , aangewezen, 434.

— nu buyten gebruyk, en waarom, ibid.
Concily van 7rensen , fluyt geene Natien buyten

het Cardinalaat, 365.
—  verdoemt; die verbodene bocken leezen ,

73»
CoA , geeft den Cardinalen ‘t recht van
den rooden Hoedt, 366.
wat die toode Hoedtbetekent, i654.
van Garthago, veroordeelt her gevoclen van
Novatianas, 367.

toen licet te Romen gehouden wiert , hoc
veele Bifchoppen %’er waren, 444.

Conelave der Qude Romeynen, hoedanig Vertrek,
29.

darle (van Nieuw Romeop ’t Vaticaan) de
Vergaderplaats der Cardinalen , om cenen
Pauste kiezen, 432.

van Gregorius den X ingeftelt, 431.
daar in de Cardinalen cene vrye Stem, 364.
daar van de cerfte Cardirialen der dry os-
deningen Hoofden, 365.
van wien ’t vervaardigt worty 369.
de wacht daar over, aan ’t Geflacht der Sa:
velli; 383.

alle de Ceremony-Mcefters treden daarbin-
nen, 369.
waarom ; wanneer en hoc gefloten wort,

|

TL

uh daar rontom, #654.
de koftenten laften der Apoftolifche Ka-
mer, ibid,
manier van fpyzen en ’t aanbrengen, 432.
wacht en ronde binnefi, 431,432.
hoe gehoor verleent , en ymant fpreekt;
ibidem,
cen Gardinaal uytgaande mach’erniet iweér
inkomen,verliezende daat door zyne Stem;
ibidem.

— meer dan cens in Minervaas gchouden, 210.
Conclaviften vryheden, 432,433. worden door de

Cardinalen bezworen, 432. re
—  trekken 10000 Ryksdaalders voor zich in ©

gemeen, ibid.
— wie daar toc bequaam gekent, 433.
Confidentes , cen Roomfch Rechter AMPI Waat in

beftaande, 381. ES
— koft 4600 Ryksdaalders, ibid.
Conferipti Patres, belchrevene Vaders
—  hoedanige weleer, 383.
—  hoe nu, sbid.
— niet dan cene fchim, in cenefì Raatshicet;

overig en aangewezen,  — fyne deftige kleeding, il des ibid. 5
Sffaz 2 pesîba:  
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— betwift den Rang der Gezanten van Gekroon-

de Hoofden , 014.
—— Plechtigheden in dien Raatshr, te maken ,

met Cavalcade, i014.
Eonfervatori Romani ; Hedensdaagfche Oude Ro-

meynfche Edelluyden , Zydrechters (of,
Collaterale) van den Raatsheer, 383.
hun ampt, klceding, rang en zitplaats, ibid.
plegen een ftatieus Kerkbezock, 384.
hunrecht (Sede vacante) als de Pauzelyke
Stoel ledig is, 384.

Confiltory , of Kerkelyle Vergadering, daar uyt
beftaat de Raadt van den Pavzelyken Staat,
70, 371, 440.
Coidaar de Paus is, mo-

gen de Cardinalen by\voonen, 366.
wat daar in gewoonlyk verhandelt wort,

370, 371.
tweederley, 371. en 373.
Ra dere dezer Vergaderingeftaanalle andere

ftil, 37x.

hoe0 der Vergadering den Cardinalen
aangezegt wort, en het Formulier, bid;

fecrete vergadering, wannecr, 402.
Confiftoriale Advocaten, 380.

voeren het woort in Kerkelyke Vergade-
ringen, sbid.

waar in vorder hun plicht beftaat:  (
twaalf in getal. Ì
groote voorrechten.
kleeding.
falaris van yder verzoch. i
jaarlykfche wedde.
hun rang in ’t zitten , 403, 406.
— in’tgaan, 404.

Confiftory , van cenen vreemdeling niet gezien ,
is zoo veel of*hy te Romeniet geweelt
ware, 400.

St. of de Heilige Conftantia , dochter van den
grooten Conftantyn, Heidin zynde, door
voorbidden van de H. Agnes, van eene
ongeneeflyke ziekte verloft , 274.

— wort bekeert , #64.
—. fticht cene Kerk en Kloofter naar haar ge-

naamt, sbid,
— haren Sterfdag, 274.
Conftantinas Magnus (Conftantyn de Groot)floopt

de (Caffra Pretoria), de Vefting der Hof-
zoldaten, rede waarom, 13. 50.

flaat op, of, by Ponte Mole, den Dwinge-
tant Maxentius, 18, 201.

ziet het Kruisteken (in hoc figno vinces ,) dat
hem aanmocdigt, 18. 343.

laat de marmere beelden van Alexander en
Bucephalus, te Rome overvoeren. 53.269.
Zeegeboog ( dress) en overblyfzels daar
van, 101:
Afbeeldzel en Opfchrift ibid. en 102.
geeft doorzijne overwinning de vrede aan
Chriftus Kerk, 201.
zent volk uyt, om den H, Sylvefter op den
Berg Soratte te zocken , 292.

fchenkt het Lateraanfche Paleys aan den
Paus Melchiades, 290.
is Stichter van St. Jans te Lateranen, 292.
van den H. Sylvefter gedoopt, i6i4.
Zeegepraal , cn hoe de H. H. Petrus en
Paulus hem verfchynen y afgebeelt, 233.

uitmuntende gefchenken aan het Doophuis,
en St. Jans Kerk vercert, 295, 296.

de gefchenken aangetoont ; zoo van goudt
als zilver van oyermatige waardy , ibid.
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— de grootfte Obelisk van Sixtus den V weèr
opgerecht vzyner Gedagte , cn aan t H.

Kruys geheiligt 296,297.
OPIERI t'zyner , en Paus Sixtus Ecre,
ibid.

ftiche St. Scbaftiaans , cerder 7 Hooftker-
ken, 367.
fticht en begiftigt Paulus Kerk rykelyk,

39007 S
fticht itifgelyks St. Pieters, 339.
zyn yver tot den opbouw zoogrootdat zelf
twaalf mandjens met aarde aanbrengt,339.
ongeloofbar groote giften daar aan , 340.
zyn marmerbeeld te paart, met het Kits
in de lucht verfchynende in hoc figno vinces)

343:
Conftantyns Zaal, 343.
Doophuys,295. word echter getwyfelt of
van Sylvefter daar , of te Nicomeden, in 't
laatft zyns levens gedoopt zy , ibid.
Vervalder konften in zynen tyd, rot.

Gonftantius de LII vervoert meett alle Roomfche
koftelykheden naar Conftantinopelen , 85.
uem.

— docet Rome meer fchade , dan de groòtfte
woedevanalle de Barbaren, did.
deshalven fchendig gelaakt , 85.

Conftantius, zoon van den grooten Conftantyn,
recht cenen tweeden Obelisk , grooter dan
den eerften,in’t gioot Renperk 0p,297.103.

— brengendedien van Egypten te Rome, i014.
103. 296. en 297.
vervallen zynde recht Sixtus de V. dienweér
op, ibid.

Conftans, zoon van den grooten Conftantyn {
komt te Rome ,
roemt , en verivondert zich over de
Heerlykhcid der Stad,

pryft Trajanus Merkt , ent Ruyter-d7r:
beeld aldaar.
wil een diergelyk laten gieten. F
word aardig van den Konink Hormif. .,
das doorgeftrecken. [

Confas, cen Godheyt , 105. zyn onderaardfch Ad?
taar, ibid.

Confwalia, Feeftdagen, dan cene Ridderlyke Stryt
te paart, 103.

— danloopen ook Ezels omftryt, 165.
Confulaat , cene Gildekamer te Rome, 385.
— derzelver Gildemannen of Overhedenfpre-

ken recht, over hunne Gild- en Handwerks-
zaken , ibid.

Confalte Senatus, Raadtbefluyten, waar die opge-
floten wierden, 70.

Confulke , hoedanigen Roomfchen vergadering of
byeenkomft, 376.

—  corzaik deze? de quade handel van Paus
Neven, ibid.

= wie?er de cerfte bediende van} ibid.
_ se Gcheymfchryver; en genot van trekt,

CIZIZA

Confiltenrs, Qualificatenrss hoedanige Amptenaars,

37!»
Cops Stier ; der Cimbrén roof, 101.
— daarop ftaafden de Cimbren den Eedt, ibi4.
Contis Toorn (Torre di Conti) waar, 41.44.
Cordom blew het Blauwe SnoerofLint der R.idder

Orde' van den H. Geeft in Vrankryk,294
— geene konftenaars worden daar mede do,

heerlykt, maat wel met de Ordre van St.
Michiel, s6id. 3

Coriaria hocdanige woonhuyzen te Roms,113, Da
ra
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Corpus Domini, cen vermaart Kloofter, 211.

Coriolanus , Maat zyn leger voor Romeby defof@

Clelia y27.
benauwt Rome, ibid.
word door zyn Moeder omgezet en afge-
went, dieshalven cen Tempel ( Fortune fe-
minee ) van het Vrouwelyk Gelukgefticht,
27.

Corre&eur Ampt , der tegenftrydige za-
ken, hoedanig,

— koft 12000 Ryksdaalders.
ad Corneta , cen merkt (Forum) hoedanig ; 43.
Cornifta, cen gefticht, hoedanig, 115»
Cornas Romali, de Cornocljeboom van Romulus,

381.

96.
— uyt de f{chicht van Romulus gefproten,,

ibid.
— wondere kracht daar in van dien Konink

betoont, ibid.

Corfo, de Loopftraat zeer vermaart, 166.

—  wat, cn wanneerdiar raars te zien, ibid.
Cofmedia , waar die verbafterde naam van daan

komt, 313.
Corte Savella hoedanig Gericht, 383. waarom ver-

nietigt, i6id.
Corvi, Macello di Corvi, Ravens Vlecshuys, $6,

57.
Crabra damnata , cen water en Waarom Zoo gche-

ten, 20, item 304.
Crefcentio della Mentana, Roomfch Burger, haalt

de Afoles Adriani tot cene Sterkte op , ibid.
*CrefcentiusHeer van Nomentana, 332.
—  maakt zich meefter van die Sterkte , ibid,
—  plaagt en quelt Rome, ibid.
— wort naar hem Rocca Crefeentio gcheten;

ibid,
Crocodillen, door Auguftus uyt den Nyl te Ro-

me gebracht , 103.
in den Euripus doen zien, #64.

Cripta, Spelonken, of onderaartfche grotten en
holen, 50.
van Balbus, 90.

— van Nepotianus, 50.
Cubicula, Kamers , hoedanige der Qude Romey-

nen, 29.
Cubile , legplaats hoedanig ,ibid.
Cumea Sibylla , 76.
— _hare Bocken, ibid. x
— waardic opgefloten en bewaart wierden,

ibid.
Cupedinis forum, Snoepmerkt, 43. i
Cuperii Hoftiliani Iucus, *t bosje van Cuperius Ho-

ftilianus, 26.
Curia , Curie, Raadt-Gerechtshoven , Huyzen,

cen met Laflice, 282. hoedanig, 27.
Curia Nove, het Nieuwe Gerechtshuys, 28.
—  Veteres, het Qude, en hoedanig, 42.97.
— nu ftaaver her Salpeter of Buskruyt-huys,

02.
CuriaCalabra » cen Gebouw daarde Feeftdagen

enz, afgekondigt wierden 38.78.
Hoftslia Nova. Hoftilius Oud en Nicuw
Hoftilia Vetus. Raathof, 31, 61,
Falia, van Julius Cazar, 61.
Nerva, van Nerva, 44»
Ottavia, van O&avia, 80.
Pompei, 83.
Sucra [eu Saliorum Sacrarium , de Gerfkamer

«of het Heiligdom der Salifche Priefteren, 97.
Curie , Buurten, Karfpelen , Genootfchappen ,

J
T
)

97. 3
Curiatien, van de dry Horatien gewonnen,44.

Curiata Comitia. zie Comitiuma,
Curius Dentatas & L. Papyrius Carfor ( Cenfores }

Zedemeefters , leyden den Teveroonftroom
naar Rome, 19.

Curules , hoedanige Beelden , 6o.
Curtii lacus , de Poel van Curtius voor een ver:

dichtzel geacht, ibid.
— gevoclen daarover, ibid.
Cybele, cene Godin bemint Acis, 26.
—  Moederder Goden, 85.
— Pantheongeheiligt aan har, ibid.

haar beeld, cen lompe fteen, 100.
— wort jaarlyks in ( Agwataccio ) Acis water

gewaflchen, 26.
Cyprins, wat in de Sabynfche taal betekent,39.
Cyprius Vicus, cene ftraat z00 genoemt,ibid. waar

zebegon eneyndigde, nude Suburre-ftraat,
sbid.

Cyprefle-boomofgelykenis daar naar, diende tot
een eynd- of (cheyd-paal der Renbaan, 103.

St. Cyriacus wooning, daar nu de Kerk van 4a-
ria in Dominica ( naar het Grickfch KupraxG*
gcheten) ftaat, 33.

D.

Dacis Spel, (Ludus) 38.
Dattylotheca , cen juweel van groote waar

gefteenten, in forme van cenen Dad
ofkoker, zeer rykelyk geciert, 100.

— van Marcellus, Auguftus klcenzoon, aan
Apollo geheyligt, 1054.

Dagen, Feeft- vier- en werke-dagen wierden van
cenen Priefter afgekondigt, 38. 78. zie Dies.

Dagelykfe fpyzen van dartien Armen aan ’t Pau-
zelyk Hof, 393.

— van wien begonnen, ibid.
— vervolgt, sbid.
Dagtekenkamer. zie Dataria.
Dal (Zali Martia) of Valley vani Mars, 102)
Damnata Crabra, cenflecht beekjen zoo geheten,

20,
— van Agrippa verboden met het water /-

lia te mengen, #bid,
Danaides, de vyftig Dichters van Danaus , 99.
— ook Belides genaamt, ibid.
—  waarhare Beeldennevensdie der vyfrig Zoo=

nen van Egifthus ftonden , #64. en 100.
— doodenalle hare Mans , uytgezondert Zy-

pemneftra, ibid.
Danaus , wort van Linus Hypemneftraas Man ge=

doot, 100,
Daphnis Bad waarom zoo geheten, 45.
Dataria, de Dagtekenkamer, 398.
— was weleer met de Canzelry cen ,ibid.
—  onderfcheyt, en wat in d’cene en d’andere

verricht wort, ibid.
Dag(chryvers Ampt , 398. 3
— °recht om geringe ampten, zonder kennis van

den Paus, te vergeven; ibid.
— Laparte, of dagelyks genor, #54.
— jaarlyks inkomen.item des Onderdagfchry-

vers, ibid.
Deambulatorinm, Wandelplaats van Craflipes, 28,
Decius Mundus, verlieft op Paulina.

zockt heul aan Ifis Priefters.
— bekomt doordier Priefteren bedrog en

godlooze ftreken Paulina.
geftraft., en hoe.

Decemviratus , Decemviri , Tienmanfchap, Tiene
mannen, 58.
Elsest — huna
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—  hunneregeering (om Appius Claudiusgey-

le en tyrannizerende luft) vernietigt ,59.
Delphini Sicunm , Dolfyns teken , hocdanig »

107.
Delnbrum , hoedanig cen Godshuysje ofGefticht,

848.
Dikconia Cardinals, 31.
Dianaas Gebouw , of.e/Edes, daar quamen geene

Mannenin, 48.
Dianenm x 4.1.
Dio wyft aan dat de Roomfche Merkt met ga-

leryen omringt was, 57.
hoe te verftaan. ibid.

Diftator, Oppergezaghebber Sylla ; voert het
Doode-brandenin, 90.

Diepte van den Tyber aangetoont, 16.
Dies fafti, nefafti, dagen van Recht- en andere

feeft- en werk-dagen, 78.
— wierden door den Onderpriefter i Curia Ca-

labra afgekondigt, ibid.en 38.
— op wat wyze zulks , per calata comitia ge-

fchiede, 78.
Dii nixi, de knielende Goden, waar, 76.
Diocletianus , Keyzer
— bouwtzyne Badftoven (‘herme) doortien

duyzent Chriftene zoldaten, 55.
— doohenalle wreedelyk , sbid.

Merkt (forem)
Badftoven (theme) 54.

— afgebeeldr, sbid.
Diribitoriem ,hoedanig cen gebouw ofhuys, 57.nu

ftaat’er het Roomfche Collegy en Marthaas
Kerk, ibid.

Dis anders Piato , de Helfche Godt afgebeeldt,
146.

D.M.S. Dis Manibus Sacrum wat beduyt 147.
Difpenfatie, Rechts viydom, om die door cene

Bulle en de kortfte weg te verkrygen, aan-
gewezen, 398, 399.

Doliola duo, twèefteene tonnenin d'aarde, 69.
—— daar op wasniet geoorloft te fpuygen, #04.
—— gevoelen daar over , ibid.
Doliolus mons Teftacens , de Scherfberg, 11.
Domine quo vadis, cene Kapel zoo geheten, 306.

—  wondere verfchyning van Chriftus aan St.
Picter, ibid. — aanfpraak aan St. Pieter,
—. verdwyning. —— en Chriftus voct-
ftap, ibid.

Dominica, waarom Mariaas Kerk in Dominica ge-
heten, 33.

St. Dominicus verwekt in St. Sixtus Kerk, dry
uyt de dooden, 306.
verlaar die plaats.

—  verplaatt op Alagnanopoli te St. Do-
miniken, om des Luchts wil.

Domitia, Moey van Nero, 117. hare ( Morti )
Hoven, ibidem.

Domitianus Keyzer, 77.
—  verfchuylt zich op ?t Capitool,, ibid.

bouwt daar cenen Tempel ter cere (7ovis
Servatoris) den BchouderJupiter, #6id.;
Badftoven, 93.
Odenm hoedanig gefticht , en waar toe,

ibid.
wil niet dan in goudtof zilver afgebeeldt

ibid.

zyn, 60.
—. Ruyterbeeldt, 68.

Naumachia, Scheepsftryd-plaats:93.
Domitien Graf, 94. 164

ero daar in begraven ibid.
Duyvels fpoken daar in, 94

doenden voorbygaanden quaat, i6id.en 164.

—  Neroosafch wort in den Tyber gefmeten,
en daar de Kerk van Maria; del Popolo, ge=
zet, did.

Domus, Huys, Huyzen der Oude gebouwt om
zich voor de ongemalken des Luchts te ver
ligen, 24.
naderhant van de aanzienlykfte cierlyk en
tot pracht gebouwt, 24.
van /nfule Eylantsofalleen ftaande Huyzen
onderfcheyden, i0id, en 28.
hoedanige der Romeynen Heerchuyzen wa-
ren, #bid.
de zelve nader in hare verdeelingen befchre=
ven, ibid. 28,
by de hedensd:

Domus, het Huys, van
—  Adrianus cer hy Keyzer was, 108,

ZElius, 51.
YEmilius Scaurus, 101.
Alexander Pius, 86.
Ancus Mattius, 46.101.
der Anicien, 116. van wiens geflacht Boé-

tius was, s6id.
M.Antonius, 101,
Aquilius, 51.
Aquila en Prifcilla, 109. daar in de H. Pe-

trus gehuysvett, ibidem,
Aflorianus, 51.
Auguftus, 9
Aurea (het gulde hu

29.
laagfche Paleyzen vergeleken,

7.

ys) van Nero, 38. 45.

Bali den Keyzer, 45.
Bruttianus, 38.
Catulus, s1. 101. Quintus Lutatius. #0i4.
Chilo, 108.
Cicero, 101.
Q. Cicero, 106.
Claudius, 101.
Tib. Claudius Centimalus, 33.
der Cornelien, 55.
Cornificius, 108.
Craffus den Redenaar,; 101.
Ennius den Poéer, ni.
Faberius den Schryver, ibid.
Fillis, 110.
Fulvius Flaccus, 101. E
St. Galla Schoonzufter van Boétius, 79-
Gallus, 111.
St. Gajus, 55.
St. Gabinus, vader van de H.Suzanna, 55.
Gnéus O&avius, 101.
der Gracchen, ibid.
Gracoftafis, der vreemden Gezanten huys, 61.
Hortenfius den Redenaar, 101.
Hoftilius (Tullus) Koning van Rome,sbid.
Julius Cefar, in Suburra-ftraat , 33.
— in via Sacra, op den H. Weg, 46.

stem 101,

Junius den Raatsheer, 33.
Lampadius, 55.
Lateranus, 108. a
der Lateranen, 33. wie Lateranus (Plantins)
was, ibid. en 34»

Lucius Verus, Keyzer; 33.
Mamurra van Formium, 33.
Marcus Manilius, 46.
Manlius Capitolinus, 78.
Marcella, 111.
Marcus Licinius Cralus , of naderhant van

den Keyzer Licinius, st.
Marius, 51, by zynezegeftandart, 054. N Are
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Miartialis, 56,57. 117.
Maximus, 111.
Merula by St. Mattheus, 38.
Narciflus, 92.
Numa Pompilius, Roomfch Koning,55.
Cn. O&avius, 101.
Pacilianus , 106.
Teena wort nu Panifperna verbaftert, 50.

266.
Perfius den Schimpdichter, 51.
Philippus Keyzer (44 Carinas) by de kielen,

6.
Pilatus 3314
Plinius den jongen , 38. s1.
Pompejanus, 38.
Pompejus Magnus, 46.
Pomponius Atticus , 55.
Propertius , 51. 56.
Publica, Regis Sacrificulorum, het Gemeene-
Huys van de Papen Konink, 46.

Publica Veftalis,*t Gemeene-Huysder Veltaal-
fche Maagden, ibid.

Val. Publicola, 95.
Pudens huyswaart van Petrus, en Vader van
Pudentiana , 51.€n 277.

Saluftius , 55
Scipio, 46.
Septem Parthorum , der 7 Parthen, 33. 108.
Septizoninm, 101,
Septizoninm van Severus, 108.
Servius Tullius R. Koning, fr.101.
Spurius Caflius, 46.
Stella , den Poéet of Dichter , 33.
Sura (Licinius) 109.
Symmachus, 33, 116.
Tarquinius Prifcus Roomfch Koning,96.
Tatius Koning der Sabynen , cn Amptge-
noot van Romulus, 78.

"Titus Flavius Sabinus, 55.
‘Titus Keyzer, by St. Pieters in Finculis, daar

in Laoco6ns vermaarde beelden, ibid.
'Trajanus cer hy Keyzer was, 110.
Tranfitoria Doorgangs, daar na Asrea Neronis,
45. waarom Doorgangs-huys, ibid.
> Vegtiliaanfch of Vitelliaanfche huys, 33.
Virgilius den Dichter. 111.
Vitellius, 111.
Umbricius, ibid.

Donatus geprezen, 37.56. 70. 75. 91.94. en on-
tallyke plaatzen meer.

— zyn gevoelen nopende de gegaatte ftecnen
in ‘© Ampbitheater of Colifeum , item van an-
dere, 36,37.

Donna (Mevrouw) Alaleone bouwt eene Kerk
ter cere van den H. Zidoras, cenen Akker-
man, 191.

— Rofana Pamphilia , fticht eene Kerk voor
St. Francifeus de Panle 262.

—  O4mpia, zie Vrouw of Mevrouw.
Donnaas ( Mevrouwen) dienen den armenter ta-

fel , en doen meer andere goede werken ,
244. zie vorder op Vrouwen, of Mevrou-
wen.

Dooden, (begraven, was cen oud gebruyk der
o j omeynen ; 29.

Lyken, branden van Syla opgebragt , 90.
waarom, ibid.

— der Romeynen niet in de ftadt begraven, 29.
449.

— der Zedemeetteren, hoogfte Overheden en
> die gezegepraalt hadden wierden’er in begra-

ven, ibid.

— der Chriffenen, waarom begraven , en niet
verbrant, 448.

— gebruyk daar omtrent van andere Natien,
ibid.

— der ZMebreîn gezalft, ibid.
—— waarten tyde der cerfte vervolgingen be-

graven, 448, 449.
— kenbaar, gemeene Martelaars, hoc, 449.
Doodender Slaven en ’tgemeene volk, waardie

begraven wierden , 47.
—  naderhant verbrant, sbid.
— der armen, waar hedensdaags, 278.
Doopder Catechumenen ofLeerlingen des Geloofs

te Romen, wanncer en waar, 466.
— der Jooden plechtigheden , 295.

der Heydenen, en wanneer, #054.
Doophuys weleer niet dan cen te Rome, als ook

in andere groote Steden, 295.
— nuinalle de voornaamfte Parochien, ibid.
Doophuys of Vonte van Conftantyn , hoedanig

cen gebouw, 295.
daarin van St. Sylvefter gedoopt ibid. afge-
beelr,268.
twyfel daar over, 295-

Dootbufien en Graven befchreven , 126. afge-
becldt, ibid.
wierden geciert, 134.
ter eeren der Dooden Lykaltaren opgerecht,
130. 136.
{pys en drank voorgezet, ibid,
Feraliaen Parentalia aangerechtyibid. iter 159.

daar over van Lacianas {champer uytgelacht,
136. 156 , 157.

Doodt- of Lykbuflen van Alabafter, van eene

 

 onwaardeerbare prys in ’t lufthuys van Bor-
geze, 181.

Doot-bus van Barberini , bovenalle andere ge-
roemt, 155. —— wat daar in verbeeldt, #04.

Doot-lanteernen, 140.  — .in ?t Cabinet van Pe-
dro Sanéli Bartoli — en andere Antyken
meer, ibid.

Dors-vloer , (Area) 27.
— de Romeynendorften de halmen door het

treden der Paarden, datzezengden (g44ff ar-
fa) ibid.

Drielings-poort, (Porta Trigemina) 17.48.
Driemanfchap, (trinmviratas) van Lepidus , Anto»

nius en Auguftas, 17.
Driefprongsbron, waar en hoedanig, 22.
Droevig ongeval van ?r Schouwburg, by Fide.

nen, ingeftort, 81,
Druk-konfte-Lof,21.
— Drukkeren Keurmeefter wie, 396.
Drukkery van ?t Collegy de Propaganda fide, 179.
— daar in meer dan veertigderley flach van

letters en Charatters, ibid.
Drukkery van St. Lowis, 227.
== dal dit Oud en Nieuw Romegedrukt,

ibid.
Drufus Broeder van den Keyzer Tiberias , 41.90.

I.

zynLof, 100, en 101.
Vader van Germanicus, 100.
in Duytslandt bekent, en wanneer daar ge»
wceeft, 101. *
de Droes komt, loop, enz,van hem herkom-
ftig, ibid. in de byvoegz.

Duillius ( Afarcus) cen der cerfte Roomfche (Tri
buniplebis) Gemeensmannen;59. in de byvoegz.

Dvillius ( Cajus) zyne Zuyl of Columna 69.
—— winthetcerfte Zeegevecht, 1066

è tt2
— de ( Roftrata Columna) gebekkende Zuyl

È zyner
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myner Eere opgerecht, 69.
— Tempel van hem getticht, 106,
Duytzen geroemt , van Germanicasoverwonnens

101,

— van Zucitus wederlegt, ibid,
Duyvels misflach of misworp naar den 27, Domi-

nicusy 312.
Duyvels rechten veele wonderen aan voor Chri-

ftus Geboorte, 65» 66.
laten Simon den Toveraar vallen, 116.

Duyvels ; Spook in Neroos Graf, 94. 164.
doen den voorbygaanden quant, ibid.
bezetenen van den H. Benifi genczen, 189.
bezetenen door cen Wonderbeelt geholpen,

Dia zelden , ibid.
Dwnal of dock, by geval van Nero geworpen ,

ftrekt naderhant tot eene Leuze in de Ren-
baan; 104.

Dwinglant , 7yran, Aaxentiss van den grooten

Conftaniyn overwonnen , 11.

— Tarquinins zyneGemalin, mendt haren wa-

gen over Servins Tulliws haars Vaders lyk ;

sbid,

Echo, Weergalm wonderlyk fchoon door konft
in 't Graf van Metella, 30.

— waarom zoo gemaakt, 1654.
— herhaalt cen. gant(ch vers van Virgilius zes-

maal befcheydelyk, ibid.
Eedele Geflachten; den autheur onbekent , voor-

by gegaan, 390.
Fn SA x Adi 3

Patricii. È

Eedelheyt der Schilderkonft, in ’t oordeel van
Parisover denTwift-appel aangetoont;154.

Eendrachts Tempel afgebeeldt, 67.

Eerbiedige gchoorzaamheyt (Obedienza) hoe aan

den Paus betoont met de Voetkus , 415.
— metde knie-lus ; #bîd.

—: met de hand-kus, idid. zie ook Oftelam oris.

Adelyke Geflachten cn

3 440.
Raliciai Ehoorzambeyi (Obedienza) hoe van

eenen nieuwen Koning door zynen Gezant
gefchiet, 418.

Eeren encieren der Dooden en hunne Graven,
waar van herkomftig, 156.

— jaarlyks met Roozen en Bloemen te be-
ftrooyen , by uyterfte wil belalt. ibidem.

— Formulier en woorden daar in gebruykelyk,
ibid.

— ook by Chriftenen niet verworpen, 157.

— van Lucianus befpot, ibid.

Eernamen of Tytels der Cardinalen, 443-
— zie vorder Pytels.
Eeuwen in welkc Romein vollen luyfter blonk,

25
Egeria, o Godin of Nymph., van Mama Pom-

pilius bemint, 26.

— Lucus, cen gewydt Bofch van haar, i014.

Egina cen eylant , 65. van daar te Rome
metale OM8n gebracht, ibid. — cen der
zelver klimt opcenen zolder. — fpringt
op de merkt, ibid.

Egyptitche Koningin gantichgebalfemt, 278.

Egypuifche Gedenkzuylen ( Obeliféé) door den
"Tyber binnen Rome gebracht, 16.

— fchikbaar hooge Grafnaalden, 155»

— war die betekenden , 014,

  

— GodenIfis en Ofiris, ibi4.
Egyptenaars ceren onder die namen Zon en

Maan , ibid.
— hun gevoelen van die Lichten, ibid.
Eylant (/nfela Tiberiana) in den Tyber, 18,116.
— waar uyt gefproten, 116. —— wort ook

x Lycaonia , en waarom, gcheten , ibid.
Eilants-brug van Fabricius van {teen gebouwt, 18.
— wascerlt van hout Pons Sublicius, ihr.
— aand’andere kant van Ceffins gebouwt ,ibid.
— nu Bartholomeus-brug, s6i4,
— Tempel, nu St. Bartholomeus-Kerk, 116.
Eilands (Zn/sle) op eyge muuren ftaande Huy-

zen, hoedamige ze waren, 24. 29,
Elyzeifche velden, waar hunne leg- of ftantplaats,

139.

verfcheydenheyt van gevoelen dar over, ib.
en 140.

derzielen zeer gencuglyk leven aldaar, 129.
133.

hoe de zielen den anderen kennen en ontha-
len, 133, 134

afbeelding daarvan in het graf van Ovidius,
134.

— Mirinaarts worden derwaarts van Venus ge>
Voert, 154.

H. Emerentiana, Zoogzufter van de H. Conftani-
tia, Conftantyns des Grooten dochter, 454.

— wordenbeydeals Martelareflen gelyk gedoot,
ibid.

— Incene Kerkbegraven; i6i4.
— Eminentie en Emmentifimi welcer alleen de

Tytel der drie geeftelyke Keurvorften , cn
Grootmeefter van Maltha, 366.

— die Tyiel van Vrbanas ZZII den Cardina-
len gegeven , ibid.

Eminentiffime Domine &'c. Formulier van hunne

Verdagvaarding door Paus Loopers, 371.
Emifarium magna Cloace, de mont, uyt- of aftochî

van ?t groot Riool, 105.

— noch in wezen, by of tegen het Zouthuys,
ibid,

Emporium ,cene groote plaats of vlakte te Rome,

vol koopmanfchappen, t11.
— cene haven, koop-plaats , en merkt, zamen,

ibid.
Eneas, zie /Encas.
Engel, verfchynt aan den grooten Paus Grego-

riuss 332.
— fteekt cen degen in de fehee,

— betekening daar van; ibid.

Engelen zingen het Regina Celi, cn Refurrexst Al-

leluja , ibid.

Engelenvoltooyen cen ftuk, van St. Lukas ge-

fchetft, 289. — Beveftiging daar van door

Traditien sé bid. —— door de Omdracht

(Procelfie) die daar mede placht te gefchieden,

ibid.

ibid. — doch afgefchaft, en waarom 2074. _

Engelenburg, 233.
van marmer geplaattt, ibid.
ten by elken Éngel, ibid.

— de brug door Clemens den IX hermaakt en

verciert, 233.
Engelenburg, 233-331. weleer 44oles Adriani, ?t

Graf.gevaart van Adrianus geheten > 334-

H. Engels (St. Angelo) Wyk , cene hedendaag-
fche wyk van Rome, 248.

Ennius een vermaart Dichter, 111.

— waar zyn woonplaats en Hecren Huysftont,

— daar op tien Engelen
— Opfehrif

cene ftadt in Grickenlant ; 116.
ibid.

Epidaurus , DE
E(cslaptas in

Rome— derwaarts cene bezending , om
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Rome te mogen brengen, ibid. en aldaar in
gedaante van cene flang in het fchip, sbid.
zie Efculapius,

Epula vel lettiffernia, zie Lettiffernia.

maakt, i054.
— Crocodillen in vertoont, :6;4,
— tweederley Euripi, ibid.
— cene vol wynvan Heliogabalus gevult, 454. en

Epslo , op Goden Gaftmaalen Difchmeefter, 112. — Scheeps-ftrydenin vertoont, «bid.
— het ampt by de Franfle Goinfres , likkebroérs Europa, Italje, daar in cen der aanzienlykite dee-

vergeleken, ibid.
Equirio, gifling of de Kerk van Maria in Agwirio

of Eguirio gcheten moet worden,92,186.
Eguitum Afagiftri, waar by vergelecken, 385.
Erato , eene der negen Zang-godeflen , 128.
— vanOvidius bemind , ibid.
— .den Minnaren goctgunftig, ibid.
— zulks door Plato beveftigt, ibid. en 129.
Erotifche fabelen hoedanige, 128.
Erfgoedt (Patrimonizza) van St. Pieters ; 16.
Efculapius uyt Epidaurus gchaalt en te Rome ge»

bracht, 116.
—_ SCUSpE als cene flang te Rome uyt het Schip,

ibid.
— zyn fchoone Tempel op ’t Eylant , nu Bar-

tholomeus Kerk, ibidem.
Efguilinus Mons, Berg Efquiyn, cen der 7 Bergen

van Rome, 7. het volk onderdrukt wykt
opdien berg, 46.

— fhceft cenen voct met den Viminaal, ibid.
— waar van hy den naam van Efguilyn voert,7.
Efquilina regio, de Efquilynfe of vyfde Wyk van

Oud Rome, 2. 46.
— war omtrek die Wyk befloeg, s0id.
Eftrées (des Hertogs ) Lykftaatzy, 426.
Esander, Konink, cen Griek van geboorte , 5.

fticht cene Stadt, s6;4.
zyne Moeder Carmenta als cene Godin en
waarzeggerlle gecert, ibid. 205.
richt ter ere van Zercales het grootfte Au-
taar Op, #bid.
hy kent Hercwles door zyn Moeders profecy ,
ibid, in notis ibid.
in groote achting ontrent zyne nabuuren ,
DEIZZA

— zyn (Ara) Autaar, 110.
Eudoxia Gemalin van Theodofias, Keyzer in het

often, gaat in pelgrimagie, 262.
—— van den Patriarch te Jeruzalem , met twee

ketens (van den H. Petrus in Herodes gevan-
genis) befchonken, ibid,

— infgelyks met andere H. Overblyfzels meer,
ibid. zendt cen van die twee ketenen aan ha-
re Dochter

Eudoxia Echigenoot van Zalentiniaan , Keyzer in
?t Weften, ibid.

— vercert cenen der zelve aan Paus Zeo den
Grooten, idi4. die de zelve met cen ander
keten van den zelven Petrus metende , daar
mede wonderbaarlyk fluyt, en cenwort, i6i4.

St. Euphemiaas Kloofter , voor verlorene Kleyne
Meysjens , 259.

— blyven daar in van7jarentotdat zy houbaar
zyn, ibid.

— van Baronius Cardinaal gefticht , 1554,
— Kerkje, dat zeer zinlyk is, sbidera,
St. Euffachius , cene WyK van ’t hedenfdaagfche

Rome, 161. 212,
— Kerk zeer oudt, 215.

gebouwt, ibid.
— Martelaar geftorven, en daar ruftende, ibid.
— Wyknaar de Kerk gcheten , 161.
Ewripides geprezen, 137, 141. 147.
— Chorus, Rey van'hem, ibid.

Euripus cen Beekje aan e Renperk, 103. -
— van Julius Cafar, en ten welken eynde ge-

 

— van Conftantyn

lenti, Pi
Ewropa en Fapiters Fabel, 146.
— in Ovidigs Grafafgebeclt, ibid.
— om wat reden daarin geplaatt, #6:4.
Europa, daar in niet meer volk dan in Rome,naar

| Voflius gevoelen, 9g. in de byvoegz.
| Ewropa Porticus , Galery hoedanig, 88.
Exarchaat van Ravenna, 16.
— door ?t vertrek der Keyzeren van Rome,

naar Conftantinopelen opgekomen, #54.
Exarchen, door wien geftelt, 16.
— dragen geene zorg voor Rome, ibid.
— vernietigt om die reden, ibid.
— bezit daar door aan de Pauzen gekomen, #54.
Exanthorati , hoedanige Schermers, 35.
— onderfcheyt tufichen hen , en de Authorati ,

bd,

Excuneati , hoedanige Kykers in het Schouw-
burg, 36.

Extra Maros , Kamerheeren des Paus, 415.

F.

Fabel van Alceftis Antinous en Hercules, 141.
in ?t Graf der Nazonen afgebeeldt, ibid.
zinnebeeldig uytgelegt , i0:4. ;
van cens dooden Heers, wederkecrende ziel,

144.
Cerberus , van Hercales uyt.de Hel gefleept,

146.
afgebeeldt, i0i4.
Etropa en Fapiter , 146,147.
afgebeelt, 154,
Oedipas en Sphynx, 147; 148.
afecbeelt., ibid.

| Fabianus arcus, Boog van Fabius, 41°
| — uyt welke reden van hem gebouwt, i6id. en

Zi
Fabrotia; geprezen, 11. in de byvoegz.
Fabrica Porta, nu de Poort van Civira Vecchia,15.
Fabricti Capitum, der Hoofden van Fabricius, hoc.

danig, 26»
Fabricius maakt:eene fteene brug naar Tybers ey-

lane, nu de Brug, diguatri Cappi, der vier
Hoofden, 18.

Faciebat enfecit onderfcheyt, ibid.
— zocte aanmerkingen daar over, ibid.
FaftienzAanbiang, Voorftryders, Gezintheden, 433.
Faltien in het Conclave, 433,434. — Wier faltie

de talrykfte, i0:4.
Faîtiones stegenftryders, benden, genootfchappen,

81
Faltionum guatuor ftabula , de Legerplaatzen of

ftallen der vier tegenftrydende benden, #64,
Fagutalis mons, de Viminaal , of Grientberg, dus

wegens ’t Kreukelbofch geheten, 7.
Famianus Nardinus geprezen, 25.

— van Facobus Tolias in °t Latyn vertaalt, ibid,
— in Si Thefanras eAntiquitatam gebracht}

ibid.
Fanum, cene Kapel en hoedanig, 48.
— onderf(cheyt tuflichen Fanum,delubrum,facellori,

eFdicule, ibid.
Farnefe s zie Paleyzen, Lufthoven.
Fafti, nefafti dies , Fesft-werk- en Recht-dagen, 78.

VV — op
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— op wat wyze die te Rome verkondigt wier- |Ferrata en frafcati Grotta,

den, idr.
Fatuay Faunus Dochter, wort van haren Vader
Faunus,cerlten Konink van Italje, met cenen ftok

doorgeflagen, waarom, 110.
Faunas en Picas Bron, 19.
Fuanus ( Lucius) cen Qudhedenkenner, geprezen,

67.
Favif& Capitoline , hoedanige Bakken, 77.
— afavendo , ibid. — diendenin brandsnoot,

&c. ibid.
Fauftina, Keyzerin, Huysvrouw van eAntonings,

40. 193.
— verlieft'op cenen Schermmeefter, 192; afge-

beelt, ibid.
— haar Tempel nochin wezen; 40,41. — af

gebeelt, 4. —00k op Medaljes te zien, ib.
— nuSt. Laurens in Miranda, #44.
Fanftulss Harder en Dienaar van den Konink A-

mulius , 4. ì
— gelalt Remus en Romulus te verdrenken, 4.
— Voeftervader van henlieden, #44.
— zyn Hut, Cafa Fauftuli 96.
Febris, Koorts, Godin, 100.
—— Tempel daar voor opgerecht, ibid.
— Kerk van onze L. Vrouw der Koortze; 350.
— nude Eerfkamervan St, Pieters, ibid.
Fecit , facichat, zic Faciebat,
FEESTDAGEN (Fefa) DER OVDE RO-

MEYNEN,78.
— hoe ze bekent gemaakt wierden, i0i4.
— Felta Confialia , op de Fecftdagen van Confas

liepen de Eezels om ftrydt, 104.
— Feralia, Lyk-offerhanden, 135.
+—— Lettiffernia , hoedanige, 112.
— Lucaria , hoedanige, 51.
—— Lucariorumo feftorum nemus, het Bofch der zel-

ver Feeftdagen, ibid.
— Parentalia, Ouderen Lykoffer-feeft, 186.
— Pervigilia, hoedanige, 112.
FEESTDAGEN DER HEDENSDAAG-

SCHE ROMETYTNE N, 458. tot 478.

 

toe.

— hoein’t begin der Kerke, 459.
— hoe nu van ’tbegin tot het eynde van 't jaar

459. en volgende, ibid.
— hoedanige in de Vaften, 464.
— beweeglyke na Paafchen , 460.
— met Omdracht en Procefly, 470.
— en hooge Vierdagen &c. op zekere dagen en

plaatzen ’t gantfche jaar door, 478.
Felix 3 met den naam vanBroeder Felix onder de

Minrebroeders bekent, wort Paus,:22. 274.
— Sixtus de V. genaame, ibid.
— Waterof Springbron,21. .— van hem ge-

leydt en gebouwt, 22.274. —— naar hem
eAgua felice geheten,, ibid. — ’tzelvena-
der befchreven ; 274. “

— Straat (Strada felice) naar. hem genoemt,

56. 94 ;
— richt den Obelifeus voor St. Pieters op, 342.

zie vorder van hem op Sixtus.
Feneftralis Porta, Venfter-poort , 7.
— was geene eygentlyke Poort, i614.
— Tanaquil fpreekt daar uyt tegen’t volk, ibid.
— ftilt het gaande graauw, ibid.
Feralia, zie boven Fefta, Fecftdagen.
Ferdinand Atedicis , Cardinaal legt den Roden

Hocdtaf, 428. wort Groot-Hertog , ibid.
Ferentum cene Stadt in Latimm, 11.
Ferentina porta > Anders, Latina voert daar haren

paama VaD , 10, HI

399; %
| Ficas, ad lacum Curtii, de

 

Holen Rots op den La:
tynfchen weg, 19. -— ?t Water ( 4944
falia) vandaarafgeleydt, ibid.

Feltoncini , hocdanige cierzels en lofwerk, 127.
Feffus en Cyprins betekenen cen en ?t zelfde în de

Sabynfche Taal, 39.
Feffus cen vermaart Schryvergeprezen 147.
— gevoclen van de Parità Patricims vicas

ibidem. ‘zie ook van hem 77.91.107. &c.
Fiametta, cene plaats te Rome Zoo geheten ,232.
Fiat ut petitur, hoe van den Paus verleent word,

Vygeboom by Curtius
Meyr, 68 i:

— Netvia ; de Vygeboom in?t Corzitinm, 62.
— van den Ouden Tarquyn geplant, ibid.
— Ruminalis, de Vygeboom daar Rewalas en Re-

mas wieg aan hechtte, 62.
— Velabrenfis, hocdanige Vygeboom, 106.
Fidepropaganda , zic Collegium enz. Fidercommis, zie

Verbant.
Fidias maakt Afinervaas Beelt, 56. — ?t wort

van Paulus A&milius in Minervaas Tempel
overgebracht , ibidera.

Figline , Pottebakkers Ovens, waar, 48.
Eifenal o: 379. hunne yders. byzonde-

rocareur $re plichten in Rechiszaken,
ibid.

Flaminia Porta, de Flaminier Poort. 13.82.
del Popolo geheten, ibid.

— aan dien weg veele Dooden begraven;125.
— daar ?t Graf'der Nazonen van'Ovidius, 126.
— wanneer en hoe ontdekt, #64.
Flaminia Via, Flaminier Weg , Zeer vermaart,

13. 16.
— tot de uyterfte grenzenvanItalje beftraat, 23.
— waarbegon, 91. is gemaakt van
Flaminins Borgermecfter , 13.82.
— Dlyfe in den Veldflach van Trafimene; #did.
— beter vermaart door zyne Gebouwen , dan

door den Slach tegen Hannibal, ibid.
Flaminias Circus, Flaminier Kring of Wyk, daar

in nu zeven of acht Wyken.
Hlaminius Cireus , de negende Wyk van QudRo-

men, 9

Flaminia prata, Weyden, 82:
— van Flaminius aan ?t Roomfche Volk ver-

cert, s0i4,
Flora , wie zy gewcett is, 87.
— haar Veld (Campas) 23. 87. nu Campo di Fio-

re, 233. — twift, wiens Veld het gewcelt
2Y, 87.

— haar (7beatrum) Schouwburg, 50.
Flora, cene beminde van Pompejus, 87.
— ontuchtige Speclen, ibid.
Florentynfche Eedele Gellachten, 390.
Florns , Hiftoryfchryver geprezen, 24»
— zegtdat door der Gaslen brant, niet dan Her-

deren hutten verteert zyn, #054.
Flumentana Porta , Stroom-poort hocdanig cn waar,

ook

9

819,
Fluyten È de Dooden gebruyklyk, 127. 140-
— afgebeelde , ibid.
—verzoenenen vermaken de HelfeheGoden,140.
Fons , Fonteyn , Springbron, Cerzlews en Curtius

geheten, 20,21,
— water daar uyt 45 mylen ver tot Romege-

leyt, sid.
— Lollianus van Lollius, 108.
— van Faunus en Picns, 19.111
— van Oly, 114; 32;223:
— van Melk vloeyende uyt Pauluser
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van Mineraal of Bergwater, Agna acerofa,
Suurbron, 162. è
op het Volks pleyn place del Popolo , 166.
van Trevi, 190. °
opde place Navone, 220. —— hoog geroemt,
belchreven enafgebeclt, s6;4.
voor op het pleyn van Farnefe twee zeer
{choone Fonteynen , 242.
van den H. Petrus wonderlyk verwekt ,

 

er daar uyt genecft krankheden, #04.
van den H. Laurentius; miraculeusontfpron-
gen om zynen Bewaarder te doopen, 266.
water goet voor vecle qualen , 1054.
aan den Kruyswech , daar de vier Fontey-

aan, 2
der Badt{tooven, 274, — daarontlaftzich
de Waterleyding van Agza Felice , ibid,
met cen vloedt van water den al te naukeu-
rigen kykerftraffende, 276.
van Paulus den Apoftel; 308. — wonder-
lyk, tot dry toe, door ’t fpringen van zyn
hooft ontftaan , i6i4.  — ook melk daar
uit gevloeyt, s654.
voor , of op‘ pleyn van Maria Traftevere,

  o
72

 

   

 

324.
van Paulus den V, 326. — zeerprachtig
ibid. — waar_zyne Waterleyding van
eAg54 Paolo eyndigt, i014.

-—— Opfchrift, sbid,
Fontana (Ridder) behaalt in ’t richten van den

grootften Obelisk vecle cer, 342.
Fonteynop de place Navona, hoog geroemt, 220.
Fonteyn der Badtftoven, 274
Fonteyn van Oly , 323.
Fontinarams Campus, het Bronvelt , 33.
Fontinalis Porta c& Porticus , de Fonteyn-poort en

Galery beyde onbekent, 94.
Form, en wyze van Canoniféren of Heyligen te

verklaren, 373.
van der Biflchoppén beproeving 374.
int onderzock der ware Reliquién, 377»
in de rechtspleging der Confislte , over de
.Waarelt{che gocderen van den Paus, 376.
in het uytdeelen van het eA4gn#s Dei ; 412.

— enordre in de Procefly , 414,415.
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437, 438.
in ‘© ontfangen van den Roden Hocdt,423.
in’tbegraven van den Paus, 429. — anders
in ?t fterven op A4. Cavallo, dan op Vatica-
n0, ibid.

in ’t Conclave nopende fpys en drank , enz.

43%
in het ffemmenenkiezen van den Paus , 433.
n zyne krooning » 436,43

 

37.
in ?t openenenfluyten der H, H. Deurenin
?t Jubeljaar, 442.

Fornix Stertinii , hocdanig cen gewelf , immers
gifling daar naar 3 65:

Forum, Merkt, en wat forsm eygentlyk betee-
kent, 27.

— Onderfcheyt tuffchen Platea, Campus en Area,
ibid.
Archimonium , by de St. Nicolaas Kerk; 57.
Argentarium, Zilvermerkt, 71.
Augufti, 57. 71.
Boarizm, Ofemerkt, 57. 64 65.
Cafaris, of van Julius Cafar, 57.70.
Cupedinis , Snoepmerkt, ook Aacelluzz altum,

en ad corneta aan de Cornocljeboomen ge-

hetens 43.

cn ordre der Cavalcade , 416417418, 419)|
|

— Diocletiani, 54. 3
Domitiani , 43.
Nerva, van Nerva, of zyhen pevryden Pat
ladins gebouwt , ook 77anftorizm gehetcna
43. afgebeelt, ibid. zie ook 55.
Olitorinm, de Groenmerkt, 106.
Pifcatorum, de Vifmerkt , 57. 114:
Pifterinm s de Broodmerkt, 11,
Romanum; de Roomiche Merkt, 5. 57. det,
zelver lengte en breette befchreven, 57,58.

Salluftti , 54.
Snarium , few fnillum, Verkenmerkt, 57.
Trajani, of van Trajanus, 55. 57. 71.
Tranfitorinm, Doorgangs Merkt , zie, Net@
va.

Vejpafiani , 37.
— Valcanare, Vulcanus Merkt, 43-
Forum Romanem, de Roomfche Merkt, de acht-

fte Wyk van Oud Rome, 57.
— bepaling en befchryving, s0i4.
Foffe , Grachten, van Clelia. ?

van Cluilia. $

== vanto

Crvilia.
janus, 16.

St. Francifcus, de Seraphifche Patriarch genoemt;
320.

— aan hem cen Kloofter , door de Benedi&y-
ner Monikken vereert, ibid.

— ontrent wat tyd geleeft heeft, s0:4,
— na zyne doot, cene Kerk, hem ter Ecre, en

van wien gebouwt, i6:4.
— Kamer, 321...
— Leven enz. daar in afgebeelt , ibid.
Franfle , groote roem over zekere vrydom van

?s Paus recht, 400.
Frangipani , uyt het Geflacht der Anicien gefpro-

ten, 352.
| Eyatelli. Ibuoni Fratelli, of, Fatebon Fratelli; hoe-
| danige orden , 318.
— van den welgelukzaligen Fan de Dies opge-

recht, ibid.
| — wic hy geweclt zy, ibid.
Eucinus Lacus , Fucynze Meyr, nu, Lago di Ce-

lano, 19.
Farina , cené Godin, 115.
— haar Bofchje, 0i4. — CajusGracchus daar

in omgebracht, ibid.
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Gaatenin alle fteenen van ?t Colifeura , 36.
— oorzaak daar van, of, gifling cn redenering

daar over, 37.

| Gaby , cene verwoefte Stadt, 12. -—— ftaat cen

| tienjarig beleg uyt , s0id. — verovert door
| Tarquyns zoon, #66,
| Gabinfa , Poort naar Gaby , 12. 5

| Galba by Curtius Meyr, (Laces Curti) gedoot;

| 8
| Galery, zie Porticns,
St. Galla, wiezy was, 79. 316. wanneer
— en waar gewoont, ibid.
— om geloof gedoot, 80.
— haar armlievendenaart.
— [pyft dagelyks twaalf der zelver.
— hetbeelt van de H. Maagt verfchynt

geleeft;

nar.
— fticht cen Zicke-Gafthuys. 316
— de Kerk van Maria in Portica , ook van 80 -

S. Galla, geheten. 79

Gallienus Keyzer, 50.
Vvva Sa ZYIl
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zyn Boog nochin wezen, ibid.
afgebeeldt, ibid,

Galli, Gagli, Gauloifen nemen Romenin ,24.
— verbranden niet dan Herders hutten, 014.
— zocte gedachten van Florus daar over, #64.
Gallica Bafta, waar 44,45: -— nu door verba-

ftering , Porto Gallo, ibid.
—  hoedanige Borftbeclden, ibid.
Ad Gallinas Albas j eene Hoeve van deKeyzerin |

Livia, cn waar; si. |
Galuzzo , verbaftert van Lucas Gaji en Lucii ?t |

Boich van Gajus en Lucius, 48. |
Ganymedes zoon van Troilus en Calliroé 151. |

van Jupiter , in gedaante van cenen Arent
op den berg Ida, gefchaakt, ibid.
voor Aquarinsden Waterman genomen,150;
151. — beveftiging daar van, ibrd.

Gafthuyzen, wonder goede voorzorg daar in,
ontrent zieken, armen, woeczen, enz, 184.
225.239.240. 260. 263. enz.

Gafthuys van St. Jacob der ongenceflyke, 167.
Dubbel-huys, der Milanezen voor zieken,ib.
voorPelgrims, 168.
der Portugezen, 171.
der Slavomiers, 174.
St. Rochus der in Dootsnootleggende,ibid.
der Lombarden, #bi4.
der arme verlatene Kinderen, 7opedale di

litterati geheten , 184. — ’tzelfde en den
Stichter zeer geprezen, ibid. zyn Graf, 241.
der Zinneloozen, 185.
der Wcezenvan Ignatius, 186,
van St. Bartholomeus van Bergomafco ,
188.

van St. Claudius der Borgonjonnen ; 189.
der vreemde Priefteren, 211,
van St. Juliaan der Nederlanderen, 212.
St. Lowis der Franflen, Lotharingfe enSa-
voyfe Pelgrimmen , 216.
der Spanjaarden, 219.
der Duytzen, 221.
van den H. Gceeft, 234.
der Bohcemfchen , 238,
der arme Pricfteren Ziekhuys, 238.
der Engellchen, 239. — van verfcheyde
Pauzen, en waarom, begiftigr, 654.
van St. Sixtus en Francifcus, 242.
der Dryvuldigheyt voor de Gezontworden-
den (Convalefcenten) of der Pelgrimmen,
243. -— van Ph. Neli gefticht, en zeer |
geprezen , ibid. 240, en 244. — daar in|
op cenen nacht zes duyzent menfchen ge-|
telt, ibid, — wondereordre, zinlykheyt,
enz. ib1d,

— der Wcesmeysjens van 't H. Sacrament Werk-
huys, 260.
van St. Anthonis, voor de door brandt ver-
zecrde, enz. 285.
van St. Salvator of St. Jans te Lareranen,

297. zeer groot gemak voorallerley flach van
Mannen en Vrouwen, sbid.
van de H, Maria, del Confolatione , der Ver-
trooftinge, 315

L
I
S
R
,
L
E
T
T
I

I]  
— van Odefcalcus , 316. — maakte van zyn

huyseen Gafthuys,id. — wonderezorg,
ordre en zinlykheyt inalles, ibid. — Bed-
ingen daat in tot dry en vier duyzeng, en

?s wintersdubbelt , i444. en 317.
van Zan Dieu , 318, — wie hy gewcceft2y, sbidem.

— van Maria del Ziorro Ziekhuys, 321.
— der Genuezen, ibid,

YZER
van den H. Geclt , 33; —  Aarts-Gaft-

Ziek-. en Vondelings-huys , waarom, #04.
“i heeft cene Ordre van Hofpitaliers, enz.
ibid.
daar in over de roco. en meer Bedden, ib;4.
ordre, zinlykhéyt, enz.  — koft jaarlyls
over de 100000. Ryksdaalders , #04. groot
inkomendaar tegen, ib:4.
der Hungaren, 337.
van St. Martha , voor ?s Paus bedienden.
Ziekhuys, 337.
van St. Lazarus,32 — aan ?t Gafthuys
van den H. Gceft getrokken, #04.

Gebouwen van Oud Rome, 24.
in het begin zeerflecht , cn maar Harders
hutten, 1414,
van de Gauloizen verbrant, ibid.
door Auguftus in Marmerverandert, ibid.
van St. Pieters, 374. — Vergadering
daar over , uyt wie, en waar in beltaande,
ibid.

Gedenktafel van Ovidius, 128.
Gceflel-pylaar van Chriftus, 265.
Geeftelyke Opperhoofdigheyt der Pauzen aange-

toont, 363.
zyn gebiedt over alle onderhoorige der Ker-
ke, ibid.

—— in rang bovenalle Machtenderaarde,ibid.
Geeftelykheyt, hunne rang in ’t voorzitten,

gaan, enz. 403,404 ,405.
Gelykheyt van dry aleens zynde Beelden , hoc

en waaromop de Drycenigheyt gepatt, 362.
—— de Kerk daaromSalvator der dry Becl-
den genaamt, ibid.

Gelt gemunt hocdanig te Rome gangbaar, 382.
Gemeene Vyver ( Pifeina Publica) de twaalfde

Wyk van Oud Rome, 107.
Genadegunningenen Brevetten, 370.
= Ngenoa daar over , uyt wie beftaande,

ibid,
Generofa via Portuenfis, walîr, 451.
Genethliacas, Geboortefpelling van Lucanus, 139.
Genius, Geley-Godt, Geboorts-Engel, van lou-

ter gout in Jupiters Tempel, 79.
Genius, afgebeelt, 127. 153.
Genferik Vandaals Konink, Romen ingenomen

hebbende , vervoert Jeruzalems Heylige Va-
ten naar Africa, 39

Gentiana , alids Gypfiana Caffra , cene plaats der
Krygsknechten vandecerfte waake, 56.

Gerichtshoven, zie, Baflica, Curie.
Germalum, de Broeder-Oort, cene ftreek te Ro-

me , 95.98.
—— waar uyt die naam oorfpronkelyk, ibid.
—— Romulus en Remus daar ter Vondelingen

gelege, 95.
Germanicus , Zoon van Drufus , Broeders.zoon

van Tiberius, 98. 100.
— zyne overwinningen in Duytslant, #bid.
— Tempelter Eere der Zecge opgericht, ibid.
Gefchenken van Conftantyn aan St. Jans te La-

teranen; 295,296.
aan St. Picters.
van Juftinus Keyzer. \

340

en È
— andere Keyzers en Koningen,
Geflachten van Rome, zie Aadel en AadelyKe:
Geflacht der Hertogen van Urbyn uytgeftorvens

2

‘

 

Joftmnianus.
Louis den I.
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Getas , Keyzer Caracallaas broeders naam, #
2
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al door nyt uytgefchrapt , 64.

Getyden des Jaars hoedanig afgebeelt , 144. 170.
153.

— voor tekenen van Geluk gerekent, #64.
— doorkinderenverbeclt, ibid,
Gevangenhuys, Carcer, het gemeen daar nu St.

Picter in Carcere ftaat, 73.
— eMamertinus , ibid, cn 255. — Petrus en

Paulus daar gevangen gewecft, ibid.
—  Tallianas, befchreven, 73,74
— Nieuwe, en Oude erbarmelyk te Rome,

237
— ei Apoftel Johannes, 291.
Gewaatin blydfchap wit.

in rouw,zwart.
— enKleeding der Pauzen, 400.
— der Cardinalen, 4or.
Gewichten Maaten der Qude Romeynen, waar,

fu
251.

Gewoonte der voetkus , waar uyt oorfpronke-
lyk, 4or.

— der Oude Romeynen in het bewaren en
toonen hunnertreffelyke Quderen beelden,
28. 60. 131.

Geyt zinnebeeldt der Lente, 149.
Gezant , Ambafladeur des Paus voorrang boven

alle van gekroonde Hoofden, 363.
—— À Latere zie Legati.

hoe cen vreemde verwelkomt en ingehaalt
word, 418.

hoe cen Gezant van Obedienza, ibid.
Intrede van Laverdin, buytengewoon Ge-
zant van Vrankryk, 419.

Begravenis, en Lykftaatzy van Eftréesex-
traordinaar Ambafladeur van Vrankryk,
426, 427, CNZ.

Ghetto, de Jodenhock, 428.
Gift (Zenenum) doct St. Jan geenletzel, 292.
Glabrio (Attilins) d’cerfte die cen gulde Beeldt

te Rome liet maken, 106.
——< wydt den Tempel der Godvruchtigheyt in,

ibid,

Glaucias op den Flaminifchen weg begraven ,
126.

Goddelyke, Vergoode, Divas, Divi, deezeby-
namen den Keyzeren na de dood tocgepalt,

Gul zielen verwandelen in beeften, 144.
—  zinnebeeldig van Plato en Pythagoras uyt-

gelegt, ibidera 145»
— drinken,na duyzentjaren, uyt de vergetel-

vloet Lethe, en worden geplaatft in andere
ligchamen, ibid. é

— afgebeeldt, ibid.
Godshuyzen, ziet edicale.
Godvyruchtigheyts-berg (mont di Piété) cen bank

van Leening , 244. -— van de Pauzen
goct.gekeurt, 245.

—— hoog geprezen, en waarom, ibid.
pesa ro hoe zich in ?t beleencà te dragen,

UZZA

+—— wat daarniet in beleent mach worden ibid.
— gemak en bezorgrheyt ten dienft der benoo-

digden, 1614,
—— trots en groot gebouw, 244.
— fchoone Kapel, daar in vecl aflaat te verdie-

nen, 3246. ì

—— Calvo ftichter daar van, 245,246.
Goden Moceder, Jgater Deorum, 100. — haar

becld cen lompefteen ; i0r4. metveel by-
geloof gecert, sbi4. i

Godheden der zelver Tempels op den Capito-  

Iyafchen Berg alleen zoo vecle als’et dagen
in het Jaar zyn, 79.

— Opper Goden, (der zelver meenigte, Gods»
— Onder Goden.Qhuyzen, Tempels en Kapel-

len, ontallyk,42.
Gotthen nemen Romen in, 25.36.99.
— plonderen en vernielcen de allertrotfte ge-

bouwen, ibid.
— plondering duurt maardrie dagen, #6i4. doch

ee binnenvyftig jaren nochdry ofvier,
sbid.

Gouverneur van Rome wie, 378.
— cen tweejarig hoogaanzienlyk ampt, ibid.
— z2yn rang, met d’Ambafladeurs van gekroone

de Hoofden gelyk, i0:d.
— docetrecht in Borgerlyke en Halszaken, ibid.

welker laatfte vonnis de Paus tekenen
moct, s6rd.

— Barigello Prevooft, Helbardiers, en 300
?s Birris paflen hem op, ibid.

Gradus Aurélii hocdanige zitplaatzen 68. — van
Aurelius Cotta gebouwt, #64.

— palehri littoris , de trappen van den fchoonen
Ocver, 97.

Gracoftafis, Grickfche Gezanten-huys, 61.
— raakt in d’alch, -—— wort van Antoninus

Pius weder opgebouwt, ibid.
Gravius (Joh. Georg.) cn zyn Thefaur. Antiguit.

Roman. geprezen , zie de Byvoegzelen
by de voorreden van den Aut. 23.25.56.
en elders meer.

Graf (Sepelbium) van Acca Larentia,64-
— van ZElius Hadrianus, Ae/es Adriani ,?t groòt

Gevaart van Adriaangeheten, 117, nu En-
gelenburg , ibid.

— eÉmilianorum, der Emilien. ibid.
— efittilianorum, van het Attiliaanfche Geflacht,

29.
a Asi Konink, 110.
— Auguftus, 88,

Aurelianus Keyzer., 118,
Cajus Ceftius, 112.
Cajus Pablicius, Opfchrift, 57.

— Calatynen, 29.
— Cecilius (Qnm), 29.

Cccilius Statius den Poget , 116. -— Cice:
roos dochter na 1500 jaren ongefchonden
gebleven, 30.

Claudien, 7.
Cornelien ofScipioos, 29.
Kuriatien, 29. hun Graf by Albano , #04.
Domitien,94. — Nero daarbegraven, ibi4,
— Spook, ibid.

Honorius Keyzer, en Maria Keyzerin, 118,
Horatien , 29. die tegen de dry Kuriatien

ftreden, #04,
Ludienus, 115.
Maria Keyzerin, zie Honorius. __
Metella Cretica , 29. het fchoonfte , en met

dat van Auguftus en Adrianus vergeleken,
ibid. nu Capo di Bove, 30. — afgebeelt,
sbid.

— Nazonen, of, Ovidius, 118,119. enz.
— Numa Pompilius, 115
— Ovidius, zie Nazonen; ook zyn Grafte To:

mos in Pontus, 130. van daar vervoert
naar Polen, sbid.

—?t Paerdt (£984s) van Lucius Verus Keizer,118-
—— Pomponius Articus, 29.
— Prifcilla, Abafcantianus wyf, 29.
— Scipio Africanus, 29.
— Scipioos Geflacht, 29.
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Servilicn, 29.
Statius, zie Cecilius.
Tatius Konink der Sabynen, 110.
Teflalus, 30.
Tribunorum Militarium ,der Krygs Overften
in den oorlog tegen de Volsken gefncu-
vel, 104,105.

RAFSCHRIFTEN EN DICHTEN van
Cecilia Merella Cretica , 29,
op Ceftius Graf, 112.
Nazonius Ambrofius of der Nazoonen, 128.
van Ovidius, te 7ezzos, nu in Polen, 130.
Longius Patroclus, 156.
/Elius Cogiratus Veteranus, 157.
L. Voufius Valentinus, #6i4.
op cenen Spaanfchen Rechtsgelcerden , dic
van eene beet der Katte ftierf, 165.

op eenen anderen, ibid.
op Nicolaus Pouffins Graf, 170.
op St. Felix den ll Graf, 257.
op de Hoofden van Petrus en Paulus,292.
verfcheyde Hebreeufè, Griekfe en Latynfe
Opfchriften in het Kloofter van St. Jan te
Lateranen , 294.
op Pedro Cavallini, 309.
op Petrus Leo, 310. Men meent het huys
van Ooftenryk uyt hem gefproten tezyn.
op cen Kruyspilaar, 311.
op den Cardinal van Alengon, 324.
op ’t Graf van Vaini, 328.
— vanFrancifcus Loorius, 336.

Jacobus Smidius, 337.
Joannes Manz Suevus, ibid.

Matthias Hizlerus Suevus, 674.
Martinus Milleris Bavarus, s6i4.

vanInnocentius VIII 351.
op de graven van Martelaars, kenteeken,449.

Grafiteden (Sepulchra) cieren en ceren, by de
Quden pebruyklyk , 134, 135. 147. by de
Chriftenen niet verworpen , 157. — by
anderen befpot, 136. 156, 157.

Grafiteden, en *t begraven der Oude Romeynen
gefchiedde buyten de Stadt, 29.
veele langs de groote weegen, 29.125.

—  cenige Hooge Standtsperzonen allen, en
wie, in de Stadt begraven, 29. ì

Grafnaalden der Egyptenaren waaromzoofchrik-
baar hoog, 155.  — twcee met zinnebeel-
den, 88.

Grapaldus geprezen , 29.
Gratia bevalligheden ; afgebeeldt, 148.
Gravers , zeer onvoorzichtig door win- en gelt-

zucht in het zoeken en roeren der Qudhe-
den, 122. ;

Gregorius Nazianzenus ligchaam in St. Pieters
Kapel, 171.

St. Gregorius de Groot maakt van zyn Vaderlyk
ErfceneKerk , en Monikken Kloofter, 204.
draagt zelf her Monikken gewaat, ibid.
preekt in d’Apoftel Kerk, 197. — Staat-
zien aldaar van hem ingeftelt , s0id.
getuigt dat binnen 10 dagen ftierven , alle
die het ligchaam van Laurentius te naukeu-
rig befchouden, 287. .
getuygt dat hy in zyne Kerk , door dattig
Zielmiffen, eenen uyt het Vagevuurverlott
gezien heeft, met heerlykheyt en glory om-
ftraalt, 304.
‘wort Paus , ibid. — verleent veel aflaat
aan 2yne Kerk, sbid. 304.
brengt d’Arriaanfche kettery onder, 266.
fpreckt  zeer pemeenzaam met cen
Vrouw-beelt in MariaImperatrice Kerk,199.
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verwyt hem, dat hy haar Kerk te weynig
komt bezocken, ibid.
belceft in 't jar 590. cene zware pet, 2.
draagt dicshalven, in Procefiy cen H. L.
Vrouwebeelt van S. Lucas gefchildert, b:4.
ziet eenen Engel het zwaart in de fcheede
fteeken, ibid.
hoort de Engelen Regina enz. zingen ibid.
antwoort met cen toezang, Alleluja ibid.
beveftigt door cen Engels voetfpoor, ibid.
— het Kafteel daarom Engelenburg ge-
heten, ibid.

Gregorius de I. wydt St. Balbinaas Kerk, 305.
Gregorius de II, verbetert de muuren van Romenz

16.
Gregorius de VII. wort van den Norman(chen

Prins Rob. Guifcard beoorlogt, 30. 300.
Gregoriusde X.ftelt het Conclave in, enwaarom,

434
Gregorius de XI. brengt de Paufelyke Stoel van

Avignon(left, Avignonin plaats van Ravenna)
weér te Rome, 15.

— vernieuwt Romens muuren, ibid,

Gregorius de XIII. bouwr de Palatynfche of
Raatsheer-brug weér op, 18.

— ftort weder in, — wort nu Ponte Rosto ge-
- heten, sbrd.

Gricken, onmaatig int oprechten van Beelden, Go.
Grieks Collegy van Anaftafius, 175.
Griekfche Konftfcholen, 121. —— Greca Scho-

 

la, 102.
Grillo , torre di Grillo, 271. item 39. 44.
Grotten en H. Vaticaanfche Hoolen(zie des Au- -

van Torigio. {ficon
— dit Boek daar ten deele uytge- (voorreden.

trokken.
H. Grottenofonderaartfche St. Pieters Kluys,

346. — befchreven, i0i4,
— daar in veele ligchamen van Heyligen en

Grooten, ibid, — met namen aangewezen,ib.
— tocgemetzelt, en waarom, behalven de Li-

mina Apoftolornm, ibid.
—— daar in den Vrouwen verboden te komen,

uytgezondert cen dag, s6i4,

— Heyligheyt deezerplaatze, met cene ftem
uyt den Hemelbeveftigt, 014.

— andere ratiteyten enz, daarin aangewezen ,
ibid. en 347.

Grondlegging van Rome, 4. hoein®tbegin, 5.
Grondtekening waar en wanncer gevonden,25.
Groot Renperk (Circas maximzzs) de elfde Wyk

van Oud Romen, 10:.
Groot Hertogs van Tofcane Paleys, Madame

genaamt, 86.
— van Koningin Catharina de Medicis gebouwt,

ibid.
Guifcard ( Robbert) cen Noormanen Prins van

Salerne, 30. 300.
—  verovert Powllen en Calabrien, 30.

beoorlogt den Paus ibid.
— verwocft de ganifche Roomfche ftreek ,

ibid, en 300.
—werpt de Kerk der vier Kroonen om verre, 300.
Gulden-huys van Nero, zie Aurea en Domss.
Gynacion, Vrouwen-vertrek of gemak, 29.
= DEcen gedeelte der Heeren Huyzen,

ibid,

 

“Abemus-fratres , * woort van den Paus, in
het maaken van Nieuwe Cardinalen, 292°

het Sacro Collegio, 420. 4
Halv-Goden, Heroes, Helden, zie Heldetn
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Hannibalin Italje; 100. in de byvoegzelen, iter

113. flaat de Romeynen by Trafimenen, 13,
— daar Flaminiusdootblyftbid. — ver-
zuymt, na de neérlaag by Kanna, Romen |
te bemachtigen, 27.

— zynbeeld op de Roomfche Merkt, 60.
Hand- voet“en mont-kus, O/calwraoris, pacis, enz.

in de Pauswording hoe van de Cardinalen
gepleegt word, 421. 7

Hand-molens, Piffrine , overvloedig vecel in alle
wyken derStadt. 28.38.45. 55.57.94. cnz,
wierden door de flaaven gedraayt, 28. |

—  wierden daar medealszy?t verkerft hadden |
gedreygr, ibid.

Harders hut (Cafa Remsli) van Romulus,96.

—— ten tyde van Dionyfius Halicarnas, nochin
wezen ibid.

— als wat dierbaars, gade geflagen ibid.
— Fauftali, van Fauftulus , sbi4.
Haaven, Mavale, 111.
Hcbreeufche Bybel , zeer groot en zwaar , int

Vatikaan, 356.
— zeer hoog geacht, en de zwaarte in Gout

voor geboden i6i4.
Heeren-wegen en Straatmeefters Jurifdi&ic , 379.
—  hun ampt, Maeffra diStrada, by eEdiles ver-|

geleken 385.
—. duurt ad vitarz , ibid. — hoeyeel het ter

maant opbrengt, ibid.
Hekaton Siylon, hondert-ftyl, eene Galery zoo ge-

heeten, $7.
HeldenZercés hoe afgebeelt, 133.138.139. 140.
—  leyden een gelukzalig leven in de Élyfeize |

velden, #6s4.
—  ontmoetingen kennis der fchimmenaan den

anderen, 134.
afgebeeldt, 1054.

Helena, Moedervanden Grooten Conftantyn,288.
—— _ftiert cen Schip vol H. aarde met Chriftus

bloer gedrenkt naar Rome, ibid.  — c0k
veele andere H. Reliquién van ‘© Kruys,
daar by cen {pyker,?t opfchrift, twee door-
nen, fpons, enz, ibid. 288,
andere gefchenken van de Arke des Ver-
bonts, 293. "

— Kapel, den Vrouwen verboden in te koo-
men, s0i4,

— _t’harerverzock de Kerkvan't H. Kruysvan
Jeruzalem , door Conftantyn gebouwrt ibid.

Helft der ligchamen van Petrus en Paulus, 309.
—— waarde andere helft, sid. — getuygenis

van Gregorius de Groote en Procopius 44
idem , ibidem.

Helbont Cerberus van Hercules uyt de Helge-
ficept, 146.
waarom omnietblafte, #0i4.

Heliogabalus, Keyzer, last den Euripusmet wyn
vol loopen, ‘om cen Scheepsftryd te vertoo-
nen, 103.

— Renbaan, 49.
— Zonne-tempel, 100.

vacrum, 28.
Hendrik de IV. Konink van Vrankryk
—  fteene Kruys, gedenktecken zyner bekee-

ringe, 85.
——  Beeld ter Eere opgericht, 297.
— flaatden Konft-fchilder Arpin Ridder, 294.
Hendriks des VIII, Konings van Engeland Bock

in %t Vatikaan, 356.
— ook Minnebrieven van hem aan Anna Bou-

lain, s0id.

  

— Hoven, 50.
‘afchbadt Za-

 
Hengften-berg, Ions Caballus , van Onufrius,

Collis Quirinalis geheten, 54. —— daar de

Bucefalus en Alexander de Groot , #54.
in de byvoegzelen.

Herbergen (taberne decem) waar, 52,
Herberg ( taberna meritoria) vloeyt oly uyt, toen

Chriftus geboren wiert , 114.323.
word in cene Kerk verandert , i4i4. cene
der Qudfte van Rome, 323.

Herbergiers Klacht daar over , en des Keyzers
Severus antwoort, 114. 323.

Herberg Storta, zeer bekent in Nieuw Rome,126.
Herculana aqua, waar en hoedanig, 21.
Hercules, broér van Pallas, ftaat heminallesby,

143. 144. — afgebecldt, ibid.
Hercules Tempel, 27. 66. afgebceeldt, 112, zyn

medegezels Graf, 53.
metale Beeld in Sixtus de V tyd gevonden,
66. — ophet Capitoolte zien, i04.105,
Autaar aan den voet van den Palatyn, 105.
308; = Eedzwceering , ibid. 314.315»
doodt Cacus, zyner Offendief, ibid.
van Euander gecert, 054.
door*t geloey, zyne Ofiènhoorende, breekt
in Cacus ho], 110.

Hercules en Alceftis, -— en Anteuss — en
Cerberus, zie Fabel.

Herfit hocdanigafgebeeldt, 150.

  

| — met Druyvetroflen, ibid.
—  metcene Tygerjacht, 151.
Hermytenkluysin®t Paleys van Colonna, 199.277.

Kloofter van ‘t huys van Aquila en Prifcil-
la gemaakt, 310.

Herodes Kindermoort; 279. — waarvyflig-
chamen der Onnozelen ruften, ibid,

Hertog van Parma (Alexander Farnefe) Gou-
verneur der Spaanfe Nederlanden, 242,

— cen groot Oorlogs Heldt, ibid.
—  behoudt de Nederlanden voor den Koning,

ibid.
zyn Bceldt, 253.

— Lufthuys Villa Madame of Farnefe , zoo
naar Vrouwe Margareta Hertogin van Par-
mageheten, 339.

Hertog van Urbyns geflacht uytgeftorven , 276.

Ra Alengon Cardinal , 324.
zyn Pronkgraf en Opfchrift , s664,

Hertog van Beyeren ncemt Heydelberg in, 3557
fchenktde Keurpaltzifche Boekery aan den
Paus, word uyt Duytflantre Romegebragt,
ibid. — de Vatikaanfche daar mede ver-
groot» 356.

Hertog van Savelli Erfmaarfchalk van de Kerk,
383. 431. o

— hocedanig zyne fun&ie en amptmoet bekle-
den, fede vacante, ibid.

Heylige Berg, 40.
neri ta Ir.
Heylige Steen, of Moeder der Goden Z4e4 , 100.

en in de byvoegz.
Heylige Stocl t'Avignon , 106. is door Clemens

den V. daar gebracht, 364. -— naderhant
door Gregorius de XI te Rome herbracht,
16. 106. Ù

— 70.jaren t' Avignon gewceft, 290. zie vor.
der Stocl. È

Heylige weg, Zia Sacra, de vierde Wyk van
OQud Rome, 39.

—. ceneftraar, waar ze begon, 39. waarom z00
gcheten, 654.

Heylige of heylzame Wel, Agna Sanita, 28-
— goet voorfchurft, ;bid,

Heyligen in Italje, anders dan in Vrankryk, in-
DS pr) ge  
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gefloten en bewsart, 170. 345-

Heyligmaking, zie Canonifatie.
Heydelberg ingenomenzynde, fchenkt den Her-

tog van Beyeren de Keurpaltzifche Biblio-
theek aan den Paus Gregorius den XV. 355.

Hicrarchy in dry heylige Ordeningen , Bit
fchoppen , Priefters en Diakens verdeelt ,

433.
Hicroglyphifche zin, 6f Spraakbeeldige Obelis-

ken, 188, 296. 298. 34%.
Hieronymus in Cardinals gewaadt afgebeeldt,

228,
— waarte Rome gewoont hecft, 239.
— zyn Kerk, sid. -— waarzyuligchaam

201.

Hippodromas , Paarde berydplaats,99.  — St. Se-
baftiaan daar , vermids pylen hem niet quet-
ften, merftokken dootgeflagen, 23.

Hippotamas , Zecpaert in den Buripus vertoont,
1 03.

Hircauwen grenft aan Armenien, 145.
Hircaufche Tygers wonderfil, sbid. 150,151.

€n verwoedt, :6id.
— lift omhente vangen, #4, cn 151.
— fJacht, enz.

—  afgebeelde, ibid.
Hoedt, ?t recht van den Roden Hoedt, van wien

aan de Cardinalen vergoft, 386.
wat dat Reode betekent,,s054.
hoe aan de Nieuwe Cardinaals gegeven, en

te Romen vanhen ontfangen word, 420.
—. plechtigheyt in ?t overbrengen, 421.
— vereering aan den brenger begroot, ibid.
— moet te Romengehaalt worden, 423.
——  wort zelden tocgezonden, ibid.
> Richelieu noch Mafaryn noyt dien gchad ,

sbid.
— Ordreenformin’tontfangen van den Hoedt

in cenen buytenlandfchen Cardinaal ; 064.
word zelden afgeftaan, 428.

— wie d’eerfte den Hoedafgeftaan heefî,ibid.
ra SORIES daaromgeprezen, andere gelaakt,

ibid. )
—  hoe afgeftaanen nedergelegt word ,#bi4.
— afte ftaan hoc vecl ’t koft, 229.
—  verzoek daartoc hoedanig belt gevocglyk,

428,429.
— word aan den Paus te Romen,
— aan den Nuncius buyten ’s lands tf

handigt.
Hocren of Vrouwen van quaat leven te Rome

gedult, 382.
— hungetal begroot, ibid.
Hoeren, onder wiens Jurisdi&tie ftaan, 367.
Hoerhuyzen (Luparie Lupanaria) 31.

onverzadelyke Wolvinnen vergeleken , ibid,
gaan de natuur te boven ,:0:4. byvoegz.

— in Neroos godlooze Bruyloft aange-
toont; i0id. zie ook, 103.

Hofwachts Legerplaats, Caftra pretoria, van Se-
janus gebouwt,49. — ten welken eynde, ibid,
van den Grooten Conftantyn,en waarom,

geflecht, ibid. x
Hofhouding der Pauzen waar zedert Silvefters

tyd gewecft, 290. :
Hofder Antvken, 356. — van Mich. Angelo

voor?t fchoonfte der wacrelt gefchat, 356.
» Homobonocen Klcermaker gewecit , 316.
— © zyn vroomencerlyk leven en fterven

gecanonizeert, ibid.
— Kerktzyner Eere opgerecht , ibid, — ook

St. Salvatore în Portien gcheten, ibid.

  

 

Hond-.en Schaap-offer aan Rebizo, Godin van
Brandkoorn en Roeft , 94. — wiert in
0 Rebiginis, haar gewyde bosjen verricht,
IDIA,

Honorius Keyzer hermaakt cene oude poort van
Rome, 14.

— Opfchrift ter Eere van Arcadius en hem; 15)
— afgebeeldt, ibd.
— tot zyntydttoe, van Auguftus Ecuw af

Romein zynen vollen luyfter, 25.
Honoris pila Eerzuyl hoedanig, en waar, 52.
Hooft van St, Andries Apottel, waar, 163.
— Joannes den Dooper, 183. -— twift daar

over; ibid,
wanncer en waar ten toon peftelt, ibid.
van Petrus en Paulus verfcheydemaal ver-
plaatit , 292.
van Carolus den V. Koning van Vrankryk
koftelyk verciert, s054.
Opfehriften daar op, s6id.
van Cicero zeer vermaart,
van Jupiter Hammon.
van Paulus doet dry fprongen, daar uyt
fpruyten dry fonteynen , 308,  — vlocyde
melk uyt, s6id.

— van Bafilius den Grooten, 334.
Hoofd der Cardinalen en fa&tien onder hen,

wie die zy, 433.
— der Kopingen, in°r Conclave, wie daartoe

verkoren, 434. zulks nader met voorbeelden

aangetoont en verklaart , i054.
Hoofden van Viffichen van zekere grootte ko-

men den Confervateuren,Stadrsrechtbewaar=
derentoc, 385.

Hooftftukken van Oud Rome, 1. en 2.
van Nazoos Graf, 125.

— van Nicuw Romeofhet. vervolg van Qud
Rome, achter, 160.
vanhet laatfte decl, ibid. en voor, 161.

Hoogtyden, Feet- en Vier-dagen, 458.
Horatius , Cocles, Ecnoog,17. {tut alleen

de Tofcaners, #04,
—  fpringt gewapent in den T'yber #04.

komt met handgeklap in de Stad , ibid,

— zynBeeld, 59. zie ook, idem, 313.
— overblyfzels' van cenen boog t? zyner
Ecre, ibid. 5

Horatien dry overwinnende dry Curiatien , 44
— wydloopig verhaalt, i6i4, in de byvocgz.

de laatfte van hen doot zyne Zufter , ibid.
—  moet onder ’t Sorerinm tigillum doorgaan,

44 ;
— Porta trigemina , de Drylings Poort naar hen

genoemt, 8. 10.
Horatiana pila , cene Zuyl met den roof van de

Curiatien bchangen, 69.
Hormifdas Paus, word van Koning Louis den

cerften met cene goude kroon » vol ge-
fteenten, vercert, 340.

Hormifdas Perfiaanfch Koning, 71. a,
—  verzelt Keyzer Conftans in ’t bezichtigen

van Rome, bid.
—  aardige fteck aan dien Keyzer gegeven »

sbid.
Horologium Solare, cen Zonnewyzer, cum colamna,

j 298.

 

 

9.
— cum Obelisko, 88.
Horrea, Pakhuyzen, 28. — z0odanigevele bin-

nen Romein alle wyken , 28. 38. 45. 55
enz.

Horrea Navalia. — Navale, 1. HaKuey”

zen en Haaven daar de Loop
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uytgefcheept wierden , 111.

Horti, Hovenvan Agrippina, 117.
—— van Argianus, 56.

Afinius Pollio, 108.
Auguftus , 98.
Cajus en Nero, 117.
Cefar, 114.
Colonna, 55.
Domitia, 117.
Galba, 115.
Geta, 115.
Heliogabalus, 50.
Lamia, 50.
Lucullus, 56. 94
Martialis, 117.
Mecenas, 45. 50.
Nero, 117.
Ovidius, 118. 131. wat hy zelf daar van ge-
tuygt, #054.
Pallas cen gevryde flaaf van Claudius, 50.
Plancianus, 50.
Pompejus, 84.
Salluftius, s1. 54 nu Zila Ludovifia.
Sertorius of Sertoriaanfe Hoven, 152. An-
tyke daar gevonden, ibid.
Terentianus, 28.

— .Torquatus , 50.
—  Varianus cum Circo met cene Renbaan, so.
Hortoruma .Collis , der Hoven heuvel anders Pin-

cius, 9. 52.
Hopedale di Litterati , hoedanig cen Wecshuys ,

184. — van wien gefticht, sid, — zeer
geprezen, ibrd. zyn Graf, 241.

Hofpitaals-hceren Orde.
— vandenH.Stoelgoetgekeurt,

in welke tyden zcer vermaart.
—— hunne kleeding.

van wien gefticht. }
— hunne armlieventheyt geprezen.
HoftiliusTullus derde Koning der Romeynen,6.
— woont opden Palatyn, #64.
— trekt den berg Calius aande Stadt, #4;4.
—  Hoftilia Caria van hem gebouwt, 31,32.61,

afgebeeldt, ibid, >
—  ftelt de Saliaanfche Priefterordein , 54, zie

ook 97.
— Vetus Curia, met Clodius lyk verbrant, 61.
Hooven, Tuynen, naby de Grafiteden, en waar-

om, 156.
— den Erfgenamen gemaakt , om jaarlyks de

Graven met bloemen enz. te ceren, ibid,
Hoven, Tuynen. zic Morti.
‘Hugonius Staatzyboek , daar uyt dit Boek ten

deele getrokken, zie des Sehryvers Voorreden.
Hugonotornn Srages, moort der Hugenoten, 353.

ter gedachteniflie van Bartholomeus-dag in?t
Vaticaan afgemaalt, 16. stem, Necema Coligni
Rex probat. de Koning verklaart dat Coligny
met recht vermoortis3 s654.

Huymilien cene geeftelyke orde , doch nu vernie-
tigt, 319

-——  bezaten
—— nu der Camaldoli, #44.

Huylers der Romeynen, hoedanige, 30-
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— hun gehuyl door Echoos “weérgalmen ver-|—  Bifrons,

meerdert, ibid,
Huy]fter afgebeeldt, 147: 5
Huyzen der Oude Romeynen , hoedanig ; 24.
—— hare verdeelingen en gemakken, 28,29.
Huyzen (Zafle) alleen, en op cygene muuren,

ftaande huyzen , 29. zie Za/ule.

Huyzen, Domws ; Vorften of Heere-huyzen der

OQude Romeynen. zie Dowys,
—  getal der zelver, in de cerfte Wyk hondert

cen en twintig, 28.
in detweede Wyk hondert dry endartig;33.
in de derde, hondertzeftig, 38.
in de vierde, hondertvier en dartig, 45.
in de vyfde , hondert tachtig, 51.
in de zefde , hondert vyftig, 55.
in de zevende, vyf en twintig, 57:
in de achtfte, hondert vyftig, 72.
in de negende hondert en veertig, 94-
in de tiende acht en tachtig, 102.
in de elfde negenen rachtig, 107.
in de twaalfde hondert acht en twintig, 109.
in de dertiende hondert en dry, 113.
in de veertiende hondert vyfug, 118.

Huyzender bedenfdaagfche Romeynen, zie Pa-
leyzen en Lufthuyzen.

Huys-dienaars en Officiers van den Paus, 392.
namen der voornaamite, i6i4.

—. Kleeding, ibid.
inkomften, 393; E
hoe zy den Paus en anderendienen, bid.
mindere bediende, ibid. en 394-395: 396.

Huysmeefter van ’t geheyligt Paleys , hoedanig
cen Prelaat, 396.

— vanSe. Dominicus die plaats bekleedt, i054.
is Keurmeefter der Docken, Prenten en

Drukparflen, #54.
Huwlykszaken., difpenzatien, enz, wie daar over

geftelt zyn, 400.
Hylas, cen kint van eenen Adder, in de muyl

van cenenftecnen Beerverborgen, gedoot,
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Hyidi » Lofzang ter Eeren der Dooden , by
de Chriftenen van ouds gebruyklyk,157.

— met Prudentius en Kirchmannusbeveftigt,
ibid.

Hypemneftra, cene der vyftig Danaiden ofdoch-
ters van Danaus, 100.
behout haar manalleenin ?t leven,ibid.

—  harezufters doodenalle de andere , i6i4.

 
L

Jaargetyden , door 74n4s guadrifons met vier aan-
gezichten betekent, 65.

Jaargetyden (vier) hoe afgebeelt, 149,150, 151.
St. Jacobus en Joannes tot het Apoltelampt ge-

rocpen, 298
| Jacobus de Il Koning van Engelant , doet veef

goet aan ?t Engelfch Collegy, 239.
daar over bedankt, ibi4.

Janiculus cen der 7 Bergen van Rome, 6.
—  deszelfs hoogte kan de Stadt dwingen, #04.

daarom van Ancus Martiusin de Stadt
getrokken, #bi4.

| Janus Koning , heeft op Janiculus geregeert, 6.
114. 115.

—  bouwtde Stadt Antipolis, 115.
de Kerk van de H.Cccilia , sid,

|

— ofde Berg naar hem of naar 7anza (Deur)
den naam voert, 6.

—. Tempel'op de Groenmerkt, 106.
met twee hoofden, 69. — Bceld

en Tempel van koper, ibid. — in tyd van
Vredegefloten ; in tyd van Oorlog open, ibid.
moetniet voordie van g#adrifrons genoment
worden, i0id. — ookniet voor dien van
Numagebouwt, #64.

— zinnebeelt, enwathet difrons zeggenwil, aan-
getoont, ibid.
Yyy — Qua-

 

 



   

BLA DWYZ E R.
Quadrifrons ,met vier aangezichten, waar, 65.
—. zyn Bceld byna op alle kruyswegen sbid.

frons , vertoonen de 365. dagen van ?t jaar,
8gi

— afgebeeldt; sb:4,
Fantalis Porta , de Deur-poort , iter Janiculus-

poort, 8. zie Porta , Poort.
St.Jan Colabita waar gewoont. — wie geweeft

hecft, 317.
—  Jeeft als cen ander Alexis, ibid. — Icefden

beyde in cene Ecuw, bid.
— Kerk,opzyn vaderlyk erf gebouwt, ibid.
Zan de Dies, * gecftelyke Gafthuys,Broederfchap

derLiefde, van hem opgerecht, 318.
weleer zoldaat geweett , 014.
ook Boekverkoper, i0i4.
maakt zyn werk van Godt , den armen en
zieken te dienen ,s6id,
zyne Ordervan den Paus goetgekeurt, ibid.
I-buoni fratelli, offatebon fratelli gcheten, ibid,

— fchoon Gafthuys, gerief enz. s6i4.
St. Jan Euangelift, in ecnen ziedenden Olyketel

gefmeten, 11. 33. 297.
Kapel daar ter plaatze, 297.
Kerk, ibid. en 298. — hoort nu aan het
Capittel van St, Jans te Lateranen, #014.
tot het Apoftel-ampt gerocpen, 298.
VAN LATERANEN 290.291. enz.
— wie Lateranus geweelt zy. zie Late-
TANUS,

wanncer en van wien deze Kerk geheyligt
is, 290. —— Beeld onzes Heeren vertoont
zich op denmuur , ibid. Spreckt Pax vo-
bis, ibid. gedachte daar van hoedanig in
de Mis onderhouden, ibid.
daar de Pauzelyke Hofhouding , en hoc
lang gewecft, ibid. -
elf algemeene Concilien in deze Kerk ge-
houden, ibid.
cen der vier Hooftkerken, 291.
daar in ook de H. Deur van ?t Jubeljaar,

ibid.
ftaat onderde befcherming des Keyzers en
Konings van Vrankryk , ibid, — Hendriks
de Groot fchenkafie daar aan, #0i4.
beeld daar in uyt den brand bchouden, ibid,
® Autaar daar Petrus Mis op deed, daar,
ibid.
infgelyks St. Jans Gevangenhuys , nu cene
onderaarifche Kapel, ibid.

Koftelyke gefteenten enz. verrykt , 292.
Opfchriften op de Hoofden , ibid. item an-
dere Reliquien meet , ibid. alze Joannes
Kelkdaar vergift ,° hy dien zonder zich te
befchadigen uytdronk, ibid.
zyn Rok daar dry dooden door levend wor-
den ; Chriftus Rok. — ?t vermenigvul-
digt Garftenbroot, enz, ibid.
Conftantyn de Groot voor Stichter crkent,
ibid.
daarin?t Beeld dat op den muurfprak, 293.
item Helenaas Graf en lichaam, 294.
meer dan zo Pauzen in deze Kerk begra-
ven, ibid.
gefchenken daar aan van Conftantyn, over-
matig koftelijk, en welke die zyn, aange-
toont> 295,296.

—  pronkt op t voorpleyn met den groottten
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Obelisk van Rome; 296. — Opfchrifte
daar op van Sixtus V. doen maken; 297.

twaalf Autarenzinncbeeldig uytgelegt, 114. — Paleys van St. Jans, zie Paleys.
nardige flinger der vingeren van anas Bs-| — Gafthuys, zie GafthuysvanSt. fans enz.

Jan ofJoannesPatricius en zyne Vrouw , wie 2y
waren , 276. — hunneliefde tot de H.
Maagt geroemt, ibid.
hun goer voornemen van de H. Maagtin
cenen droom gefterkt, ibid.
wort van de H. Maagtcene plaats , ter Kerk-
bouwinge, aangewezen, ibid.
poni ze met fneeuw in;den zomerbedekt,
ibid.
bouwen daar cene Kerk Maria ter Snecuw
gcheten, ibid. — ook Maria der Kribbe,
cen waarom, ibid. doch meeft Maria A/aggio-
re , of de Grooter, ibid.

— afbeelding in Schildery , 281. iter 283.
Jafon en zyneipitsbrocders , Argonante geheten,

dn
_ di cerfte Vinders van ’r Zeemanfchap ge-

cert, bid.
— Vlieshelden genaamt, #64. en 92.

hunne galery , i64.
Idea , zie H. Steen.
Jeruzalems verftoring aangeroert, 36.
—  geroofde tempelfchatten naar Rome door

"Titus vervoert , 39. en in den Tempel der
Vrede geplaattt, 1654. *
van Genferik Vandaalfch Koning uyt Ro-
me naar Africa vervocrt, sbrd.

— de Bondkift re Rome gebleven , ibid. —
in St. Janste Lateranen , 293. hoedanig, 414.

Jefuatifche Orde door Clemens den IX , en om
welke reden, vernictigt, 305.322.

Jezus Chiiftus zendr zyn Beelt aan den Koning
Agbarus , 183. — zoude nuin St. Syl-
vefters Kerk zyn, ibid.

—. Beeld van Petrus aan zynen Huyswaart Pu-
dens ( Vader van Praxeda en Pudentiana )

vercert, 265.
—  Beeld van Lucas gefchet@t, van Engelen

gefchildert, 289.
— Kerk der Jezuiten , 204. — Profelly-

huys, sbidem. — gelticht van Farnefe Car-
dinaal , ibid.

Jezuitifche Societeyt van Ignatius Lojola ingeftelt,
204.

regel, van Paulus den III. (Farnefe ) goet-
gekeurt, ibid.

— “hunne Kerk cene der fchoonfte en rykfte
van Romen, ibid.

daar de Hoofden vanPetrus en Paulus, van | — Boekzaal.
Koning Karel van Vrankryk den V. met | — koftelyke Rariteytikamer van Zeege-(

waflen.
—  Sacrilty of Gerfkamer.
— Noviciaat, 272. aan huri hoort ookSt. Vi-

talis, s0i4,
Jezus kindeken Kloofterdochters, doen maar cene

gelofie, 277.
Ignatius Lojola Stichter van de Broederfchap der

Jezuiten, 204. 229.
fticht ook ?t Duytfche Collegy, 229
ook ’t KIoofter der jonge Meysjens, 249»
Kapel, 205.
Kerk,207. — naaft St. Pieters de groot-

fte van Rome, ibid. 5
St. Ignatius Bifichop van Antiochien , de cerfte

die door dieren in ?t Amfiteater verfcheust
is, 35.299.

— twit omzyuligchaam, 299.
vervoert naar Antiochien, sbi4.

ibid.

— cche
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— echterte Romen, i6:4.
Impluvium , het vierkant middelpleyn of plaats der

Oude Rom. Huyzen , 28.
Indulgentien, 376. zie Aflaat.
Inferia Lyk-offer , 143. Innocentius XI. vernie-

tigt het Neef[chap , 397.
Inquifitie, Sacro Officio è of °t H. Ampt, van

wien ingeftelt, 371.
uyt wie beftaande , ibid.
ve daar in onderzocht en verhandelt wort,
abid.

de Roomfche boven andere in Spangien &c.
geprezen, en waarom, ibid.
Paleys, van wie bewoont, 372.
verftrekt ook voor cen gevangenis , ibid.
Molinos daar in vat gezet, #04.
Vrydomen Privilegi der onderhoorige aan
dit H. Ampt, in hette rechtftaan #14.

I
I
I

INSCRIPTIEN of OPSCHRIFTEN,
op de groote Poort, of Porta Nevia , 11.
afgebeeldt, bid.
op de Poort van Honorius en Arcadius, 15.
opden Boogvan Titus , 43.

van Severus,: 64.
op d’Architraaf van ovis ronantisTempel,74.
ophet Gevangenhuys by het Theatrum 44ar-
celli, 80,
op d’Architraafvan de Porticui , galery van
Agrippa, Fecir, 84. —
groor onderfcheyt tufichen fecit en faciebat ,
sbid.
op den Boog van Conftantinus, 102.
Felicitas temporam. Felicia tempora, 153.
op de Volkspoort, porta del Popolo, 163.
op den Obelisk op ?t volks pleyn, 166.
op cene Daphnis, 181.
op de Colom van Antoninus door Sixtus V,
opgericht, 185%
eAra Primogeniti Dei, 253.
Orakel op Chriftus , #64.
op de Colom voor Maria Maggiore ,.door
Paulus V. opgericht, 282.
verfcheyde Opfchriften enz. Hebreeufche,

Grickfche en Latynfche, in ?t Kloofter van
St. Jans te Lateranen, 294. zie vorder Graf-
fchriften, enz.
op den Hieroglyphifchen Obelisk , voor
St. Jans van Lateranen door Sixtus V. op-
gericht, 296, 297.
op cen Kruyspilaar, 311.
opde Fonteyn en waterleyding van Paulus
den V. 326.
op de Porta eAfngelica van Pius IV. opge-

bouwt, 339. ;
op de Hieroglyphifche Pronknaald voor St.
Pieters, van Sixtus V.opgericht, 342.
op het Poortaal van St. Peters, 343.
op den Bandt van den Dom, 345.
op cen geheyligt Zwaart, 409.
op cen eAgnas Dei, 413.

op cenen marmeren vis in "t Kapitool, no-
ende der zelver hoofden , 252. Ver-
in daar by omzete verkopen , #bi4.

Infiula Tberina, "Tybers Eylant, 116. :
— ook Lycaonia, en waar na z00 gcheten, ibid.
— waar Uyt zamen gegroeyt, ibid.
Infula, Infele, op eygene muuren en alleen ftaan-

de huyzen, 24. 29
»— mecft alle de huyzen der Oude Romeynen,

de Heeren-huyzen , Domas uytgezondert,
zoodanige, i014. en 28.
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-—— inde cerfte Wyk waren zoodanite If@le,
i 4350 bl. 29

— inde tweede Wyk. 3160 bl. 33
— inde derde Wyk. 2807. bl. 28
— inde vierde Wyk. 2758 bl. 45
— inde vyfde Wyk. 2850 bl. st
— indezefde Wyk. 3505 bl. 55
—. inde zevende Wyk. 3385 bl. 57
— inde achtfte Wyk. 3880 bl. 72
— in de negende Wyk. 3788 bl. 94
— inde tiende Wyk. 2664 bl. 102
— indeclfde Wyk. 2500 bl. 107
— in de twaalfde Wyk. 2486 I. 109
— in de dertiende Wyk. 2488 bl. 113
—. indeveertiende Wyk. 4405 bl. 118

45906. Huyzen,
Infule geheten, ofalleen en opeygene muu-
ren ftaande.

De Hcere Huyzen of Oude R. Paleyzen,
1771

Facit — 47677
 

Vorften Huyzen, Huyzen enz,
Intemelinm, hocdanig , 64.
Joannes. zie Jan.
Jooden, 30000 tot den Opbouw van het Amfi-

theater van Vefpafiaan gebruykt, 36.
Hoek il Getto.
met Muuren omringt.
met Poorten afgefloten. [

— mogendien niet vergroten. J
_ Sodio volk. e Je
—  morfig, }
— volftank.
—  mogennergens anders woonen. I
Jooden en Heydenen wanneer, enwaar, gedoopt

worden, 297.
Jonas Beeld uyt den Walvis komende waar, 165.
— onwaardeerlyk gefchat, ibid.
Jordaans Berg ( Adonte Giordano ) 87.

naar wicn zoo gcheten, ibid. stem 227.
St. Joris Orden , in Alga di Venetia , vernietigt >

en waarom, 232.
Jofephus (Flavius) wyft de geroofde Tempel-

fchatten aan, 39.
— als een naukeurig Gefchichtfehryver gepre-

zen, sdid.
Fovis canatio, hoedanig, 98.
Ifabella Clara Eugenia , Vorftin der Spaanfche

Nederlanden, 179.
Ifidorus heylig verklaart, 191. —— eene Kerk

tzyner Eere van Donno Alaleone opgericht,
sbid.

Ifis en Serapis, de derde Wyk van Oud Rome,

Iis edOfris, twee Godheden of Hemellichten,
de Zon en Maan betekenende, van d’Egype
tenaars geéert, 155.

Ifis Kapel, 48.
Ifis en Serapis $ Priefters rechten godlooze ftuk-

ken aan, 92. daar wort de Roomfche
Matrone door hun fnoot beleyt gefchonden,
ibid. — de Hiftory daar van wydloopig
opgchaalt. ibid. in de byvoegz.
T'empel, 92,93. om hunne vuyle daat om

verre gchaalt: byvoegz. sbid.
mt Pa aan Kruyffen genagelt ,i4i4.
—  Beeld in den Tyber gefmeten, sb;4.
3fs Athenodori, een beeld van Ifis zeer Konftig van

Yyya Ù Atheno-
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Athenodoor sehouwen, 108.

Îfium hoedanig, 92.
Italje cen der aanzienlykfte deelen van Euro-

pa, 3
— vanveele volkeren zeer aangezocht, ibid.
—_ Godsfpraak of Orakel daar over , 100.
TralusKoning, bouwt Capena cene Stadt in La-

tium, 10.
Jubel-jaar alle 25 jaren cens, 429.

waar uyt zynen corfprong hecft, 4q41.
hoe by de Jooden, en waar ?r op zag, ibid.
van wien cerft op hondert jaren ingeftelt,
442.
veranderingen van verfcheyde Pauzen daar
omtrent , did.

Op 52. jaren en van wicnvaft geftelt, 429.
442.
bekentmaking hoe ze gefchiet; 044, — ope-
nen ef fluyten der H. H. Deuren, wanneer
en in welke Kerken, 442,443. — in het
Jubeljaar 1675. de Doodkluys van Ovidius,
enhoe ontdekt, 126.

St. Juliaan brengt Vader en Moeder om, 212.
— meynt zyn Wyf boel te dooden, ibid.
— doctgroote boet, ibid.
— Kerk?t zyner gedachtenis opgericht , #6:4.

3.68.
Falia Agna » cene fchoone waterleyding, 12, 19.
Zulia Curia , het Raad-HofvanJulius Crezar, 61.
Zalia Strada , Julieftraat , 14.17. 236.
— Lynrecht zoo verre *t 00g reykenkan, 4654.
— ftaat vol Paleyzen, 4054.
Julianus een Martelaar, 212.
— in ?t Martelaars-bock bekent, ibid.
Julianus Keyzer de Apoffaat (verlochenaar) laat

de H.H. Jan en Paulus onthalzen, 3r.
— doot Bibiana, 286.
— metcene doodelyke pyl getroffen , nevens

den Keyzer Leo Armenius en Conftantinus
Copronymus , als gezworene vyanden der
Kerke leelyk afgemaale , 282.

— Lofrede ?t zyner Eere van den Graaf Ma-
mertinus gemaakt , 28.

— noch in wcezen, ibidem.
Juliaan den armen of herbergzamen', 286.
— cene Kerkt'zyner Eere opgericht, sbid.
Julius Crzar recht de Zegetekens van Marius door

Sylla om verre gefmeten, weérop;91.
— over Clodius geèrgert, 110.
— verftoot daarom zyne huysvrouw, ibid,
-— waar, wanneer , en van Wie vermoort, 85,

— zyn Tempel, 62.
— Forum, Merkt, 70.
— Septa falia, Schuttingen, 89.
— Beelt met cen malién-kolder, 71.
— Ruyterbeelt van vergult Metaal, #44,
fano Luema gecft den jonggeboornen her leven, —

137 o
— beneemtden ftervenden hetlicht , 139.
funo Moneta , Munt-godin waarom zoo geheten,

8
— Tempel voor haar gebouwt op de gront van |—

Manlius geflechte huys, ibi4.
— waardie geftaan heeft, s0i4.
— Proferpina helfche Juno genaamt, 136.
Jupiter ontfangt zelf de vergoodde Zielenii

. Hemel, 139. ; i
Tupiter, Pluto, ook helfche Jupiter, ibid. £
Jupiter » Capitolinus Tempel op het Capitol,

75: “Mii
— door Horatius Pulvillus ingewydt, i0i4.

— lengte.
—e
— omtrek.
— daarin voor 12000 talenten aan goutof ver-

gult, maakt Hollants geld 600000 gulden,
bid.

— raakt in d’afch, Ti
— herbouwt, j 4:
— rykdomdes Tempels aangewezen, 77.
Jupiter Feretrius Tempel ongelooflyk kleyn, 79-
— waar van Feretrius geheten , #04.
— van Romulus gebouwt, ibid.
— daar in Spolia opima Vorftenbuyt opgehan-

gen. ibid.
Juturna eene Waternymph, 92.
— haar Tempel, i0r4.
Juftinianus Keyzer, 163.
— zyn Coloflus-beelt, ibid.
Juftiniani cen Roomfch Edel Geflacht, 161.388,
— rekenen hunne afkomft van den Keyzer Ju-

ftinianus, s0i4,

c

76.

K.

Kabinet van Chigi, vol Medaljes , 184.
noch cen van Chigi, van de beft by cen

gefchikte rariteyten der waerelt, 276.
— van Farneze, 242.
— van Pozzo, 222.
Kadmus, zie C.
Kaffarella, 306. zie vorder C.
Kajetanus , den grooten Cardinal geheten, 210.
— hy en Paulus de IV (Karaflà) ftichten de

Kerk der Theatynen , 212. — naar zyn
Bifdom van Chieti, in’t Latyn7heate, Thca-
tynen gcheten, ibid.

— Pronkgraf, zie C.
| Rak-ftoelen (Sedilia felle frercoraria) hocdanige,

108. — waar tweere zien, 294»
— 1600 zoodanige Zittingen van marmer, waar

en voor wie, #0id.
— de Pauzen plachten zich daar.in nedertezet-

ten, cn waarom, ibid,

— onderzock, of de Paus Man of Vrouw was,
belagchelyk, 294.

Kalendrier ofDagregifter der H. H, dagen, 404

 
 

14590,
| Kaligula, zie C.
| Kamcelen ftaan met ecnige H. H. overblyfzels
Î wonderbaarlyk {til , 208. -—— konnenniet
| voortgedreven worden, ibid.
| Kamerling der Cardinalen , 366.

zyn Amptbeftaat, #654.
van den Paus, ibid. — duurt ad vita,

Î ibid, 369. — onderfcheyden van dat der
Cardinalen, 366.
hoogaanzienlykheyt van dar Ampt , 369.
— fNlaatals de Pauzelyke Stoel ledig is (Se-
de vacante) gelt met zyn wapen daarop idid,
woont.alsdan in ?t Pauzelyk Paleys, tot dat
in ?t Conclavetreet, enz. ibid. .
van den Oever, della Ripa, wie, 385.— docet
Recht over Zeelicden, ibr4,

Kamer(Apoftolifche) hoedanige Vierfchaar, 377»
— waarin hare Jurifdiftie beftaat, 37

— .waar in

in den |— Amptmannen zoo hoogeals laage bedienden,

— Ult waar Kapel houd , aangewee-
Zen, 404

Kampo Marzo, nu cen klcyn pleyn, 170.
Kandelaar (Joodf{che) met zeven Ricten VELa
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— reer aardig, den Hoorn van overvloet ver-

toonende , 280. ’— daar in een geduurig
brandende wafch-toorts, i654.

— Zuyls- of Koloms-wyze , dry Eend-vogels
vertoonende, 324.

Kapellanen , 336.
— hunne kleeding in ?t kroonen van den Paus,

ibid.
Kapel, hoe menigmaal in ‘t jaar Paufelyke Ka-

pel, en waar gehouden , 404. Ordre
in '© derwaarts gaan , #04, — in het zit-
ten, 406.

KAPELLEN, EENIGE DER VOOR-
NAAMSTE, als van

— Anacletus, zyndedecerfte en onderaartfche,
die ter Eere van St. Pieter geheyligt.is; 339.
Anicetus, 229. x E;
— Chigi. beyde zeer grootin Maria des
— Cibo, Volks, ofdel Popolo, 164,165.
de Clementynfche, 350, 351
Domine quo vadis , zynde naar Chriftus aan-

fpraak aan Petrus , zoo genocmt, 306.
— door Egefippus beveftigt, ibid.

Ginettizeer koftelyk, 213.
de Gregoriaanze, 348.
der H.H. Grotten, 346.
Helena. 288. —— den Vrouwen verboden
daar in te komen, #64.

Liborius onderaartfche Kapel, 256.
Martina onderaartfche , #614,
Michaélinter nubes, in de wollen, 372.
’t Paradys Hofin St. Maria Maggiore, 264,

341
de Paulyner, 282. 253. 254.
St. Pieters Koor-kapel, 279.
“t Rozenhoetjen, 208.
Sanita Santtorum, 289.
?t H. Sacrament, 293.

Winterkapel. #54.
Scbaftiaans duyftere Kapel, 214.
Sixtus , 279. 352. 354
Strozzizeer Koftelyk, 213.
— twee, daar dén Vrouwen verboden in

te komen, 295.
Kapitolium het Oud befchreven, 72. — het

hedendaagfch, 251.
— waar naar zoo geheeten, 6, -—— wasdeve-

fting van ‘t cerft gebouwt Rome, 5.
— lag buyten Romens muur, ibid.
— cerfte form befchreven en afgebeelt , 6. 72.

5 di Tempel drymaal afgebrant, weérop-
gebouwt, en van wie; 73. in de byvocgz.
item 76.

— Stand van het hedensdaagfch afeebeelt, 251.
— aanloop hoedanig aangewezen ,ibid, en on-

der(cheyt daar in, tuflchen ‘© Oudten Nicuw,
sbid,

— de dry Paleyzen of Gebouwen daar op aan-
gewezen, ibid. item 25,253.

— Klokken-toren en klok 253.
den luydt, s6:d.

— vele antyken aldaar, cn aangetoonthoedani.

— die zel-

CRILZZA
Rioele Boekzaal, 75»
— Tempelnader befchreven , ibid. en 76.

—— deszelfs rykdom en koftelykheden 77.
—— trappenvan Julius Cxzar, &c.knielend,

opgeftegen, 77.
— vol beelden , daar onder met vleugels en de

Anfer argentens > zilvere Gans,78. — voor

 

 

cen van de zeven Wonderender wacrelt cen
acht, 76. È
Zie vorder C.

Karnaval, Vaftenavont te Rome 3 167. — fpant
de kroonbovenalle Vaftenavonden, ibid,

Karthaginienzen in den Scheepstryt van Duillius
’eerftemaal overwonnen , ‘106. Columna

roffrata de gebekkende zuy1, daarom tzyner
Eere opgericht, 69. — afscbeeld, s6;4.
item 252.

Kafteel St. Angelo, of Engelenburg, 331,332.
— Acne voor cene dwingende fterkte derftadt,

ibid,
weleer voor cen Graf-zuyl van Keyzer /Elius
Adrianus gemaakt, 332.
naar den H. Engel, wiens voctfporen men
daarziet, Engelenburg geheeten, i6;4.
Belizarius daar in belegert, verweert zich
met de ftukken der aloude beelden, ibid.
e Crefcentio , en haar wien zoo geheten,
sbid,
van Crefcentio, van Ben Marfo, en anderein-
genomen, en Rome daar uyt geplaagt, ibid.
Lp daar op van St, Michiel inter nubes,
UZZA
bedekte weg tot in ?t Vatikaan, #6;4.
bezetting daar in, en verfcheyde Tuyghuy-
zen, ibid.

verftrekt voor een Gevangen-huys van Staat,
33.

— Schat daar in van Sixtus den V. opgelegt, ‘
enz. sbid.

Retro en vierdagen ‘“t gantfche jar door,
470,

Kerkelyke vergadering ( Confffary) 370.
— Raadvanden Paufelyken Staat 3 054.371.
— zit alle 14. dagen, enz. ibid.
Kerkelyke vryheyt, en vergadering daar over;

372.

—— wat daar verhandelt word en wanneer, ibid.
Kerkelyke gebruyken en vergadering daar over;

373:
— vanSixtus den V. opgericht, sb:4.
—— waar in beftaande , Via
—Schryvers wat van Conftantyn getuygen;

339. —  hunne dwaling 7 Carcere Tule
liano , }

— Zedeboek, 409.
Kerken mcer dan vierhondert in Rome , 31.

zulks door Martinelli. aangetoont , ibid.
— nu verwocett, ibid.

KERKEN, KLOOSTERS, EN MIRA-
KEL- OF WONDERBEELDEN
ALDAAR.

Kerk van
— StAdriaan, 256,257.
— cen Wonderbeeld, i4;4.
ZEgidius, zie Gilles.
Agatha, in Suburra of der Gotthen ; 266.
Agatha, in Traffevere , 322
Agnes, op de plaats Navore, 220.
derhiftory van Alexis, ibid.

Agnes buyten de muuren, 274.
— Kloofter, ibid.
Alexis, 312»
Ambrofius , ala Maffima ; 249.
Ambrofius op de Loopftraat , 163:
— afgebeelt, sbi4.
Ambrofius en Carolus Boromeus, 168%
Anaftafia, in Velabro , daar wel cer de Ara
Maxima fignt, ;

Laz das Ana-

Won.  
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Anaftafius en Vincentius, 196.
Andries Kerk, 272.
— item cene onderaartfche , 304.
— ronde Kerk aan de Volks-poort 163.
— Morte Maris, 172. -— nuSt. Yvoder
Bretoenen, ibid.
— della Valle , ten Dale, 212. cene zeer
fchoone Kerk, ibid. Kapel daar in
van Ginetti , koft meer dan 80000. Ryx-
daalders, 213. — infgelyksde Kapel van
Strofli, ibid. — de Duyftere Kapel van
St. Sebaftiaan , voor de Peftzieken , sbid.
en 214
— della Fratte , 179. 183.
— der Schotten, 138.
— in Porto Gallo, 45. 260.
— ih Traffevere, 318.
— van tr Noviciaat of Nieuwlings-huys,

 

272:
Angelo , of des H. Engels in Borgo, 333.
Angelo, of St. Michaels aan de Vismarkt,

248;
VECA Gordiano, Schuts-Engel, 190.
Anianus , 314. zyne Hiftory, en

milrheyt in d’armoede enz.
Apna 313.
Anna, Fauftinus en Jovita , of der Breffan-
ten, 237. by de Fonteynen, ibid.

Apna der Ongefchoeyde Spaanfe Carmeli-
ten, 272.

Anna der Lyndrayeren, 247.
— cen'Wonderbeelt, i6;4.
Annader Staffiren , 338.
Antonius der Capucynen, ofAntonia di P4-

doa, en d’onbevlekte Ontfankenis, 190.
— der Frangoizen, 285. — aldaar cene
Ridder Ordre. — ookeenfteene kruys
S gedachite van Koning Hendrik den IV.
ibid.
— det Portugaloizen, 171. 231.
Apollinarius, 229.
Apollina, 322.
Apoftel-kerk, 163. 197. 198.
— is cene Hooftkerk. — zeer oud.
— Gregorius de Groote daarin gepreekt,
197; 198.

Athanazius der Griekcny163.175»
— Collegie, 175.
— Doorluchtige mannendaaruyt ; ibi4.
Auguftinus, 171.
Auguftinus, 230.
— Kloofter; ibid,
— daar cen Maria Beeld vanSt., Lucasge-

fchildert, sid.
Balbina ; 305.
Barbara der Bockverkoperen , 246.
Bartholomeus der Leerbereyderen , 248.
— ophet Eylant, 318
— van Betgamalco , 188, —— welcer St.
Machatus of St. Malo’s, ibid,
— vanSt, Bafilius of St, Maria van d’As-
nunciatie, 259,260.
— metcen Kloofter van Geeftelyke Vrou-
wen , 260. — onderwyzen aldaar de
Nceophiten, ibid,

Benedi&us, 243.
Benedi&us en Scholaftica , 215.
Bernardinus, 267.
— Kiloofter , ibid.  
Bernardus, 258.
— cen Wonderbeelr, 259.

Bernardus, by de Badtftoven, 273: 274
— by de Colom van Trajanus, 258.
Blafius, 171.
— della fofa, 227.
— della Pagnota, 236.
— din Campitelli, 251.

— der Sommasken by Aonte Citorio, 185
—* van den Ring, 246.
— del Cacaberi; 248.
Bibiana , 286.
Bonaventura} op den Palatyn, 302.
Bonofa, 319.
Brigitta, 243.
— wie zy was. }

bare dochter Catharina; 3 da
Cajus, 273.
Calixtus, 324:
— zyn Put, ibid.
Capranica Collegy , enz, 186.
Carolus aan de vier Fonteynen, 272.
Carolus de Catinari, 246.
Carolus Boromcus en Ambrofius aan de

Cours of Loopftraat 168.
Catharina , 224. 239.
Catharina, della Roota » der Lynfpinderen,

249: ”
Catharina van Siena, 241. —— hare Broe-

derfchap heeft recht, omjaarlyks cenen
dootfchuldigen te verlofitn, i0:4,

Catharina vanSiena op denHeng{tenberg;267.
-—— Kloofter, sbedem.
Chryfogonus, 322.
Ccecilias en Blafius, 171. — daar cenbeelt

van St. Lucas gefchildert, 14.
Cecilia , 319. haar, Graf cen der fraayfle

pronkgraven van Rome, ibid.
Cellus, 232.
Cxfarius, 306.
Ciriacus, nu Maria der Engelen, 275.
Claudius det Borgonjons, 189.
Clemens, 35.299
Clara, 215.
— Kloofter, der Clariflen, i6:4,
— dem, cen diergelyk, 186.
Clara van ’t H. Sacrament, 271.
— Kloofter, ibid.

de Conceptione immaculata , onbevlekte Ontfan-
kenis van onze L. Vrouw, enSt. Antonio
di Padoa, 191.

Conftantia, 274.
— Kloofter, bid. daar word ’t Aarts-bif
{choplyk Palliume bereyt, ibid.

Cofmus en Damianus der Barbieren;212.
Cofmus en Damianns in Zia Sacra, 257:
— Wonderbeelt, sbid.
Cofmus en Damianus in Traffevere 325.
Crifpinus en Crifpinianus , 323.
Dionyfius, 273.
— Kloofter, ibid.
Dominicus van den Berg AZagnanopoli , 267,
— Kloofter, ibid.
— cen beeld van St. Lucasgefchildert, i0:4,
Domine quo vadis ? ofKerkje van de H.
Maria der Palmen,; 306. — Wonderen,
ibid.

van de H. Dorothea en Sylvefter, 323.
Dryvuldigheyt des Kruys ofTrinita da Mont,

  

°

176.
— Kloofter, ibid. en 178. zeer geprezeN»

ibid. zie ook Trimtas.

Dryvuldigheyt der Pelgrims, 243. Do



BECCA DWY:Z EER
Kerk van

Elyfiuss of St. Loy der Goutfmeden, 241.
Sat of St. Loy der Hocef[meden, 315.
Elizabeth der Duytfche Bakkeren, 214.
Euphemia, 259
SFUSO der verlatene Maagdekens ;

ibid.
Eufebius, 286.
Euftachius, 161.215.
Fauftinus en Jovitus, 300.
Francifca Romana, 191.
— Kloofter , ibid.
Francilca , of, Adaria Nova, de Nicuwe,
40. 301.
— Kloofter van Benedi&ynen, sbi4.
—— cen Maria beeld van St. Lucas gefchil.

dert, ibid,
Francifco è Ripa, 320. en Kloofter; ibid.
— & Siffo,243. — enGafthuys, ibid.
— de Paula, 262. — en Kloofter ibid.

— deSales, 328. — en Kloofter, 1654.
— Xavier, zyn Oratorium, 207.

der Gaétanen Kerk, 278.
Galla, 316.
Gilles, of /Egidius in Borgo, 338.
—— in Traftevere, 320.
Gregorius , 172: — tem Onderaartfche
Kerk of Kapel, daar in de Engel by de 12
arme lieden fpyfde, 305.
— op den Berg Crelius, 304.
— op de Brug di Quattri Cappi 316.
— op Ripette, 172.
H. Geeft, of H. Maria in Saffîa,330333!.
— der Neapolitanen, 240.
— der Geordende Canoneflen, 259.
— Kloofter, ibid,
Helena, 212.
Hieronymus della charidade, 239.
— der Sclavoniers, 174
Homobonus , anders, Salvatore in Portica,

316. —— wie Homobonus gewecft zy ,
ibid.

Honofrius , zie Onufrius.
Jacob der Ongenceslyken; 167. — weleer
St. Jacob in Akga/fa ; cn waarom zoo gehe-

ten, ibid.
—— der Spanjarden, 219.
— aandeSettignaner Poort 328.
— Scozza Cavalli, 334. -— in deze Kerk

is Abram en Iaaks Offerftecn; item die,
daar Chriftus op voorgeftelt wierd, ibid.

Jezus, 204
— of der Jezuiten Profefly-huys , ibid
— item de goetkeuring vanIgnatius regel
door Paulus ( Farneze) den II.

Jezus en Maria , 167.
— Kloofter, ibid.
fezns, of Kindeken Jezus Vrouwe kloofter,

176, 177. hoog (als cen Zendeling-huys
der Vrouwen) geroemt, ibid.

Ignatius, 207. — deze Kerknaaft St. Pic-
ter de grootfte van Rome, #44.

Ignatius by Flaminius Renbaan, 250.
-—— Kloofter, 249:
Idefonfus, 191.
Joannes en onze L. Vrouwe, 183.
— cen Wonderbeeld, ibid.
Joannes in d’Oly of aan de Latynfche Poort,

 

297.

Joannes en Paulus, 305
— Baptifta de spinelli, 339.
— Baptifta # Aercatelli; 251,

 

Kerke van
— Colabita; 317.
— della Malva, 323.
‘— della Pigna, 210,
— der Florentynen, 235:
— der Genuezen, 321.
— der Maroniten, 196.
— della Ficoccia,, ibid,
— der Bolonjezen, of des Ketens, 242.
— in Aino, 238.
—— onthooft (decolle) 8146
van Lateranen, 290, — Wonderfprekent
Beeld, i44. en 293. ite» cen Beeld onzes
Heeren uyt den brant ongefchonden en
behouden, 291.

H.Joris, of Gregorius in Velabris, 303.
Jofephus der Schrynwerkeren ; 255.
— der Carmeliten, 180
Ifidorus, 191. cen Akkerman in zyn leven
geweett, 2654.

Julianus der Nederlanderen; of Vlamirigen,
213.

Julianus byde zegetekens van Marius, 286.
Juliaan op den Berg Jordaan, 227.
H Kruys op Adone Citorio, 186.
— op Adonte Mario, 339.

— della Penitenza, 328.
H. Kruys en Bonaventura , $7. cerlt St.
Nicolaus in Porcilibus , gcheeten, ibid. en
197.
— H. Kruys Kloofter van St. Clara, 186.
H. Kruys van Jeruzalem, 288
— daar cenftuk van ?t ware Kruys.
— ter Helenaas Kapel, ibid.
Laurentius, 258.
— buyten de muuren , 286.287.
Wonder, ibid. ontrent de ligchamen.van
Stephanus en Laurentius.
— # Borgo, of in Piftibus, 335.
—— in Damafò 223.
— inFonte, 265.
— in Lucina, 169. Lucina wie, ibid. deze

is de grootfte Parochy van Rome,170.
— in Miranda, 257.
— in Panifperna , 266. — Waar Paniere
na van herkomt.
Laurentius en Benedi&us in Pifcicola, 331.
Lazaras, 339. — van ecnenfchurften Franf=

{en Bedelaat, en waar mede, gefticht, #54.
Leo - 4 la Sapienza 218.
Leonardus en Romualdus, 328.
Louis der Franfien, groote, 216.
Louis der nflen, Kleyne, 212. nu ftaat-
?er St. Andrics ten Dale, 4664.

Loy, zie Elyfius. ceo
Lucas der Schilderen op den Viminaal, 256.
niet meer in wezen, sbid.

Lucas en de H. Martina, #6:4, È
Lucia in Selce, anders van de Keyen# Orfeo

 

 

  

geheten , 263. — onderfcheyden van

Lucia in Syracufe, ibid. — Kloofter van
Lucia , sbid. — item cen Kloofter van
Augultyner Monikken, #4. in de Don-
kere winkels ,. 211. — Kloofter van
Adelyke Dames , Corpus Domini geheten,
ibid.
— della Chiavica, Lucia van °t Riool of
Aftocht, 238.38.

«—— della Tinte , van de Bel, 172,

Marcellus aan de Loopftraat as Cours, 207:
— daar in cen Krucifix wonderlyk be-
waart , ibid.
Zaza —= Ora

 

 



 
    

BLADWYZER.
Kerk van onze L. Vrouw,
— Oratorium, Gebedchuys, ibid.
Marcus, 203.
Wonderbeeld , ibid.
Margarita, 322.
Maria, Onze L. Vrouw , de H, Maîgt Ma-
donna enz. alle hate Kerken, als volgen:

Maria del Popolo , des Volksafgebeelt, 163.
— zeernet belchreven, 164. — won-
derbeelt van St. Lucas gefchildert , ibid.
— — der Mirakelenafgebeelt , 163. en be-
fchreven, 166. 6
van den H. Berg, ibid, en afecbeclt ibid.
163. en 166.

— — en Johannes, zie Johannes en onze
L. Vrouw wonderbeelt , s0i4,
— — bydedry Fonteynen, 308.
— — der Engelen , del Angelì al Pantono

in °t Moeras, of 44 Macellum Mariyram;
?t.Martelaren Vleeshuys, 260.
— — der Engelen 4 Termini, 275.
— — derZielen, de l’eAnima, 221.
«— — der L. Vrouwen Bootfchap de An:

nonciatione , 273.
— — item L. Vrouwen Boot(thap , 398.
— Kloofter, Zid.
— — van’sHemels Autaar, del Ara Ce-

 

  

 

li, 253. — Beelt van St. Lucas gefchil-
dert en Kordeliren Klootterdaar by,254.
— — del Conceptione grotta pinta , van de
©Ontvangkenis in ?t gefchildert hol , 223.
sem , Kloofter van de Ontfangkenis, 262.
—,— van de onbefimette Ontfangkenis ,

del Conceptione immaculata , 191. — en
Kloofter, sid.
— — del Confolatione , van Vertroofting ,

315. Ziekbuys voor Mannen en Vrouwen,
sbid. — item Wonderbeelt van St, Lu.
cas, 316,
— — van Conftantinoplen, 190. — naar
cai Wonderbeelt van daar overgebracht ,

id.
— —- var Egypten, 314
— — van Genade of Dankbaarheyt , del

Grace, 183. — Wonderbeelt van onze
L. Vrouw, ibid.

—- — der Genade of Hemelvaart onzes
Heeren, 388.
— — del Horto, des Hofs, 321. — cen
Wonderbeelt , «bid.
— — der Nedrigheyt, del Huzilite , 200,

Kloofter, sb:d.
— — vanLorette, 258.
— — van Montferrato , 238.
— — van den Eykdella Quercia, 243.
— — yan de Koorts, 347. ez 350.
— — della Minerva, 207.
— — des Monts, der Bergen, 261.
— Wonderbeelt en Kloofter, #4. en
262.
— — de Monterone, 214.
— — opdenGeytenberg,251. — Kloo-

fter van Torre di Specchia, ibrd.
— — de Monticelli, 247.
— — del Orfo,231.
— — del Oraifon on de la Mort, des Doots

of Gebeds, 241.
— — della Pace, der Vrede, 227. — en

aldaar een M. Beelt van St. Lucas, 228.
— — des Palmes, der Palmen , ofDomine

 

 quo vadis, 306.
— — el Pianto, desGefchreys, 248.

| Kerk van onze L. Vrouw,
Wonderbeelt dat fchreyde , s0id.

del Pitiédes Infenfes, van Medelyden
over de Zinneloozen, 185.

de Prieurie, van de Priory 3313.
de Pareté, der Suyverheyt, 334. cen

Wonderbeelt , 1614. î
della Purificationi , in Banchi, 235-

 

 

 

sem
 van onze L. Vrouwe Reyniging, of
della Purificationi, 263.

del Repos, der Rufte, 320.
della Rotonda, Pantheon, 163.

zeer net befchreven, 187.
della Sanita, der Gezontheyt, 276.
della Scala ,: der Ladder, 323.
della Scala Cali, der Hemellche Lad-

der , 308. — Daar de Ladder uyt het
Vagevuur naar den Hemel gezien, 20.

de Septema doloribes,van de Zeven weén,

 

 

 
 
 

 

326.
———_ del Suffrage , der verlichtinge , 236.
—_ della Torre, of van den Toren, 319.
———— Tranfpontine , over de Brug, 333.

cen Wonderbeelt, 164,
della Vallcella , of Nieuwe Kerk è 

224.

 Virginum , der Maagden , 200.
Kloofter, 64.
s— della Vitoria, der Zege, 193. — ce-
he der zwieriglte Kerken van Rome, 194.

in Aguirio, 186.
———= in Campitelli op ’t Capitool, 250.

Wonderbeelt, 1654.
ur in Campo Carleo, 259.

in Campo Marzo , op?t Marsvelt, 171.

cen Wonderbeelt, sb:4.
in Campo Santo op ?t H. Veldt, 336.
in Capella, 319. i

—— in Saffia, 330. — Wonderbeclt,
ibid,

in Cofmedin, 313. — waarom zoo
gcheten , sbid.

——- in Dominica, of Navicella 33, 298.
——— in Portica in de Galery , ook St, Gal-

la gcheten, 216. Wonderbeelt, ibid.
—— in Poblicolis, 249.

—— in Traftevere over den Tyber , 325.
de Oly Fonteyn, #6i4. È
— in Trivo op den Dryfprong , 189.

en waarom zoo gebeten, s0rd.
—— in Via op den Weg, 188. Wonder=

beelt in den put, #04.
in Via lata , op den breeden weg »

 

 

 

 

 
202.

—— dn Vinci, 317. “
Imperatrix , Maria de Keyzerin, 299.

Wonderbeelt met den H. Gregoriuskou-
tende, ibid. =

Liberatrix Maria de Verlofler®Te ,
202. daar de Hiftory van St. Sylvefters
Draak, ibid.
— Maggiore de Groter, ook Maria ter

Sneeuw , en Maria der Kribbe geheten,

 

 

Nova, de Nicuwe, of vanFrancif-
ca Romana, 300.

Maria Magdalena der Bekcerden, des Conver-
tis,184. Kloofter, #44. È

Maria Magdalena der Kruysdrageren , 186.
— deze doencenevierde gelofte , #04

Maria Magdalena , 4 A4onte CavalloE
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Kerk van St.

— Kloofter der Jacobynen, ibid.
Martha , 206. Maagdekloofter voor jongr
vrouwen vandencerften rang, ibid.
— achter St. Picters, 337.
der 40. Martelaren , zie Veertig.
Martina der Konftfchilderen , 7. 256.

onderaart(che Kapel, ibid.
birotos en Sylvelter op ?r Gebergte , 38.
2
— opden Berg der Godvruchtigheyt 246.
Matthcus in Aderulana, 299.
Michael, zie Angelo aan de Vismerkt..
Michaels Kapel , zie Kapel van Michaél,

inter nubes, 332.
Michiel in Saffa; 336.
— al Torione, ibid,
Nereus Achilleus en Domitilla, 305.
Nicolaus in Arcione $ 196. — wie Nicolas
was, ibid.
— del Tuffo, 168.
— der Lynflageren, 151.
— de gli Incoronati,241.
5; » Carcere, 317. zyne Mildheyt afgebeelt,

1014,

— alle Calcare, 212. a
— der Lotharingeren, 227,228.
— des Prefets, 171.
— van Tolentyn, 193.
Onuphrius of Honophrius, 328. =
Pancras, 15. 326. — was maar 14. jaren
toen hy Martelaar ftierf, ibid.

Pantaleon by Pafquyn, 222.
— opt Gebergte, 260.
Pantheon, zie Maria dela Rotonda ; 163.
Paulus Kerkje, 103.
Paulus, en Jans Kerk, 305. zie Joan.
+— buyten de Muuren, 309. — daareen
onderaartfch  Autaar. , zeer vele Reli-
quien, en een Kruycefix dat gefproken
heeft. 310
— in de Wyk des Regels , 247. anders
San Paolino della Regola,
— aande dry Fonteynen, 308.

wondere oorfpronk derzelver, sbid.
Pelerinus , 338.
Petronella, 348.
Petrus 7 Carcere , 255. Wonderfonteyn,

ibid.
— in Montorio, 325.
— op ?t Vaticaan, 15. 162, 339. eZ.
— in Vincoli, 38. 262.
— en Marcellinus buyten de muuren, 299
— cen Paulus Oratoriam, 237. item Kapel
of Oratorium,311, daar deze HH. Apolte-
len, met woordenaldaarverbaalt , affcheyt
van den anderen namen.ibidem.

Praxeda in Monti , 264. Kapel, ibid, het Pa-
radys-Hof , om dat eenziel in *t Paradys
gezien Wiert. Ook Maria , dibera nos è
penis inferni geheten, ibid.
— by de Put van Pantaleon, 320.
Prifca,3g12. — welcer ’t Huys van A-

quila en Prifcilla, 0/4,
Pudentiana, 47.257. — Van Pudens (huys-
waart van den H. Petrus ) zyne zoonen en
dochters, :6:4. Put, ibid.? — Kloofter,
ibid.

Quirico of St.Cyr aan het R.enperk , 260.
Regina Cali, 328.
Rochus, 174. Deze Kerkis anno 1657. naar

cene nicuwe Ordre gebouwg,ibid,

 

Kerk van St.
Romualdusop de Loopftraat, 202,203;
en Leonardus, zie Leonardus.

Rufina en Secunda by Lateraan, 296.
—— in Traftevere, 322.
Sabas, 311. — daar zie men nocheen Sea
palebrum of Pronkgraf van Velpafiaan en
Titus, ibid.

Sabina 312. — .daar in de H. Deuren.
item de misworp van den Duyvel naarSt,

Dominicus. — de ftecn of kloot, did,
Salvator, 217.
— al’ Onda, 243.
— aan d’Oftienfer-poort, ZLI.
—— A Ponte Rotta, î
— de la Cour, van ?t Hof-gericht; 322.
— della Copelle , 186.
— in Campo, 243.
— in Lauro 232. — Orden van St,Joris,
en waaromvernietigt, sbs4.
— in Porti, anders Homobono, 316.
— in Primiciero, 227.
— in Suberra ; 260.
— detrois Images, vande dry Beelden, 262.
—— vande donkere winkels of St. Staniflatis,
MI,

Scbaftiaan ,307. — cene der 7 Hooft-Ker-
ken , sid. — Duyftere Kapel van St.
Sebaftiaan voor de Pett, 214.
— op den Palatyn, 301. 302.
— en Valentyn, zie Valentyn.
Sergius en Bacchus, 262.
Sylvefter en Dorothea,323.
Sylvefter in Campo Marzo, 183:
— in Monte Cavallo, 268.
— din Portica, 300.
Simeon, 231.
SimonenJudas , 227.
Silvia; 304.
Sixtus, 223. —— Gafthuys, ibid. — item
Sixtus,306. daar dry dooden van St. Domi-
nicus verwekt, ibid,

Staniflaus van Polen, zie Salvator van de
Donkere, enz. 111.

Stephanus Ronde-Kerk, 298.
— del Cacco, 206. — Kloofter, ibid.
— in Pifcivola, 238.
— alle Carozze , 314.
— der Hungaren, 337.
— der Indianen, #6:4;

Swceetdoek of St. Suaire der Piemontoizen
212.

Suzanna, 194 —— Zy wasdochter van Ga-
binus, namaag van den H. Diocletiaan ,
wiens zoon Zy Weygert te trouwen, enz.
ibid,

"Fherefa am de 4 Fonteyrien; 273.
Theodorus, 202. — Bygeloovigheytdaar
ontrent, 203. geltuyt, s0r4.

‘Thomas der Engelfchen, 238.
— in Parione , 224.
— en Urfula, anders, #/ Confolado, 235.
— A la Navicella, 298.
— de Cenci, 248.
‘Tryphon, 171. $
Trinita of der H. Dryvuldigheyt op den
Berg, 176. — Kloofter enz. zeer gepre-

zen, cn waarom, sid.
— der Pelgrims ender Convalefcenten ;

243:
Valentyn, 164.
Valentyn en St. Sebaftiaan, 249.i Kerk

 

 



 

BLADWYZER.
Kerk van den H.

Venant by Laterdan, 296.
‘der veertig Martelaars, 211, #07 225.
der vier krooncn, 33,300, waarom, en naar
wie, zoo geheten, s654,

Vincent en Analtalius by de Fonteyn van
Trevi, 190.
— by de dry Fonteynen, 308.
— Van de Koks, 249.
Vitalis, 272.
Vitus en Modeftus, 285.
Urbanus, 259.
— di Caffarella, 306,307»
Yvoder Bretons, 172.

Kerke-ordre om de kinderen ylinks na de geboor-
te te doopen, 4OL. 1

Keten daar Petrus te Rome aan geflotenis ge-
weelt, 262.

Ketens daar Petrus te Jeruzalem mede van Hero-
des gefloten was, 262. aan de Keyzerin
Eudoxia vereert, en van wien did.

— cendaar van naar Romegezonden. — fcha-
kelt en fluyt zich miraculeuzer wyze met
de vorige , sbidem. a

Kettery der Arrianen, door Gregorius Magnus
t'ondergebracht, 266.

— der Novatianen, door een Concilie en wan-
neer gedoemt, 367. —— wathun gevoelen
was, bid.

Keurpaltzifche Bibliotheek , nu op het Vaticaan,
355

Keyzer /Elius Adrianus A4a#folenm, graf s 16.
— Lrug ofponseEliws naby zyngraf, ibid.
— Porta elia nu Angelica gcheten , ibid.
— Tempel , 70. in des H. Martelaars
Adrians Kerk bekeert, ibid.
Alexander Magnus Colofus-bcelt , 169.
— zynBcelt en Paart Bucephalus op Monte
Cavallo, 52,53.

Alexander Severus geprezen , en waarom,
23:
A) , zie A.
Aurelianus zet de muuren van Romen wy-
der uyt, ro. wat daar in begrecp, ibid. —

Julianus Apoftata , Konftantinus Coproni-
mus en Leo Ifauricus alle dry gezworene
vyanden van de H, Maagten Kerk leelyk
afgemaalt, 282. -

Juftinianus verdryft door Belizarius de Got-
then uyt Romen, 14
zyn Coloflus Beelt, 163.

_ Celache te Rome van hem oorfpronke-
lyk, 287.

Karel de Groot, zie, Carolus Magnus.
Konftantyn de Groot, zie C, — Leolfau-

ricus, cen Kerterfch Beeltvernieler,347.
Lotharius Zoons-zoon van Carolus Magnus,

15.
SR onderftantgelden aan Leo den IV.

1014.

— ftyfr hem tegende Zarazynen, ibid.
Lucius Verus maakt cen graf voor zyn paert,

118.
— ongelyk verfchil tuflchen hem en den
Keyzer Caligula, dic zyn paert Burger.
meefter maakte, sid.

Tiberius broeder van Drufus, 28. behaalt cer
in ?t opbouwenvan cenige verbrande huy-
zen, 6. — de Berg Cerlius daarom Au-
guftus gcheten, #64.

Keyzers-z00n geweygert van de H. Sufanna te
trouwC1s 194. — waarom, sid,

Keyzer ; en Koning van Vrankryk , Befcherm-=
3 Hecren van St. Jans te Lateranen, 291.

Kinderen , uyt oyergeloof, waar gebracht , om
doot krank zynde, gezont te worden, 393.
waar uyt dat overgeloof fproot , item , hoe

daar tegen voorzien, bid.
Befcherm-Heer de H. Theodorus , ibid.
— aan hem een Kerk geheyligt , 302.
Remus en Romulus tracht Amulius te ver-

doen, 4. i
— wonderlyk bewaart en opgevoedr, 4.

Doop mocetylinks na hunne geboorte gelchie-
den, 401.

Klerk van 't Sacro Collegio, Iationaal, en waarom
100 geheeten, 366. — ook Onder-Secre-
taris geheeten , gaatalle jaar af, #0:44

Kloot op St. Pieters, wondere hoogte en groot-
tep:g$la

Koeye-velt Campo Vaccino , nevens den Boog van
Kopftantyn , cn Mera fudans zeer treftelyk
afgebeelt, 301.

Kolonna een der Wyken van het hedendaagfch
Rome befchreven, 161. 179.

— srtronnie geflacht van den cerften rang,

Koorts {Febris) by deOude Romeynenals voor
cene Godin cen Tempel opgerecht , 100,
— vande hedendaag(che met Kerk en Au-
taar gecert, 347. 350.

Koninginvan Ener glad en gaaf gebalzeme,

waar, 276.
Koningin van Cyprus haar Paleys, 335. zie Pa.

leyzen.®
Koningin van Sweden te Romeingchaalt,, 162.
— de Volks poort ten dien eynde ver-
nieuwt, #04.

— Haar Paleys, zie Paleyzen.
Koningen van Romen: Romulusdecerfte, 4

5. enz.
TatiusSabinus wort zyn ampigenoot, 5,25.
Numa Pompilius de tweede , 115. zyn rots
en bron, 26. c

Tullius Hoftilius de derde , 6. cen Tempel
van hem gebouwt, «bid. een houte Beelt
daar in, uyt den brantongefchonden, 66.

Ancus Martius de vierde, 6, trekt den Aven-
tyn aandeStadt, #054.

Tarquinius Prifcus de vyfde, 2,3. de cerfte die
Riolen bouwde, sb:4.

Servius Tullius de zefde, 8. 13. Muuren of
aggeres Servii van hem gebouwt, ibiderz.

Tarquinius Superbes de zevende, en laatfte,
12,13.23. wintde ftadt Gabyna een tien-
jarig beleg , ibrd.

wort vin % Roomfche volk verjaage, 6.
— Porfenna zoekt hem te herftellen , 1654.
doch vruchteloos, #bid.
— zyne velden worden aan den Krygsgodr
geheyligt , en Campus Alartins geheten,

116.
— uyt zyne wechgeworpene koorngerven
groeyt het Tybers Eylant, 116.

Koningenvan Napels, cen Pauzelyk Leen, 419.
— geeft jaarlyks cene Tel tot tribuyt, ided.
Konings Zaal te Rome hoedanig, 353,354.
Koning Carel de V. van Vrankryk, verheerlykt

de hoofden van Paulus en Petrus met ju-
wcelen, enz. 292.

— Carel de VIII. 176.
— trekt door Rome om Napels te winnen,
— yn verblyf aldaar; 203.
— fticht te Rome de Kerk en ’: Kloofter

ibid. der
EH
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HH. Dryvuldigheyt , 176. niet dan Fran. — Volktrekt geen geld ; maat groote voorrech:
goizen en hun getal daar in, 054. ten, ibid,

—. Henrik de IV fchenkt de Abdy van Klerak — Tucht en vrdre, ibi4.
aan St. Jans van Lateranen, 291.

— Beeld hemtercere opgericht) 297.
— gedachtenis zyner bekeeringe te Rome,285.
— maakt Arpino, cen vermaarden Schilder,

Ridder van St. Michiel, 294.
— Louis den XI word cen geheyligt zwaart

van Pius den II vereert en toegezonden,
4og. — merkwaardig Opfchrift daarby,
ibid. begiftigt de Kerk te Rome, enftelt
cenenjaarlykfchen vierdag in, 349.

— Louis den XIV zyn beeld te Verfailles op-
gerecht , 168.
— de uytftekende konft van Guidi, daar in
betoont, geprezen, 167.221.
— geroemt over zyn vervolg, dwang en
woede tegen de Calviniften , 167. 178.
— ook Louis de XIII , die °t cerft be-
gonnenheeft, ibid.

— Pepinus begiftigt de H, Petronella?s Kerk met
groot inkomen, 348.

— zend zyne dochters om aldaar gedoopt te
worden, ibid.

— GCarel de Groote infeelyks zynen zoon Caro-
lomannus , #bid.

— de Kerk van Louis den XI met eene grond-
gift verrykt, 348. De Franfle Ko-
ningen Patronen daar van, 349.

Kopft der Quden in Schilderen en Becldhouwen,
zeer hoog geprezen, 274.

Konftenaars, in Becldhouwen enSchilderen, van
den Ouden en Nicuwentyd vergeleeken,
161.

— hooggeroemt, sbid.
— wie in deze laatite Eeuwen daar in boven

andere uytgeblonken hebben , 122. — den
©Ouden zeer nabykomende , ibid. iter 121.
123. enz. zie Schilders.

Koper becld van St. Pieter zeer oud, 347.
— Keyzer Leo Ifauricus dreygt het ( doch te

% vergeefs) in ftukkente imyten, ibid.
Kopere Kapel van de Concordia, Eendracht, 62.
Kopere vergulde Tempel, zie e#4es Pacis339.
Koper vergulde daktigchelen op Romens Tem-

pel;qo. — in St. Pieters overgebracht,
ibid.

— opdenPanthconvan Agrippa, 85. i
Koper dak op den Tempel van pier Capitoli-

ns, 76. —— alle van Conftantius afgeno-
men en naar Conftantinopelen vervoert,
85.

Koornkorlen van cene Specht tot voedzel van
Romulus en Remus aangebracht, 4.

Koornfchuuren der Gemeente op Termini, 274.
Kortonefe (Pedro) een vermaart Schilder en

Bouwmceefter, 256.
— geeft zyn huys tot vergrooting cener Kerke,

ibid. — meeft al zyn goet daar by,ibid.
Krib, hooy, ftroo , zwachtels en docken van

Chriftus, 280.
Krygslit der Romeynen om de Franflen (ft Ca-

pitool belegerende) te mompen, 78.
Krygsmacht van den Paus, 391.
— 7 getalte voetente paart op meer dan 80000

begroot, ibid. Ù
— Kas- of Tuyghuys, 373. — daarin voor

30000 mannen en meer wapenen, ibid.
— Overfte, 390. groote macht. — van

wien gewoonlyk beklcedt, #04. inkomen,
enz, 391.

 

 

— Overfte ter Zec, 392. — inkomen, ibid.
— machtter Zee. #b;4.
Kroonara der Pauzen drydubbelt fis

dat beduyt, ibid. È da N
Krooning van den Paus,435. zie Paus.
Kroonen of gloeyende Hooftbanden , om de

hoofden van vier Beeld{nyders, door Do.
mitiaan geklonken , 300.

— hunne naamen, 614.

—_ GR der 4 kroonen t? hunnercere gefticht,
ibid.

— vanGuifcard om verre gefmeten,
Pafcalis den II. herbouwt, #4.

H, Kruys-Kloofter van St. Clara, daar cen ftuk-
je van't ware kruys, na de plondering van
haar Kloofteren koftelykheden, alleenover-
gebleven, 186.

Kruys, te Jeruzalems Kerk, 288. — van Con-
ftantyn gebouwt, -—— van zyn Moeder
Helenabegiftigt, sbi4.

— dry ftukken van © ware kruys, sid. in San-
tha Sanîtorum cen diergelyk ftuk, 289.iter

— ceenftuk daar vanin St. Pieters, 345. — noch
cen ftuk van ?t kruys of dwarshout van
den goeden Moordenaar, 388.

—_ Fiata Petrus kruyciging aangewezen,

— wegderVier Fonteynen,273.— zeer fchoon
voor °t gezicht, sb:d.

Kruycefix in St. Pauls Kerkfpreckt tegen Bri-
gitta, 311.

Kupido en Venus, van Praxiteles, 181.
Kus(O/calum) der Vrede, mond , hand, kniejen

Voet. zie Ofculum.

— door

Li

Laatfte cer der Dooden , 147. laatfte woorderi
en ceneftille rut toegewentt , 156. Labi=
cum cene ftadt in Italje nu Colonna; 47

Laitaria Columna, de Melk Colom, 106. — daar
de Vondelingen neérgelegt , s6i4.

Lacas cen Pocl, Meyr, Lak : ook cene Wel en
Verlaatbak; ook vooreen Bron, Kom, en
Fonteyn genomen, 28.

Albanus, *t Albaanfch Meyr, 4
Alfetino, 20.
Bracciano, ibid.
Curtis het Lak of Poel van Curtius, 68.
—— waar van het den naam voert, giffing ;
ibid. — Galbadaar omtrentgedoot , #6i4.
Zuturne, van Juturna, 63.
Pafteris , ’è Herders Meyr, 38.
Promethei, van Prometheus; 28.
Philippi, van den Keyzer Philippus , 116:
Santtss, de Heylige of heylzame 28.
Servilius, cene bron zoo geheten,63.
Vipfanii, van Vipfanius of Vefpafianus, 28.

Lammeren en Schapen om de woltot het Aarts-
biflchoplyk Pallium te gebruyken , waarge.
voedr mocten worden, 274.

Lammerender Geyten en Schapen , inwatjaar-
gety, aangewezen, 149.

Lam Godts door het Agnes Dei verbeeldt , zie
Agnus Dei.

Lago de Stracciacapo , hoedanig, 20.
Lans daar Chriftus mede van Longinus geftoken

wierd, "
Aaaa 2 i Land.
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Tandfchappen eStaterì van den Pausin Italje,

26 î363.
— dertien in getal en hoedanige 1014, '
— buyteti Italje,/4/4. — hunneraller namen,

ibid.
+= hoeze geregcert worden, 364.
— Raadsvergadering daar overhoe gcheten, 376.
— hunneJurifdi&tie, enz , #04,
Lanifte, Schermmeefters,35. — vecle irgetal,

ibid,
hoezich oeffetien, en waar mede, ibid.
hun Schermfchoo] Battsalia, ibid.
veelderley flach Andabata Retiarin &c. ibid.
hoe zich vry vochten, handgeklap des volks,
ibid,

— Commodus Keyzer, det zelver Opperprins,
ibid. — zeltzame roem over zyne weihige
pryflyke overwinningen ,i614.

— Fauftina Keyzerin verlieft op cenen Scher-
mer, 181.

, — afbeelding daar van, waar, 1654.
Lantcernen der Dooden in oude graven gevon-

den, 140.
Lascoons vermaarde beeld op Belvedere,38.
= zeer hoog geroemt van Hannibal Caracci,

123.

_ get van Bartoli, van Bellorius in Prent
uytgegeven, bid.

La parte , cen dagelyks genot van de Pauzelyke
bediende, beftaande in Wyn , Broot, enz.

394: n
Lapis, Lafuli hoedanige fteen, 283. en wat dar

in bewaart , 347. :
'analis , cen Steen by den Romeynen in

groote droogte omgedragen. 27.
— Perinfas , cen legplaats van de krygsbenden

dereerfte wake, waar, 5
Lares, Huysgoden, kaboutermannetjes ; 42.115.
— het bygeloof diensaangaande befpot , ibid.

byvoegz.
Lares Permarini , hocdanige Huysgoden. —items

hunnen Tempel, 90.
St. Lafarus gekruyft, 256.

afgebecldt, sbid,
— een goct Schilder, ibid.
Lafari, of Bramante Lafari, 352.
— ceen.zeer vermaart Schilder cn Bouwmeetfter.
— met hem de aaloude Bouwkunft verre-

zen. —— hecht het Belvedere aan ’t Vati-
kaan, s0d.

Lata Via , de breede weg , cen zeer vermaarde
ftraat, waar ze begon en eyndigde , 56.

Lata Via, de zevende Wyk van Oud Rome, be-
fchreven , en wat ze befloeg, aangewezen,

— zyn kruysdood

Je 1 ;
Lateranus (Plautius) Borgermeefter van Rome,

33. stem.

— cender Hoofdenin de groote zamenzwecering
tegen Nero, — ontdekt, — hyomge-
bracht, ibid.

— Stantvaftigheyt in ?t fterven geroemt, 34.
byvoegz.

— zynhuys, 33,34. —— van Neroaangefla
gen, 34. — bewoont, — 00kvan de
volgende Keyzars tot Conftantyn toe ,. ibid.
—— die ?t aan Sylvefter fchenkt , sbid. of
wel aan den Paus Melchiades, 290. — Hey-
lands Kerk daar in gebouwr.  — vele an
tyke daar in aingewezen.  — ook het
fchoone Ruyterbeeld van Marcus Aurelius,
ibid. — St. Jans van Lateranen , daarna
gcheten, 290. È  

Latina porta , de Latynfche poort ; 10. Zic Portà
— Via, op de Latynfche (Zia) weg vele gra-

ven der Martelaren, 452,453.
Latynen, cen volk van Larism, 6.
— van Ancus Martius den Aventynfchen Berg,

nevens de Janiculus tot eche woonplaats
toegewezen, ibid.

— vanTarquiniusPrifcus voottondergebracht,
102. .

Latium nu’tLandgebiet van Rome, of Campag-
na di Roma; 3.363. — cen der vermaart-
fte wacreltftreken, 3.

— wathet vervat, 363.
Latonia, Stcenputten hoedanige , 43.
Lavacrum, Wafchbad van Agrippina, 50.
— van Heliogabalus, 28.
Lavardyns ; extraordinaris Ambaffadeurs van

Vrankryk, intrede te Rome, 419.
Laverna , Godinderdieven, 108.
Laverna ara , zie Ara.
Lavernalis porta, de Dicf poott, 8.10. zie Porte.
Lavicana via, Lavicaner weg , daat vecler Mar=

© telaren graven, 453.
St. Laurentius cen Spanjaart van geboorte , de

Spaanfche Cyrillus geheten , en waarom,
onder , dat die zyn ligthaam

te naaukeurig bezagen binnen 10 dagenftier-
ven , 287, — waar op den Roofter ge-
braden, so. — zyne Kerk, zie Kerken.

St. Laurentius Mirakelen int Gevangenhuys ,
266. zie Mirakelen of Wonderen.

Laurens de Medicis , 217. Vader van Catharina
Koningin van Vrankryk, 216,217.

— brengtinftilte zes antyke beelden uyr Ro-
me naat Florence, 101.

Laurus , inter duas lauros , tuffichen de twee Lau:
rierboffchen, cene begraafplaats zoo gehe-
ten, 300.453. —— de H. Helena daarbe-
graven, sbd.

Lefticarii, hoedanige , 113. — Lelticariorum caftra,
sbid. *

Leglifternia, hoedanige Feeften, 112. è
—— gefchieden by nacht , daarom pervigilia ge-

heten, sbi4.

Lecning, Banken twee te Romen , 235. 244.
419.

— far van den H. Gceft , 233. net befchre-
ven, 239. — zecergeprezen, «bid. — door
de Paus vergoft en goer gekent «bid.

— Berg van Barmhertigheyt, 234. 244.1
— van wienopgericht, 245. — van ’t Con-

cile van ‘Trenten goet gekeurt , 104.
erten — wat, hoe, envanwicbe-

Icent en geregcert word , enz. zeer net aan-
gewezen , sbid.

Leenen van den Pauzelyken Stocl, 363.419.
Licenmannendeszelfs zyn Koningen, 410.
— Hertogen , Prinflen, Marquizen , Graven,

enz, 363.
Leeuw bewyft aan Androdus dankbaarheyt, 104
— waarom, de ganfche Hiltory , «bidem in
de byvoegz. :

Leeuwen, Beeren enandere wilde dieren gevech-
ten tegen den anderen in’ Amfiteater ver-

toont, 35.
— tegen menfchen, i6i4. en 104.
— Jacht afgebeelt en vertoont, 151, — word

op den Zomergepaft , 14.
Legata 4 Latere, zydgezanten van den Paus, 364-

24. — welke Landfchappen van henlie-
den geregeert worden , 364. hoe van
den Paus daartoe verklaart, s6id. — WaN-

neer
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neer ?€ kruys hun voorgedragen word, 365.
— gevenden zegen aan'tvolk —— waar
in hunne macht meerbeftaat, #6i4.

_ icehoedanig in hunne uyt-cn intocht,
ibid.

Lente, d’cerfte der vier Jaargetyden , 149.
— aardig afgebeeldt, #24. — ook door ecne

Hartejacht, 151.
Lentemaant Martius, Heylige dagen, 462.
St. Leo; twec Autaren hemin St. Pieter toege-

Wydt, 349.
— dreygt Koning Attila (den Geeflel Gods ge-

bynaamt) met St. Picters gramfchap , ibid.
— ?t zelve in cenbeeld uytgehouwen —,ko

10000 Ryksdaalders, #4.
‘o, cen groot Heer, 310. uyt hemhet Ooften-
rykfche geflacht gefproten, ibid.

— Pronkgraf en Graffchrift , ibid.
Leo Ifuricus Keyzer; cn waarom gelaakt, 347.
— zie ook K. Keyzer Ifauricus.
Leonyns Stadt , ook St. Pieters vlek,9. hoedanig

cen gedeelte van Rome, 15.
van Leo den IV gebouwttot cen Voorftad.
ibid. — Lotharius en Anaftafius doen hem
onderftant, i6i4.

— ftut daar de Sarazynen die Rome verwocite-
den, ibid,
de Kerk vanSc. Pieter daar binnen, i6i4. 15.

Leonistertii triclminm, hoedanig en waar, 290.
Lepantes of Levantfe Zeeflag van DonJantegen

den Turk gewonnen, 253. :
— afgebeelt, en waarte zien, ibid.
Lezen vanverdachte boeken wien verboden, wien

toegeftaan , 273,274. —— moctfchrifielyk
betoonhebben, #44.

— Vergadering daar over ibid. en gelafte tot
zulks te vergunnen, ibid.

— de Inquifitie heeft het zelfde recht , ibi4.
Lethe de vergerel-vloet , 138. hoedanig van de

Ouden zinnebeeldig afgebeelt , s064,
— de Zielen drinken na verloop van 1000 ja-

 

ren,ofmeer, daaruyt, ibid. en 144. — ver-
geten alles en kceren weèr in andere ligcha-
men, 145.

Letterati, zie Galthuys.
Letters, daaruyt de Eeuw, wanncer gefchreven of

gehouwen kenbaar, 131.
— op Nafonen Graf, ontrent welke tyd daarop

gchouwen, ibid.
— Vinders det zelver, en der Cara&eren, 355. |

der Hebreeufche, Chaldecufche , Syrifche |
of Griekfche ,, Latynfche en Armenifche,
355 :

Letters van meerdanveertigderley talen en Ca-
raéters , in de Drukkery de Propaganda fide,
179.

Fame in ?t Griekfch op Ino Matuta , dochter
van Cadmus gepaft , 107.

Libera, ook Proferpina, dus gehecten, 105,
Libera nos à Peffe, de Kerk van Maria Liberatrix

daar naar, en waarom, Zoo gcheten, 302.
Lichte Paarden-poort, 15: 33.
— Wykenverblyfplaats , 336.
— twee Compagnien fterk , alle Edelen , hun

getal en fundtie, 391. 7
Limina Apoftolorum, welke plaats in de H. H. Grot-

. ten zoo gcheten, 346.
Linnen ofLywaat by de Romeynenin geen ge-

bruyk, 55.
Litanien van de Gceftelykheyt zelve gezongen,

5. — van de Kapittelen , door hunne4I

kooralen, 044,

Littus Palchrum , Schoone Oever; 97.105. Waats
om zoo genoemt, ibid, — Littoris Palchri
gradus , ibidem. — Lituns de kromme
Wigchelftok 97. waar die, nevensde gehey-
ligde Schilden, bewaart wiert, s654, ©

Livia Keyzerin en Gemalin van Auguftus, 50.
fticht ter cere van Auguftus cenen Tempel,
too. — Macellum Vlceshuys,50.

— Porticas galery , 38,
Livius (Titus) geprezen, ecnzyn verhaal van de Me-

tale of Oflen aangewezen, 65. rede-
ncering daar over van den Autheur, sid.
buyten-reden in de byvoegz. ibid.

Livius (Titus) legt te Pavia begraven, 120.
— zyn Graf,cn ookdie van andere groote Man-

nenhooggecert, ibid.
Locus tracidatorum, Moort-plaats , waar, 26.
— daar vele Tempels der -Afyoden, ibid.
— vele Chriftenen gedoot, om ’t weygeren van

aan die te offeren, ibid.
Lojola (Ignatius) Stichter van veele godvruch-

tige gebouwen ,
— Ipfteller van de Sociteyt van Jezus, enz. zie

Ignatius.
Lollianus fons hoedanige bron , 108.
Lombardenvan den Koning Pepyn verdelst zyn-

de, 16. — wordvan hemhet Landf{chap
van St. Picters erfgocdt ( Patrizzoninze ) aan
den H. Stocl gelchonken, 16. 5

Longara cen vermaart oort , welcer buyten Ro-
me, 9.11

— door Urbaan den VIII binnen Romegetrok-
ken en befloten 15.

St. Longinus doorboort de zyde onzes Heeren,
201,

— 2ynligchaam ruft in St. Marcels , sbs4.
Loode beeld van Mamurra, 52.
— Zeegel van den Paus; 490.
Loodt-flager, #64.
Loop-baan (Stadi) daar menfchen te voetom

ftryt liepen,93. zie Stadium.
Loop-ftraat ( il Corfo ) zeer fchoon befchreven,

166.
— duaropaardige wedlopen, ibid.
— opVaftenavont uytmuntende boven al, 167.
— eenfchoon gezicht van eenerhande gebou-

wen, 169.
Louwmaantfanzarins, Heylige en Staatzydagen

daar in aangewezen ; 4.59.
St. Lucas Euangelift.
— ?t zyner Ecre cene Kerk op’t Viminaal ge-

{ticht, onder de voet geraakt, en waar door;
256.

— cen goet Schilder cn Patroon der Schilderen,
enz.ibid.

— zeven Schilderyen van hem nochin wezen,

SI

 

 

229.

— de HMag daar in afgemaalt, #04. alle
— in Maria del Popolo, 164.
— int Benedi&yne Kloofter, 171.
— in Maria della Pace, 228.
— in St. Auguftyns, 230. }
— in Maria Ara Celi ?s Hemels Autaar, 254.
— in St. Dominicus 4 Aonte Aagnanopoli, 267.
— in Maria Adaggiore daat het allerberoemdite

beeld der H. Maagt, 283.
— item in Sanita Santtorum, hetbecld onzes Hees

ren van hem gefchetft , doch van Engelen
voltooyt, 28 =

— inSt. Maria Novaof Francifea Romana, cen
Maria Beeld (zoo men meent) van hem ge-
fchildert, 301.
Bbbb — in

 

  



 

      
  

 

BLADWYZER.
= jin Maria del confolatione è der vertrooftinge,

infgelyks, 316.
Aucanus verheve zicl, waar, 139, 140.
Luci gewyde bofchjens, 26.48.
Lucus , of gewyd bofch van
— Auguftus, 88.

Bellona 77.
Cajus en Lucius,48. word Galezzo, in ver-
bafterdè taal geheten, s6r4.

Capitolynfche of op °t Capitolinm tweebosjes
by de Vryplaats, Af}lu22, 75.
Cuperius Hoftilianus, 26.
Egeria,26. cene Nymph van Numabemint,

ibid.
Efquilinus, 48.
Fagutalis, ibid.
Furiarum der hellche Godinnen daar Cajus
Gracchus gedoot wiert, 115.

Hilerna; 113.
Laverna Godinder dieven, 110.
Lauretinasy het Laurier-bofch, i0i4.
Lucinaof Juno Lucina, 48. 88.
Mavors of Mars, 94.
Melphitis of Zanonis mali odoris van quade
Lucht, en waarom zoo gcheten, 48.

Binfarum der Zanggodinnen, 26.
Nevins) was cen roofneft , 26.
Platanorum platteboomen onbekent, 87.
Patilinas , 48.
Quercetanus het eyke bosje, 1664.
Rubigo de Godin van brantkoorn , honig-
dauw, 48, 94.

Saturnus, 107. —— Semele, ibid.
Viminalis het Griende Bofch , 48.

Lucina cene Godlievende Roomfche Matrone
geprezen, 169.

— herbergt den H. Paus Marcellus, ibid.
in Lucina, waarom de Kerk van Laurens în Lw-

cina gcheten, ibid.

Lucretius de Poéet te Collatia geboren , 12,
Lucullus beeld , 19.
Ludiemus van den blixem in ?t groot Renperk

getroffen, 115.
— Graf, ibid.
Ladi Spelen , stem Scholen en Oeffenplaatzen ,

hoedanige die waren , 33.35.38. 80,81.
Ludus Matutinus , (eu, Gallicus , het Vroeg of

Franfche School of Spel, 33.
— Serotinus het Avondfpel, 33.
— het Spel of Gevecht der dieren enz, in het

groote Schouwburg, 35.
— Aagnus het groote
— Dacicus het Dacifche Ì sori of
— Mamertinus Mamertynfche pets 39:
— fen , Schola Queftoria ,”t Ontfangers School,

9

2a SE Gaulorum *t Gauloizen School , 39.
Ludi (eculares , hondertjarige Eeuwfpelen, 88.
Ludi , Spelen, Schoufpelen uyt Azien herkom-

ftig ,80.
—_ Lydiers daar machtig op verzot, ibid.
— den Tofcanencer, van wien gelcert , en

hoedanige Speelen, s0i4.

— vanden autheur naar haren aart belchreven
en leelyk uytgemaakt; ibid.

— cenftuk (Nero betamelyk) uyt Tacitus in
cen buyten-reden, tot betooning vanalle on-
gebondene onkuysheyt , bygebracht , ibid.
byvoegz.

Lupercal,82. cen der voornaamfte gebouwen ge-
rekent, op den Palatyn, 95.

— waarhet den naam van voerde, gifling, ibid.
— het Hol den God Pan toegewydt , ib:4.
— cene Wolvin, twee Kinderen zoogende,voor

dat Hol geplaatft , id. -— noch op ’tHof
te zien, sbid.

Lufthuys des Keyzers (Autatorium Cafaris), 27.
— by het Paleys op monte Cavallo , als cen Luft-

buys (44utatorium Pontificis) des Paus ver-
geleken, 28. ,

Lufthoeve of Huys van de Keyzerin Livia, 51.
Lufthoeven- Huyzen , Zile Vignes geheten , cem

nige der voornaamite , als ze van
— Adrianus Keyzerte Tivoli, 122. —— daar

in vecle konît , en Antyken gevonden,
ibid.

Aldobrandini,268. hoort nuaan ?t Geflacht
van Pamfilio ; sid. — Paleys daar by,
ibid.

Barberini, 329.
Benedetti Sa
Borgefe; beflaat, metceen kleyn Paleys daar
by, vyf mylen in denomkring, 180, 181,
182,183.

Cefi, 162.
Chigi , en Paleys daar by, beflaat in den
omtrek omtrent dry mylen, 276.

Farnefe , 302.
Farnefe, item 339. zie Villa Madama.
Juftiniani, 162.
Julius den II methet Paleys daar by, 162.
Lanti, met een kleyn Paleys, 328.
Ludovifio, met een Paleys, 54.192; 193.
Maidalchini, 320. —— Aladama, zie Vila.
Mattei , 298. by de manfiones Albana , 298.

iters.

— Paleys daar by, 4054.

Mattei , op den gront van Cafaris domas, of

Huys, 302.
Medicis, met cen Paleys daar by, 175,176.
Montalte of Peretti, van Sixtus den V. ge-
bouwt , beflaat met het Paleys omtrent 3
mylen, 275.

Pamfilio , beflaat 5 mylen wegs, 376.
Peretti, zie Montalte.
Samnefia Villa, van Odefchalki, 162.
Villa Madama of Farnefe met het Paleys,

 
|
|

 

339.
| Latta meer met voordacht , en waarom,

overgeflagen, 162.
Luteole ad Fans Templum, hoedanig, 69.
Luteole aqua, zie Aqua.
Lycaonia , "Tybers Eylant, 116. .
— naarden Tempelvan Jupiter Lycaonius ge-

heten, ibid.
Lyfwacht van den Paus , en Overfte daar van

| 3918
— wic ten dien eynde d’ cerfte een Theaterof

|

Lyk, voor meer dan 1500 begraven, ongefchon»
Renperk bouwde, #bi4. :

— hoedanige en waarin ze in *t begin befton-
den, 81. — hoezeallengskens toenamen,
— bly- treur-fpeelen Pantomizen enz. abid.
— Toftieelen ten dien eynde cerft van hout,
en Waarom van hout gemaakt , en niet van |-— Afch in de Dootbuflen Vine bewaart ,
{teen , sbrd,

Lupria Lupanaria» Hoerhuyzen in Suburra 31.

den bevonden, 30. — gifling wiens, sid.
— door ordre vanden Paus, cn waarom, in den

Tyber gefmeten, sbi4.
—— Altaren hoc geciert en geéert , 136. van an-

| dere belpot, sbrd. 8

147.
— Kasleven en doot betekenende, 138-

Staat=
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— Staatzy van Eftrées, 426.
— — van de Kardinalen, 425.
—— — vanden Paus, 429.
Lympbenm plaats van vermaak in rotzen, 38.
— van Tiberius waar, onbekent, bid.
Lyfippus zeer vermaarde Schilder en Beeldhou-

wer; beeld van hem gehouwen, 79.
Lyft van de Staten en Landfchappen van den

Paus in Italje en daar buyten , met der zel-
ver namen, 363,364.

Lyft van de Officieren der Apoftolifche Cantzel-
rye, en prys hunner ampten, 368,369.

— der Inwoonderen van Rome, 382,383.
— der Adelykeen Hooge Geflachten mer hunne

namenenStaten, 386. tot 390.
— der Amptbedienden in het Pauzelyk Huys,

392. tot 396.
—— Tafel der Eernamen en Tytels der Cardina-

len, 445, 446,447.
—— Almanak der H.H. dagen van den cerften

Januarius tot den laatften December , 459.
tot 479.

M.

Maagden, roofder Sabynen, 5,13.
— Water (Agua Virgo) waar van het dien

naamheeft, 19. -— oorfprongk offpring-
ader des zelfs; 20.

Maagt , wyft aan dorftige krygsknechten cene
bron, die dar van den naam krygt, 19.

Maagde-water, 4944 Virgo, corfpronk daar van
aangewezen, 20. 7

— hoe binnen Rome geleydt, en van wien,
19,20

— des waters deugt geprezen, ibid. 3
—— de waterleyding van dat water, nude Dric-

fprongs-bron gcheten, door Pius den IV weér
opgemaakr, 22.

Maaltydenter cere der Godenaangerecht , 112.
— T'ecften en Heylige Maaltyden geheten, idid.
— de Schaf- of Difchmecfters Epulones , 0/4.
— by de Franfle Goinfres , onze likkebroérs ver-

geleken, ibid,
Maaltyt of Bruyloft van Jupiter en Juno , kon-

fig afgemaalt, 123. — Ex domo anrea Ne-
ron, uyt het gulde Huys van Nero. — of
wel in Titus badftoven gevonden, ibid.

Maaltyt van Nero, om Britannicus te vergeven,
aangerecht, go. iteza 91. byvoegz.

Maaltyden en Offerfecften over de dooden Fera»
ha gcheeten, 135; 136.

— daar den dooden fpys voorgezet, ibid,
— Parentalia Ouders Lykofferfeeften daar in, |

boven andere, de uytmuntenfte , 136.
— onder den perzoon des Zoons fchimpig van

Lucian befpot, ibid.
Maaltyt van den Paus voor armen op Witten-

donderdag, 409. A
—— plechtigheden daar omtrent, — voètwaf-

fen , enz. ibid,
—— cerfte fchotel en glas van den Paus henlieden

voorgedient, ibid.
Maan en Zon onder de namen van Ofiris en Ifis

Cert, 155. .
— by de Egyptennars, als zinnebeelden der On-

fterffelyKheyt afgemaalt, ibid.
Maan, cen Plancer die eeuwigduurent gelooft

word, ibid,
Maan van Caligula ter byflape genoodigt , 98.

byvoegz.

Maane, Zune Tempels, zie £des
Maaten en Gewichten der Oude Romeynen op

het Kapitool noch in wezen Rara,
eMacellum alium, de Snoepmerkt, anders Form

Cupedinis gehecten, 42.
Macello di Corvi, het Ravens Vlceshuys,
Macellum Livianam, de Vicefch-hal of H

Livia, 50. 285.
— Magnum het groote Vleefch-huys , 33. zoo-

danige twee te Rome, op den Efquilyn en
op den Berg Calius , ibid.

—— wordook vifch en groente in verkocht, ibid,
Macellem Martyrum , der Martelaren Vlcefch-

huys, 262. :85.
— vele daar op cenen fteen gedoot, i6i4,
Macellus cen Rover, gevat en gerecht, 33.
— zyn huystot cen Hal gemaakr, ibid.
Machabeen , hunne H.H. ligchamente Rome;

56,57.
Uys van

 
Maja cene Godin de Goede gebynaamt , 110.

— 2ynplicht ontrent het voetwafflen der armen,

— in Confiftory,

fico
—— in Ridderlyke Paarde: praal, Cavalcade.

Pata, 28.

naamt, 73.

Severus, 18.99. -—— de brug Mammola

geheeten, ibid.

derwezen, ibid. byvoegz.

Mandatum novam cen antienne of Kerkgezang dat

kaan, 3

Vaticaan de meefte, ibid. —— met een Ma-

AAania, Moeder der Huysgoden ; 115.

— van gehoorgeving aan Kardinalen , #44,

298

nige, 92.

onderge=

— Hiftory op de Colom van Antoninus uytge-

263;
Magiftraat der Stadt Rome, 383.
Magnanopoli verbaftert , voor Balnea Pauli , 267.

— dochter van Faunus, 1654,
Major domo , ?s Paus cerfte Huysmeefter , 408.

ibid,
Majefteyt van *t Roomf(che Hof aangetoont

— in Pauzelyke Kapel,
tO Ommegang,

Mamertinus , Graaf cen der twaalf oude Redena-
ren, maakt cene Lofreden opJulianus Apo-

— Badt, id.

— Cancer , wiert de Carcer Tullianas ook ge-

— gifling daar van, bid.
Mammea , Moeder van den Keyzer Alexander-

van haar gebouwt, 18.
— wooning of plaats naar haar ad Mammeam

Mammaea verlange Origenes te zien , 99. en by=
voegz. — Wortvan hem int geloofon-

Mamurra)s loode Beeld ; 52.
{traat, ibid.

zoo begint, 409.

\eManufripta è gefchrevene Bocken , op ’t Vati.

— in Barberinis Bockzaal, 196. — daar in
wel veertig duyzent MSSa., cn naaft het

nufcript daar uyt cene gift van dry Agnas
Dei beveftigt, 411.

Manier van den Paus te kleeden, 4or.
— van hem te verzellen , ibid.

— aan groote Vrouwen, s6r4,
Manfiones Albana , Barakken voor ’t Krygsvolk,

33. 29%»
Alappa anrea , de goude Krygsvaan, 111,
Marciana , Marcidiu en Matidia Bafilica , hoeda-

Marcomannen van Marcus Aurelius t°
bracht, 91.

beelt, i6i4. -
Marcus Manlius Capitolinus ,kr gt dien cer-

Bbbb 2 rali naam
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fiaanì door °t belchermen van *t Capitool,
78. tracht zich meefter van Rome te ma-
ken. — gedoot,ibidem. ‘

Marcus Aureliùs Ruyterbeeld , 75. waar weleery
34. nu op de plaats van ?t Capitol, ibid.

Margaritaria Porticws , zie Porticus.
Marius overwint Jugurtha , so. Zegetekens;

ibid.
— Zegetekens of Trophea over de Cimbren en

Teutonen, 50.
— vanSulla omverre gefmeten, van J. Cazar

weér opgerecht, 91.
Markgraaffchap van Ancona aan den H. Stocl

vereert, 16.
Mars en Rhea Sylvia in het verfchiet afgebeelt,

by RomeopdenPalatyn, 5.
Mars Tempel, der Krygslieder, uyt het velt ko-

mendé, wapen-huys, 26. -—— daarin den
vyandlyken Gezanten gehoor verleent, ibi
dem.

Mars, voor ?t vuur onder de Hooftftoffen gere-
kent, 140.

Marfyas LIE cen beeld, 69.
Marten Luthers Predicatien met eygen hand ge-

fchreven op ?t Vaticaati, 356.
Marthas Vrouwe-Kloofter ; voor die van onge-

bondenleven, opgericht door Lojola ; 106.
— tiu cen Mangden-Kloofter voor die van den

cerften rang, ibid.
Martia agua, 10. 19.22. —— naar wienhet den

naam hecft, 19. zie verder Agna.
Martinelli geprezen, Voorred. 31. 50.
— toont aan dat meer dan qoo Kerken te Ro-

itie verwocft zyn, 31.
Miartins Campus, het Marsvelt draagt zynen naam

nifar Mars Autaar, 91.
— cender wyken van Nieuw Rome, 171.
— aan Mars geheyligr, 86.
— Minor het kleyne Marsvelt, of van Flora ge-

heeten, 87.
Aartia Vallis, het Dal van Mars, 102.
Martelaren getal ontelbaar, 449.452.
Matilde Gravin geeft den Paus zyne Landen en

Staten weér, 347.
— fchoon Pronkgraf haarter cere gebouwt, id.
= 4waar en wanneer haar oud Graf gevonden,

ibid.
Mauforaum cen Vorftelyk Graf, 88.
— van Auguftus, ibid. *t zelfde net befchreven

enin Prent afgebeclt , i054.
— van Z4lius Adrianus, 117, zie Adoles.
— in Sr. Pieters, 430.
— Honorius, 118.
— Paulus den III. — 349. $zie Pronkgra-
— Urbanus den VIII. #04. ven.
Matuta, der Romeynen, 66. was de zelfde met

der Gricken Lencothea, 107.
Maxentius Medalje, 140.
— hoedanig afgebeelt , #04.
— Tyranof Dwingelant , van Conftantyn den

Grooten op Ponte Adele overwonnen, 18. 50.
201.

— Veldflag op het Vaticaantreflyk afgebeelt ,

8
Da. ara, nu ftaaver cene Kerk van de H.

Anaftafia, 303.
Mazaryn Cardinaal , 269. heeft noyt den Cardi-

naals Hoedt , noch ook Richeljeu (fchoon
cerfte Minifters van Vrankryk, ) gehadr,

42%
Medalicn en Pottukken, met het gantfche ver-

volg der Keyzeren, zonder dat’er cen ont- 

breckt, by wiente vinden; 222.
Medaalje of afbeeltzel van Ovidius, 147.
— Kabinetten daar van, zie K.
Medicis ( Ferdinand) Cardinal, 428. —— ftaat

den Cardinaals Hoed af, ibid. — word
Groot-Hertog van Tofcanen, ibid. — gaat
cen houwlyk aan met bewilliging van Sixtus
de V. ibid.

Medius fidins , een manier van Eedzweren ; 52.
| — watdaaronderverftaan en bygevocgt dient,

ibid.
Mcefters der Ceremonien aan ’t Roomfthe Hof,

396.
— hungetal. s
— Inkomen,
— deoutfte trekt /a parte, ibid.
— komenint Conclave. 3
— verzegelen den Legaat &latere,
— dragen het Rocher, 397
Meleagers fchoone beeld in © Huys van Pichini,

243. aanhet zelfde Huys of Geflacht , per
Ipaconnifim , met verbant vaft gemaakt,
ibid.

Meleagricum hoedanig , 94.
Melius Spurius gerechtelyk geftraft,63.
— zyn huys geflecht en e£guimelium geheten,

ibid, 64.
Menius (Cajus) overwint de Latynen en Antia-

ten, 69.
— Zuyl Columna Menia, t zynercere, ibid.
Mercurius heeft recht en macht over de fchim-

men, 129. ;
— de Helfche Mercurius daarom gennamt,#014.
— hoe afgebeelt , 128. — zyn werk ontrent

de zielen, 137.
— benamingen, 137. — vandeftervende aan-

gerocpen, 137,1 — zeer fchoon afge-
beelt in Pamfilios Paleys, 138. — toomt
Pegazus, 139.

— voert Plutoos wagen, in Proferpinaas roof,
143.

_ SA Hercules , die Cerberus uyt de Hel
Neept , 146.

Merkt, zie Forum.
Meritoria Taberna, daar ontfprong een Oly-Fon-

teyn toen Chriftus geboren wiert, 323.
— cen huys voor verminkte zoldaten, sbid:
in Merulana , nu ftaat'er de H, Mattheus i ee

ralana gehceeten, 38-48.
Meta, het ftik cene vergulde cindpaal der groote

Renbane, 103;104.
Meta fisdans , cene gemeene Bron of Fonteyn,

37. — afgebcelt, 42. zie ook 301.
Metale Paarden van Tiridates, 57.
— verre onderfcheyden van de marmere op

Monte Cavallo, 52, 54
Metaal overal uyt Rome gerooft , 57. wegge-

voert, 187.
Metempzychofis , Verwandeling der zielen in ande-

re ligchamen, 1445 145. zinnebeelden en be.
tekeniflen daar van; sbid.

Metten Adatines worden by beurten gezongens

404425.
Albano, {
Alfietino +

Mor Bracciano (5 { dt
cn Sabatino.

Mevrouw, zie Vrouw.
Mica aurea , ccn Huys, en naar wie zoo gehee-

ten,:32. j
Michaél Molinos verwekt cene nieuwe Ketterys

37% _ ge
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= gevangetì in ’t Paleys en Gevangenhuys der, — Wonderderftilftaande Kameelen by Maria

Inquifitie , bid. lel Minerva, 2

 

Michaél Aarts-Engel verfchynt , waar en wan-| — Wondere bekcering van St. Julianus na dat
heer, 248.

— de Vismerkt daarnaar geheeten,ibid.
Michaél Angelo Buonora, kenner der ontleedin-

ge, 263-354.
— zyn Moi 263. en laatfte Oordeel , 354

daarom geroemt, ibid. — fteekt eenenman
doot, omdenftervenden Chriftus te fchil-
deren, 173. de Schildery, sbi4.

Militia turris, zie Turris,
Militum Ravemenfium caftrum, 113.
— derzelver Legerplaats over den Tyber, ibi4.

113.
atiliarià Porticus, cene Galery zoo genaamt, en

waarom , giffing, 52.
Milliarium aureum , gulde Mylpaal, 66.
Milo brengt Clodius om hals, 61.
— door Cicero in Orat. pro Milone , verdedigt,

29.
— Dn Huys, zie Domss.
Milvius Pons in Ponte Mole, of de Molebrug, 18.

128.138.
— van /Émilius Scaurus gebouwt, 18.
— Maxentius wiert daar geflagen van Conftan-

tyn, sbid.
— befchreven, hoe ze nu is, 162.
Minerale Fonteyn of Zuurbron, 162.
— heylzaam voor zwakheden, enz, ibid.
Minerva en Neptunus wedfpel , om ?t nodigfte

voor ?t menfchdom, 53. byvoegz.
— van Minerva gewonnen door den Olyfboom

enz. sbid. byvoegg.
Minervas Tempel, ter plaatze, nu noch Miner-

va gcheeten, 92.
Mingoden , Cwpidines,afgebeelt, 127.
Aivi Officine, hoedanige winkels, word naar

gegilt, 52.
Minnebrieven van Koning Hendrik den VII.

van Engelant in het Vaticaan, 356. serz.
Minosen Rhadamant, Rechters in Plutoos Ryk,

146.
—_ n by de Gravenafgebeelt, ibid.
_ oebyflaap van Jupiter en Europa geteclt,

ibid.
Minutius Felix cenige Handf{chrift, de Errorepro-

fanarum Religionam , 356. x
Minutia of Minutra vers $ hoedanig onbekent,
—— frumentaria. ì 94

 

M. of W.

MIRAKELEN , WONDEREN,WON-
DER-WERKEN, BEELDEN;enz.

Mirakel of Wonder-beeld van St, Lucas gefchil-
dert in Maria del Popolo, 164,

Mirakel of Wonder-beeld van de H. Maagt ; in
St. Maria der Mirakelen, 166.

— in het Benedi&yner Kloofter van St. Lucas
gefchildert, 171.

—— in St. Maria, 4 Campo Marzo, ibid.
+ in onze L. Vrouw en St. Jans, 183.
— in de H. Mariaas in Zia op den weg , 188.

TE mirakel van ?t beeld in de put, #04. en
189.

— in St. Mariaas van Conftantinopelen, 190.
— in St. Marcels, wondere bewaring van cen

Kruycefix, 207,
fn

203.

hy Vader en Moeder gedoot had; 212.
— Wonder van den H. Alexis , hiftorifcher

wyze afgebeelt in St. Agnes Kerk, 220.
Wonderbeeld var St. Lucas gefchildert in 444754

della Pace 2.28.ibidem, dater zoodanige zeven
van Lucas zyn, 228.

—— van St. Lucas in St. Auguftyns, 230.
— in St Carels de Catinari, 247.
— dat3. dagenlang fehreyde, in Matia del Pian-

10, 248.
— in Maria è Campitelii, uyt Maria #n Porticu

overgebracht, 250.
— vanSt. Lucas gefchildert in Maria Ara Celi,

 

254
— Wonder-Fonteyn in St, Pieters in Carcere,

255.
+— Wonderbeeld daar door de bezetene bezwo-

ren worden, en, dat zelderi mift, genezen,
in St. Adriaans, 257.

— vande H. Maagt in St. Bernards, 259.
— in de Hooyftal, daar ’t niet geacht worden-

de, vele Mirakelen doet, nu in St. Maria
der Bergen, 261.

— in de Kerk van den H.Salvator dry Beel-
denzoo gelyk van onzen L. Heer, dat ge-
looft word door ingeven van den H. Gceft
gefchiet, 262.

— Wonderwerk der twee ketenen van Petrus
te Rome enJeruzalem , die miraculeuzelyk
aan denanderen flooten, in St. Picters 4 Zin-
coli , 262. daarom ’t Fceft van St, Pieters
bandeningeftelt, sbid.

Wondere verlofling van cene Ziel uyt hec Vage-
vuur, 264. met ooggetuygnis van den Paus
beveftigr, in de Kapel van ?t Paradys-Hof,
_in St. Praxedas Kerk, ibid.

Chriftus Bceld , door Petrus aan Pudens zynen
Huyswaart vereert, 265.

Wonderwerk van den H. Laurens aan Lucillus
’t gezicht weér gevende , 265. en cen Fon-
teyn verwekkende, 266. — zynligchaam
287. geeft miraculeuzelyk de hoogehand aan
St. Steven ,ibid.

— Beeld van St. Lucas gefchildert, in de Kerk
van St. Dominicus van den Berg Magnano-
poli, 267.

Wondere verfchyning en droomenint bouwen
van Maria ter Sneeuw , aan Patricius en dan
den Paus Liberius, enz. 278.

Wondervande Sneeuw in Auguftus, op de Ker-
ke gront, enz. bid.

Wonderbeeld zeer vermaart, van St. Lucas ge»
{childert in Maria Afaggiore, 283.285.

— door de Engelen voltooyt, van Lucas ge-
fchett, 289. -

— fprekende: Pax vobis, in St. Jans te Latera-
nen; 290,291.

Wondere beweging van? ligchaam vanSt. Lau-
rens voor dat van St. Stephanus wykende ,
287. — fchielyke dood der gener die ?t
lyk te nauwkeurig befchouden 4054. Wonderbeeld , uyt den brant behouden, 291,
292,293:

— van de H. Maagt met den Grooten Grego-
rius zeer gemeenzaam pratende, 299.

Wonderfteen van Petrus en Paulus, oorzaak hun-
ner doot, 301.

in de kleyne Kapel van St. Marcus Kerk,| Wonderbeeld van St. Lucas gefchildert.;i301-
WondereDraak,Romevergittigende,vanSylvefter

cce ge
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gedoot, 302. twyfel aan de geloofbaarheyt
dezer Hiftorie, #44.

Wondere bygeloovigheyt ontrent het behout der
Iranke kinderen, oorzaak van de Kerkbou-
winge ter Ecre van den H. Theodorus, 302,
03.

Wonlele verlofling van cene zicl uyt het Vage-
vuurdoor 30. Miflen van den Grooten Gre-
gorius , 304.

Wondervan dry uyt den dooden van den H. Do-
minicus verwekt, 306.

Wonderc verfchyning van Chriftus aan Petrus,
en Chriftus aanfpraak aan Petrus , 306.

— Vocttpoor van Chriftus op den Stecn, s654.
en 207.

Wonder omtrent het rooven der ligchamen van
Petrus en Paulus, die zich niet verder lieten
vervoeren dan tot St. Sebaftiaans, 307.

Wonderin ?t verplaatzen van St. Sebaftraans lig-
chaam, 307.

— in'topenbaren waar zyn ligchaam in’tRiool
lag, enz. 307.

— Fonteynen , door de fprongen van Paulus
hooft, 308. -—— ook melk uyt zyn hooft
miraculeuslyk vloeyende, ibi.

Wondereverlofling van cene ziel uyt het Vage-
vuur door Maria met de (Scala Celi) He-
mels-ladder,, 308,309. —— door de cogge-
tuygenis van den H. Bernardus beveftigt,
ibid.

— Kruycefix (preekt tegen de H.Brigitta ; in
St. Pauls buyten de muuren, 310.

Wondere misflag van den duyvel, en St. Domi-
nicus miraculeuze bewaring, 312.

‘Wonderbeeld van St. Lucas gefchildert , 316.
verlchynt St. Galla , bewaart Rome van de
Pett, 316.

— in St, Maria del Horto, 321.
Wonder-fonteyn van Oly, 323.
Wonder-beeld in Kòfmus en Damiaans 325. ge-

doi: in’t water gefmeten , en weér gevitt,
1014,

— bewaart of ftuyt den brant, 330.
— verfchyning des Engels aan den H. Grego-

rius in deomdracht van het Maria Beeld van
St. Lucas gefchildert, 332.

— Steen daar in des Engels voetfpoor, ibid.
Wonderbeeld , in de H. Maria’s Tranfpontina?s,

in Earias de Parificatione, 334.
— in St. Maria?s de Grace, der Genade, 338,339.
— Stem uyt den Hemel, antwoordende op des

H. Quénius exultatie en lof, 346.
eMirmillones , Andabate è Gc. hocdanige Vech-

ters en Schermers, 35.
Mifenatum Caftra , hoedanige Legerplaats,38.
— ten welken eynde van Auguftus opgericht ,

ibid
Misflag van den duyvel, om Dominicus heyligen

ver te beletten, 311. cn hem met cenen
fteen den kop te verpletten, #04. de fteen,
ibid.

Mifa , Mis, waar van den H.Petrus gezongen,
277. — ?t Autaar noch in wezen, sid.
291.

Miskdk van St. Hieronymus, 393:
is, maar cene daags, weleer, 341.

Miffen meer dan eene daags te doen, en waarom,
Vergoft, sid. —— daar uyt ook meer Au-
taren gefproten, ibid.

E, chTie $ Mis, did  

Miflen daar door cen ziel uyt het Vagevuur ge=
holpen, en cene ziel int Paradys gekomen,

. ie Mirakelen of Wonderen.
Miflén hoe veele jaarlyks in de Paufelyke Kapels

404
— hoe vele van den Paus zelf gehouden ; en

hocdanig de Kardinalen dan verfchynen; 404.
Miffen der Pauzen net belchreven, 406. 436.

cen weinig van andere verfchillende , ibid.
— pro bene cantata Miffa , word den Paus geld

gefchonken, 407.
Mifdagen der Pauzen, waar te vinden, #6;4. zie

ook Paus.
Miffaal ten tyde van den H, Gelafius gefchreven,

56.
MifGrarifen en waarin hun berocpbeftaat, 186.
— van wieningeftele, i0.4.
Moedernaakt beeld te naauw bekecken, maakt

den kyker van ondertot boven tot nat ;276,
Molinos , zie Michael.
Moles Adriani , 117. het zware Grafgevaarte van

den Keyzer /Elius Adrianus, #04. zeer net
befchreven, ibid,

Moneta, de Munt, è monendo, 34.
Moneta de derde wyk van Qud Rome ibid.
Monikken getal binnen Rome, 383.
— item van geeftelyke Vrouwen, enz. ibid.
Mons Berg. zie Berg; Bergen.
Monti, de Wykder Bergen, cene wykvan Nicuw

Rome, 258.
Montanara, cene kleyne plaats, 317. — weleer

was daar de Groenmerkt , forum Olitorinm,
ibid.

Mont fluyten en openender Kardinalen, 421.
— Kus, ofcalum oris, sbid.
— Plechtigheden daar ontrent, ibid.
Monftra & dimidiata figilla , (poken, gedrochtenz

{makeryen in de fchilderkont, 123.
Mortuorum Officium, Lykdientt, 241.
Mirra 147. — wel300 jaren out, 247

zie ook 292,300. 309. 347. 356. enz.
Mozes Staf, in Sì Toù ci #7
— water uyt de Rots flaande , afgebeelt, 358.
— verandert het gebruyken de gewoonten, deri

Egyptenaren ontleent, ten gocden en God-
delyken eynde, 411.

— vande H. Kerk daar in nagevolgt , ibid. en
met voorbeelden verklaart. #4.

Municipales frationes , hoedanige plaats , word: naar
egift, 70.

Mundus ( Decius ) vuyle daat en hiftory, zie De-
cIUS.

Muntof Geld in Rome gangbaar, 382.
— beftaat uyt koper, zilver , en goud, ib;4.
— door water bewogen en gaande , 338.
Muuren, en omtrek derStadt Rome by Romu-

lus tyd,7. — van Servius Tullius zeer
vergroot, 7, 8.

— van der Koningen tyden tot Aurelianus toe
niet vergroot, sbid. 7. en8.

— wat ze in zich begrepen , net befchreven cn
aangewezen, 8. — wat dic van Aureliaan
meerbegrepen, 9. 14.

Muuren door Bclifarius gebouwt , 10. 1416.
— door Alexander den VII, verbetert, 14.

Maro torto , de fcheeve of gedraayde muur be-
fchreven, 13.

— twiftgiffing en buyten reden daar over, of
door konft , of door verval , ibid. en by-

VoCgz,
— door de H. H. Petrus en Paulus in ?t beleg

van Rome, tegen de Gotthen befchermt,Di
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Mufeus cen deftig Poeèt, 129.
— leeft vrolyk in de Elyzeize velden, i6i4.
»— zyn en Zyns zoons gevoclen van de zielen,

113. 7
Mufe , Zanggodinnen , cok Camene geheeten ,

10. 26.
— van Numacen Tempel en Bofch toegewydt,

10.
— Mufaram Templum , zie efdes.
— Erato cene der Zanggodinnen van Ovidius

bemint, 128.
Mautatorium Cafaris,27. hocdanig, naargegilt, ibid.
— vergeleken by
Mutatoriam Pontificis, 28.
Muts van den Paus met dry kroonen , 436. in

navolginge van Petrus dry Sleutels , #64.
— watdie dry kroonen en fleutels beduyden,

ibid. Hoogpriefterlyke , Keyzerlyke en Ko-
ningklyke macht der Pauzen, i4rderz en 437.

—— wie den Paus de muts opzet, en woorden
daar ontrent gebruykelyk , wanncer hy ze
d’eerfte reys op het hooft krygt»437-

— cerfte en tweede zegen en benediétie aan ?t
volk, met het daar op volgende vote 44
multos annos, ibid.

Muyl Ezels loopen op de Confuale Feeftdagen
om ftryt, s04.

N.

Naam- of Eer-Canoniken vanSt. Picters, 345.
— wien, en waarom, die naam gegeven word,

ibid
— Voor- toe- en by-namen der Oude Romey-

nen, 130.
Namen van Cardinalen , Priefters, tot 28 toc,

ten tyde van Symmachus bekent , 444 _
— van Cardinalen Diakenen, tot 18 toe, bekent,

ader wyken van Qud Rome ; zoo in or-
dre volgen, zie Wyken.

— der n van Nicuw of © hedensdaagfch
Rome. zie Wyken.

Nacht-offer rer cere der. Hellche Goden Dis en
Proferpina, 88.

Nacht-offer ter cere van Fauna, 110.
— mochten geene mannen by komen, #b:4.
— Clodius in vrouwe gewaat daar by gevon-

den, i6id.
— Cazarverftoot daarom zyne vrouw ,s0:4.
Nachtlichtende Maane Tempel. zie e4des Lune

Noîtiluca,
Nevius huys en bofch , 26.
Nevia Porta, zie Porta.
Najades Watergoden en Nymfen , 142.
Napels daar veel Antyken en konft gevonden,

4122.

— van den Koningk van Spanjen te Leen
bezeten, 419.

— geefteene Teljaarlyks aan den Paus tot Leen-
erkentenis,
metcen wiflel van 7000 Franfle kroonen ,

419. 438.
— Cavalcade , ibid,
— wanneer, en plechtigheden daar omtrent,

aangewezen, #64. È
Napelze Cardinalen hangen de Spaanfche faGtic

aan, 433.
de reden waarom, ibid. 2

Narciflus gevryde van Claudius,
— zyne baden, ? 9q

+— huys en merktekens daar van,

 

I
|

 
|

Nardinus (Famianus) geprezen , Voorred. 33.
66. -— zyn oordecl voor en boven andere
gevolgt, 67. 105. enz.

— van Jac. Tollius uyt het Italiaanfch in het
Latyn overgebracht , en in den Thefaur,
eAntiquit. Gravii geplaatit, Voorred.

— daaruytveel van onzen Autheur getrokkenyb.
— z2yn gevoelen wegens Romulus , of voor

Stichter , of voor Herfteller van Rome te
houden, 4.

Narfes Veldoverfte en Stadchouder van Ju-
ftinianus in Belizarius plaats,

— verdryft Totila,
— loktde Lombardenin Ttalje om zich over

de Keyzerin Sophia te wrecken, jo
— ftelt de Sparthenin Italien of te Raven.

na 200, {
— vernieuwt Romens muuren,
— vernieuwt ook eene der vier bruggen des

Teverconftrooms , 18. —— Opfchrft daar
op, ibid.

Nazo (Publius Ovidius) van Sulmo geboortig,
125.

— van Erato de Zanggodin bemint, s6r4.
— afbeeldzel, 128, 129,130. gelauriert, 147.
— zie ook Ovidius , stQ. Nazonius Ambro-

zius.
Nazonen Graf zeer merkwaardig 124. — wan-

JI en by welke gelegentheyt ‘ontdekt,
ibid.

— wat daar in gevonden wiert, i0:4.
— Kluys van buyten en binnenafgebeelt, 126.

Nationale Klerk van ?t Sacro Collegio , 366.
— word National geheeten omdatalle jaar by

beurten cen Duytfch, Franfch en Spaanfch
is, 366. genot en inkomen , ibid.

Natien zonder onderfcheyt in ’t Collegy de Pro
paganda fide ingenomen, 179.

Natuur fchept vermaak in beurtwiffelingen, 21.
byvoegz.

Natuur te boven gaande beelden,
— Coloflus-beelden geheeten, 60.

| Nauclerus getuygenis yan des Paus vocten te Kul-

 

en, got.
— dat Clement de voeten van den H.Petrus

gekuft zoude hebben , ibid.
Nasmachia Scheeps Schouwburg by St.Mattheus,

o.

— Domitiani,93. — overblyfzels daar van by
de plaats van Spanjen, ibid.

— Augufti, —— vernietigt en waarom,
ibid.

— Vetus de Qude, 50.
Navale, de Haven van Rome, waar, 8. 110,
— legt nu aan cenen anderen oort, #04.
Armamentarium , Scheepstimmerhuys of Werf,

110.

Navalis Porta , Scheepspoort, 8. zie Porta.
Navicella, 33. waar na zoo geheeten, 298.
Navona, place Navone cen fchoonpleyn, 86.
— verbaftert van ’t Latyn Agonali; 219.
— weleer cen Schouwburg of Renplaats van

den Keyzer Severus, 86.219.
— noch genoeg kenbaar, ibid.
— Fonteyn wonderlyk fchoon, sid.
— lengte en brectte.  — iter afbeelbing van

die Merktplaats, fpring, enz. 220.
Nazianzenus (Gregorius) afgebeelt, 171,
Ncbo , cen Berg, 40.
— indes zelfs Holof Spelonk de Ark des Ver-

bonts van Jeremias verborgen, i454. — Yoor-
Cccc 2 Sa 268»
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zegging daar over metde fehrift beveftigts | — haar
ibid. i— in twyfel getrokken , s0i4. by-
voegz,

ter Ecre cene Kapel opgerecht, Zi
. des.

Nieuwlingshuys of MWoviciaat der Jezuiten, 272.
Necem Coligni Rex probat. Coligni’s doodflach| Nilus eene Rivier in Egypten. — Nilusbceld

word van den Koning goctgekeure , Op-
fehrift waar , 353.  — De flachting van

._ Bartholomeusdag daar by afgebcelt , 2614.
Neef (Cardinaals ) plicht en ampt, 388. 397.
— hoe zich draagen moer , wanneer de
Paus doodis; #04.

 

op Belvedere , 93.
— dedere by die van den Tyber vergeleken,

1

Nixe Ciconie hoedanig, 94. en waar, ibid.
Nixi Dii , de kniclende Goden, 76.
Noachs Ark afgebeelt, 270.

— NeefCardinaal, *t Hooft der laatft aangeko- | Nomentana Porta. zie Porta,
inene Cardinalen , hoc dat zich toedraage , |— Zia zie Via.
aangewezen, 433.

— Neef Cardinaal, Geheymfchryver van den
Pauzelyken Staat, 397:

Neeffchap van den Paus Innocentius de XI niet
gedult, 420.

Neeven van den Paus worden Prinflen gerce-
kent , 288.

Neevenvan Paulus den V, uyt de Confulte uyt-
gefloten, 376. —= waarom, ibid.

Nemus, het Wout van Anna Perenna, s 1.
— fefforum Lucarioram van zekere feeften in dat

bofch geviert, ibid.
Neérlandfche Vorftin I{abella Clara Eugenia,

Beprezch, 179.
Neérlandfche Gouverncur Alexander Farneze

Hertog van Parma geroemt, 242.
gebeelt, waar, ib54.

Ncophiten, Nieuw-bekceerde ofNieuwgedoopte,
260,261.

— hoedanig onderwezen worden, ibid.
— van goede Vaders bezorgt. enz, ibid.
— derzelver Collegy , 261. —— vanden Car.

dinaal van St. Onufre gefticht, ibid.
Nepotiana Crypta, ofSpelonken, hoedanige, 50.
— daar in de Chriftenen door St. Laurens ge-

fpyft, ibid.
Neptuni Templum zie eEdes,
Neri , zie P. den H. Philippus Neri.
Nereides, Zeegoden en Nymfen, 142. — Ne.

reus , Oceanus , Zee voor ?t begin vanalles
gchouden, i6i4, alles door vocht geteelt of
dood; ibid.

Nero fteekt Romen in den brant , 24. daar de
Chriftenen voor lyden mocten , 117. by-

VOCgz.
—- daar door elf Wyken in de afch, 24.
— vergeeft Britannicus, 90,91. byvoegz.
— Gulde-huys Domus aurea , 45.99. verbrant

en wceer opgebouwt, ibid.
— Badftoven, 54
— uytftekent heerlyke trap , voor den Vrede-

Tempel, 98.
— Sepulerum Graf en {pookaldaar, 164.
— zyn Lykalch in den Tyber gefmeten, ibid,
— zyn hand.dwaal by geval hem ontfchoten,

rekt naderhant voorcene leuze in de Ren-
baan, enz. 104.

Nerva forum , Nerva?s Merkt , zie Forum.

Nicolaus de V. vernieuwt der Engelenof St. An-
gelos brug, 18.

St, Nicolaus wie hy geweeft zy, 196.
— zyne mildheyt met het uytwerpen van dry

beurzen, om diergelyk getal arme dochters
uyt te houwlyken, betoont,317.

— Kerk in Carcere , niet in Carcere Tulliano ge-
heten, 73.

— Awaling daar ontrent aangetoont, #61,
Nieuwepignbuvzeo» 237:
Nieuwc]aars-giften-«Godin Dea Strena geheeten,

42

— af

 

Nonnenvan Vefta , zie Vefta en Veftaalfche:
Nona Torre di Nona, van Annona verbaftert, 232.

zie Torre. ;
Notarizen en Griffiers in Italien voor cen geno-

men, 367. 377 » 378 » 379. Proto-Nutarii 4
zie. P.

Notitia Romani Imperii , wat Bock zoo gehecten,
24,

— voor cen Boekvol feylen, en daar geenftaat
op te makenis, uytgemaakt, 94.

Novatianus'maakt d’eerfte fcheuring , 367.
— hoedanig zyn gevoelen was, #04.
— by ?t Concily veroordeelt, sbi4.
Nova Curia, Nieuwe Raadhuyzen, waaren hoe-

danig, 380.
Novateurs en Nieuwe Leerdryvers met bewyzen,

enz. omtrent het Agnes Dei overtuygt, 4I 1.
Numa Pompilius tweede Koningk van Rome,

10.

—* bemint Egcria cene Nymf, 26.
— wydt den Zanggodinnen cenen Tempel, 27.
— Regia zyn Raadhuys, 61.
— waar hy gewoont heeft, zie Domus.
— ftelt de Salifche Priefter-orde.in, 97.
— waar begraven gezegt wierr, 69. doch ge+

mifb, #04.
— zyn Sepulchrum , Graf gevonden, 115.
— hoe en wanneer ontdekt , s6i4.
— fteene Kaflèn of kiften met opfchriften daar

by, ibid. — derzelver inhout, ibid.
— Boeken in d’eene Kift bevonden verbrant ,

ibid.
— gifling na de reden waarom, ibid.
Numitor Vader van Rhca Sylvia , Grootvader

van Romulus en Remus, Koningk van 4/-
ba Longa, 4.

— van zynen broeder Amulius uyt den throon
geftoten, 04.

— van Remus en Romulus herftelt , ibid,
Nuncii van den Paus , gaanin rang boven en

vooralle Gezanten van Keyzer en gekroon-
de Hoofden, 365.

Nuncii , gezanten van den Paus ftaan alreeds
om Cardinalen te worden, 36

Nundine negendaagfche Merkten der Romeynen,
27.

Nymfen Veld-godinnenafgebeclt , 149,150.
Niki { Najaden Water- 5Godenafgebeclt,

y Nereiden Zee - 142.
Nymfen hunne macht over de tecling, 142.
Nyfates cen fteyle Berg in Hyrcanicn, 151.
— daar vele Tygers, #04.
ad Nymphas cen zeer vermaart Graf, 454. —de

H. Petrus doopte daar veeltyds , #064.
Nymphenm, Nymphea , hoedanige Gebouwen, 38.
— by Bruylofts-huyzen vergeleken, byvoegz.
— van Alexander Severus, 50.
— vanJupîter, 57. A
— van Marcus Aurelius,38. — twyfel ofniet

het zelfde met Septizoninmis, ibid. 6
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O.

Obedienza cene plechtige cerbiet en gehoorzaam-
heyt, aan den Paus als Hooft der Kerke ,
1Ù.

— ci Koningen en oppermachtige Vorften en
Staten; 418

-—— van Cardinalen, 421. 438.440.441.
Obelisken, of /Egiptifche Zonnenaalden en Zuy-

de door den Tyber binnen Romegevoert,
10,

—— daar uyt de dicpte der riviere door Plinius
afgemeten, 4614.

— gegilt zoo diep als de Nyl te zyn, ibid.
©Obelisk in de groote Renbaan, Circas maxizzas ;

103,
— i Auguftus opgerecht, ibid, — nu op

het Volkspleyn van Sixtus den V. gebracht,
163. 165. — ftrekt cen coglyn vandry
ftraten, ibid. — weleer aan de Zon ge-
heyligt , 166. Opfchrift, ibid.

Obelisk van Conftantius en Conftantinus vecl
grooter dan van. Auguftus uyt Egypten te
Romegebracht, 103.

— Hicroglyphicus {praakbceldige Praalzuyl in
Heliogabalus Renbaan 3 49 — lege nu
voor ?t Paleys van Barberini , #04.

Obelisken, twec mer zinnebeelden voor Augu
ftus Graf, 88. — cen derzelver van Six-
tus den V. by Maria de Grooter geplaattt,
278 d’ander legt achter St. Rochus, 88.

Obelisken , andere twce , van Auguft uyt Hic-
ropolis te Rome gebracht, 88. — d’cene
met den Zonnewyzer, in Campo Alartio, ibid,
hondert zeftien voeten hoog , legt nu in
Lucina, s4id. d’ander in Circo maximo. Vi-
de fupra.

Obelifcus magnus , de groote op Tybers Eylant,
6.

    

 

  

116.
Obelisk in den Hof van Medicis Lufthuys, 175.
— wcleer in Titus Badftoven, ibid,

Obelisk voor St. Bartholomeus , op cenen flech-
ten grondfteen, 188. i

Obelisk vol Hieroglyphife cara&ters , welcer in
de Salultiaanze Hoven , nu in Ludovifios
Wynbergen, 192. .

Obelisk in dry ftukken voor Paleftina’s Paleys,
uyt Caracallas Renperk , 196. — word
voor?t zelfde Paleys opgericht , s0i4.

Obelisk op den Olifant , op de plaats van Mi-
nerva, vol zinfprakig beeldwerk, 210.

Obelisk de grootfte van Conftantius (zie boven)
uyt Egypten gchaalt voor St. Jans van La-
teranen, vanSixtus den V. geplaatft , 296.
hondert en elf vocten, zonder het voetftuk,
hoog, ibid. +— van den Ridder Fontana,
met weynig mocyten opgericht, ibrd.

— grootfch Opfchrift op de vier zyden, sbid. en
297.

Obelisk van Granitfteen, op de plaats van Mat-
thei Lufthuys , 298. o t

Obelisk voor St. Pieter, welcerin Neros ofCa-
ligula’s Renbaan, van Sixtus den V. ge-
plaattt, 342. a

— hondert twee en vyftig handpalmen hoog,
weegt negen hondert en twec en tnegentig
duyzent, zeven hondert en zes en tachtig
ponden, 054.

= door Fontana met vervaarlyke werktuygen
©. uyt de gront gchaalt voortgekrooden ,ech-

ter met gioote lichtvaardigheyt opgericht ,

 

ibid. rult, zonder cement of jet » Opeygee
ne Zwaarte , bid. — zedige Opfchriften
daar op, ook Fontana daarin gemelt ibid.

Oceaan (de Zec) ’ begin van het Heel-Al van
® Orpheus gezegt te zyn, 143. — vanden

Philofoof Salluftius daar in gefterkt, —re.
den, ibid.

Oceaanvan Caligula , als van hem in zyne Bri.
tannifche Zeetocht overheert, cene Scheeps-
kroon daaromtot cen praalteken opgericht;
98. enibid. byvoegz.

O&avius, Vader van Auguftus , hem ter cere;
door zynen zoon cen Zegeboog opgericht,
98.

O&avia zufter van Auguift,, 79.
 — hareBoekzaal, E,

-—— Galery, 0 39:19:
O&ober, Wyn-maants Hegylige dagen aangewe=

Zen 3475:
Odewn voor Domitinan hoedanig cen huys, 53.
Ocdipus en Sphynx fabel, 147. afgebeelt, 614,

zinnebeeldig uytgelegt, «664,
r, Ripa, Kamerling des Oevers, Richter
daar over doet recht over Zeezaken, 385.

Ocsver of Water-tol, zie Tol.
Offer, het cerfte ter afgunite, verftrekt Remus

_ door Romulus ficeert, 5.
Offer der Afgoden, den Chriftenen opgedron-

gen, 26. E Si
— 00kden PausStefanus, ibid. — door wiens

. gebed Mars Tempel , ten deele inftort, ibid.
Offergereetfchap, 64. daar onder begrepen. A

Oc

  

  
  

— her Wywaters-vat, fi
— Palvoorden Offerwyn, |
— Kol.knots,
— Bekken,
— Schorel, alle op den
— Byl, Boog van
— Wieroolkts-doos; 3 Severus vite
— Wigchel-{tok, Lite45; gebeclt, 64.
— Pricfters Muts, |
— Wywaters Quifpel,
— Koker met Offermeffen, {
— Meel-fchotel ,
Offerhanden der Dooden,inferie, 143.

ciers en Amptluyden der Pauzelyke Kantzel. .
rye, 368,369.

Officine Minis , hoedanige winkels, 52.
Olca ad lacam Curtit, cen OlyFboom by Curtius

pocl, 68,
un forum , de Groenmerkt, 106. zie Fo-
EA

Oly ofOlyfboom, van Minerva voor ?t Menfch-
domals ’?t nutfte in de wedfchap tegen Nep-
tuyn voorgebracht , doet haar de wedding
met toeftemming der Goden winnen , 53.
byvoegz.

Oly-fonteyn, waarten tyde van Chriftus geboor-
te ontfprongens 114.

Oly, wwaar mede en hoc hoog; in dentol belaft,

  

Olitor  

A 302.

Olifanten gevechtin ?t groote Renperk vertoonit,
104.

— vanPlinius beveftigt, ibid.

Olifant, en daar op cen Obelisk, zie Obelisk.
Olympias Badftoven, so. St. Laurens daar opden

Roofter gebraden, #6i4.
Olimpiades, tydrekening der Gricken van 5 tot5

jJaren, naar de Olympifche Speclens ‘die in
of om het vyfde jaar gchouden wierden, 5.
enibid. byvocgz.

Olympius Jupiter , zyn Tempel onder de zeven
Dddd Wone  
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avonderen gerckent , 76.

— daar van Zuylen , uyt Grickenlandt door
Sylla gehaalt , in den opbouw van Jupiter
Capitolyns Tempel gebruykt, 76.

Olywpien van Pindarus geprezen, 136.
Omgank of Procefly, 413,414,415»
— vyfmaaal in °t jaar, #04.
— ordre en rang, 414.
— formderProcely; 415.
Onderaartich Rome, of holte ondet Rome, 448,

449. lykteen Doolhof ibid. — cen Bock
daar van by Bofius uytgegeven ; Roma fub*
terranca geheetenz 450.

— Kapellen, 304
Onderfcheyt tuifchen eEdes en Templa ;26.

tuflcheneAdicala ; Sacellum, Fanum s delubram,

48.
— tuflchen Atrinm en Veftibulum , 27,28.
— — Area, Campus, Forum, Platea 3 27
— — Balnea en Therme , 28. 54
—— — Bafilice en Curia, 27.
— — Picas cene Wyk, en Zicws cene wyde

ftraat, 25,26.
— — de Paardebeelden enz. op Aonte Caballo

van marmer,, cn die opa lata , 54. by-
vocgz.

Onderkantzelier van den Paus,, waarom zoo; en
geen Kantzelier gehecten,

— waarin zyn Amptbeftaat,
— waardy en inkomen,
Ontdekking van cen ongefchonden lyk voor meer

dan 1500 jaren begraven ,30-
— bygeloovigheyt dar uyt ontftaan, oorziak

dat het in den Tyber word gefmeten, s0:4,
— wiens lyk het gegitt wiert, ibid.

Ontmoeting der fchimmen in de Elyfeifche vel.
den, 14

— hunne kennis aan den anderen, #0i4.
St. Onufrius Graffchrift., hic jacer Cinis, Palvis,

Nibil, hier ligt Afch, Stof, Niet, 192.
OnufriusPanvinus, uytzyn Bockvan d'Ontdek-

king vanRome, vecl in dit bock gebracht,

$ 368, 369.

25.
— als cen uyttekent man zyner Ecuwe gepre-

zen, 231.
— zyn Pronkgraf of Tombe, sbi4.
OpenenenSluyten van der Cardinalen menot hoe

gefchiet , qg1 — by het openen word

Opperbevorderaar des Gerichts, 360.
— dat Ampt van cenen Cardinal beklcet, 369:
— waarin °t beftaat, 370.
— waardy en inkomen, ibid.
Opperhooft der Brevetten, ibid.
OPEo van den Paus in ’t geeftely-

ke , 363;
— overalle de H. Kerke , door den Doop in

gelyft, ibid.
— bBoven alle machten op aarde ; ibi4.
— zyne Gezantenenz. voor alle van Gekroonde

Hoofden, i0i4.
Opperhoofdigheyt van ?t waereldfch gebiedt vati

Romen, hoe aan den Paus gekomen,16.

— pe toen aanquam , wanneeren doorwie;
ibid.

— door Matilde weér daarin beveftigt, 347:
Opperpriefter, zie Pontifex.
Ops- en Ceres» Altaar, ziceAra.
Opzichters van de Vatikaanze Bibliotheck, 370

— twce in getal  — zeer gelcerde mannen.
— hun maandelyk inkomen, bid.
— Cardinaal,Groot-Bibliothecaris ofOpziendet,

wie, en zyn maandelyk inkomen, ibid.
Oprichters of Groot Opzienders, op’ Vatikaan,

alle de laatfte afgebeelt, 355-
— zynalle envaltyt Cardinalen, s0id.

Opfchrift, dat Valentinianus en Valens, de Pons
Ceftius , Cefticrbrug vernicuwt hebben, 18.

— dat de Teveroone brug door Narfes herftelt
is, ibid.

— opCiceroos dochters Graf, 30.
— dat Panifperna, verbaltertis van Perpenna, 50.

— opofvan cenen aftogt è door Donatus ge-

zien en beveftigr, 92

— opde kafien en kluyzen van en in Numas
Graf, 115.

Opfehriften, zie vorder G. en I. Graffchriften s

Infcriptien.
Orakel, Godfpraakover Curtius poel hoe te dem:

RIEACh Primogenisns Dei zie Ara Primogeniti,
Oracula & libri Sybullini , de Godfprakige bocken

vanSybilla, 116.
— hoedanig aan Tarquinius opgeveylt, 77. de

Hiftory, ibid. en 78. byvoegz. — afge=
beelt hoe zy de zes > van de negen bocken,
Tarquyn opgeveylt, verbrant, 355.

‘cen Orientaal-Saphyre Ring aan den vinger

|

Orarorimm van des H. Philippus Neri broeder-

geftoken ibid. war, enaanwien, daar voor

uytkeeren moeten, ibid. \

Ooven of Bakkery van den Paus, 338. St. Pie- |
ters Oovengeheten , daar in word fchoon
broot gebakken 394. — waaruyt de deugt
van ?t broot fpruyt, ibid. — groot aftrek,
ibid. — voorrecht van den Bakker, sb:d.

Oorlogszuyl, Columnabellica , daar in wiert by

Oorlogsbefluyt cen werpfpics  gelchoten ,
naar den kant van den vyant , 82.

Oofter Gotten , onder Konink Theodorik, ne-

men Romen in, 37.260.
Openbare Hoeren re Rome gedult.

getal; 385.
Opi fatua enz. cene Godin, met Nachtoffer ge-

Cert, 110.
—— Opimia Bafilica, 61,62.
— om welke reden gebouwt 61.

Opperbevelhebber over de krygsmacht van den
Paus » zie Krygsmacht. iteza Veld-Overfte,

— hun

enz.
Opperbevelhebber over %t Ziegel en Brieven van

gratie, 370»

fchap , 224. — hem en zyne Sociteyt de
Kerk van Maria della Vallicella gegeven , enz.
ibid.

— daarintreffelyke dienften dagelyks 225.
Oratorinm der Florentynfche Broederfchap 3235.
Oratorinm der Broederfchap van Confalon, 237.

de oudite van Rome, ibid. van den H.Bo-
naventura opgerecht , ibid, de Konink van
Vrankryk is’er Befchermheer over; 238.

Oratorinm van de Dryvuldigheyt der Pelgrims ,
244. -— daar word Zaturdags voordeJo-
den gepreckt,, doch weynig bekcert,#04.

Oratorium van de L. Vrouwe broérs van Car-

mel, 259.
Oratorinm van St. Pieter en Paulus,.311.

Orasorinm van de Broeders der Barmhertigheyt ,

15.

anse van de L. Vrouwe-broèrs van Carmels
ook ?t H. Sacrament geheten , 223.

Orbona cene Godin, haar Ara of Autaar»

dra.
Orcheffra, cene hooge zitplaats in

36. 81.

gie

> Schouburg,

—— daar
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== daar de plaats der Heeren van. den cerfteri

rang, sid.
— wie die waren, 36.
— Orde der Architetture, Boukunfte; Dorifche,

Tonifche; Corintifchie en Compofita of gemeng-
de,enz. 35.

— Pilaren volgens die Bouorde in het Colifeur,
ibid.

Orpheus hiet den Oceaan of Nereus (de Zec)
*t begin van ’t Hecl.Al, 142.

Orus Apollo, Zinnebeeld-fchryver, 155-
—— ftelt de Sterren yoor tekenen der Eeuwig-

heyt, idi4.
Osvan metaal fpringt , na dat ter derder zolde-

ring geftegen was op de Markt;65. —Of
fer & Forum boarium , in de achtfte Wyk
van Oud Rome, 57.65.

Ofien Hercules van Cacus ontftolen , 66. i10.
Cacus daarom gedoot. — cen Altair

ter cere van 7upiter Inventor opgericht, ibid.
Ofa, Caftello del Ofa , certyds Collatia è de Ge-

oorte-ftadt van Lucretius , 12.
O/calum Manus Oris, Pacis, Pedis, Hand, Mond,

. Vrede, Knicen Voetkusy 435,436.
Ofculum Pedis, zeer out, zie Voetkus.
— Pedis des Voets en na des Hants , met

adoratie door de Kardinalen aan den Nicuw-
gewordenen Paus, 435:

— Oris, Pacis, of Wang en Vrede kus , #04.
— ook de tweede en derde adoratie, aanbidding,

35

    

— alle perzonagien ; behalven Koningen ;
Kuffen des Paus voet, or.

Ofculum kus , zie daar van, 406, 415. 420,
421. 424 stem kus van het Autaar 436. en
Euangely, 408. en 436. — welke de Paus
zelf kult.

Ofiris en Ifis onder den naam der Zonne en Mane
geéert, 155.

— Zinnebeelden der OnfterffelyKheyt, s0i4,
— de Maan ecuwigduurende gelooft te zyn,

ibid.
Ofia, cene ftadt in Italje, 10.  —> Otricoli; ins-

gelyks in Italje, ibed. — dat beyde deze
Steden binnen Romensbegrip zouden ver-
vat gewcelt zyn, belagchelyk, 10.

Otienfis Porta , vic Porta,
— Via,zie Via. »
Otto Roomfch Keyzer, 99. in Borgerlyke Oor-

logen tegen Galba , Vitellius enz. verwart,
ibid.

— toen het Gulde Huys van Nero vernielt,
ibid.

Overblyfzels van Bacchus Tempel afgebeeldt ,
2.

PS da IGis en Serapis Tempel , afoebeeldt,34.
van ?r Colifeum., afgebeeldt, 36, 37.
van den Templum Pacis Vrede Tempel afge-

beeldt, 40.
van Fauftina’s Tempel afgebeeldt, 1654.
van Nervaas Tempel afpebeeldt, 41.
van Meta fudans afgebceldt , ibid.
van de Badtftoven van Caracalla en Domi-

tianus, 55.
van dn Zegeboog van Domitiaan afgebeelt,

56.
vanJupiter Stator of Stavaft Zyn Tempel of

Galery afgebeeldt, 61,62.
van Romulus Tempel, afgebeeldt, ib:4.

van Antonyn Caracalla’s boog, afsebeeldt,

vanpe Quadrifrons , afgebecldt,65:

 
|
|
|

van Saturnus Tempel, beelden, munt; ci
geldpotten; afgebceldt, 66.

van d’tendrachts Tempel, afgebeeldt,67:
van ’t Gulde Huys van Nero naulyks té

vinden, 99.
Van ?t Septifoninm , afgebeeldt, 101.
van ?t Aasfolenm van Auguftus, 175.

Ovidii Horti, Hoven van Ovidius, 118. — zyr
Grafzerk te Gnefnen, daar by blyktte To-
mos in Pontus , geftorven en begraven te
zyn, 130.
di Auguft op hem vergramt daar gebannen;
abi

— Pronkgraf en kluys; 125.
— hoe zich in- en uytwendig vertoonde }
126,127.
—— van wien, en voor wie gebouwt, ibid.
en 128. zie ook Nazo, en Q.Nazonius.

Ovile , Schaapskoy hoedanige plaatze ?t geweelt
2, 89.
ten welken eynde zy gedient hecft, 64.
op wat manier °t volk daar in gelaten wiert
omte ftemmen, did.
was met fchuttingen omheynt, ibid.
met cene marmeregalery naderhantoverdekt;
en Septa Fulia gcheten, ibid.
daar Schoufpelen en Scheepftryden vertoont;
1bid.

Oud en Nieuw Romevergeleken, 161. — aat-
dig in cenige veranderingen tegen den ande-
ren opgewogen, ende fchaal selyk gemaakt,
ibid

Outheytskenners geprezen , 25. — twiften en
dwalen echter over His Scrapis Tempel,
34. item over Saturnus Tempel , 66. enz.

Outheytstukken en Antyken vecle uyt den Ef
quilyn gehaalt, 123.

— uyt het perk van Flora, 44.
— uyt denheuvel van Scaurus, ibid.

  
  

Pi

Paafch-avont ( Samedi Saint) word het water en
vuur gezegent, 409.

— met hoedanige plechticheyt van de Cardina-
len bygewoont, 408; 409.

Paafch-dag, dan zegent de Paus het volk,408.
— cender dry plechtige zegen-dagen, 1014.
Pacis Templum , Vrede Tempel afgebeelt, f
— grondtekening waar te zien,
— vanbinnen gantfch met koper bekleet;

| — van Vefpafianus gebouwt,

den Tempel vanJeruzalem weérweg-
gevoert , behalven de Ark des Ver-
bonts in St. Jans.

— overblyfzels van dat gebouw.
Paerden aan of voor *t Paleys van den Paus te

Monte Cavallo, 7.53. daar de Quirinaal naar
genoemt, ibid. en den Hengften-berg gche-
ten, 269.

— waren van marmer, 7. afgebeelt, 53.269.
Paerden van Tiridates, 57.

— daar in het geroofde Heyligdom CAI 39.

—— waren van metaal, $4

— gerooft, en nevensal het ander metaale beeld-
werk wechgevoert, $7-

— hebben met den anderen niet gemeens, $4-
byvoegz. — vanSixtusden V.te Z/en-
te Caballo geplaatit, 52.

Paerden (vier) gevleugelt , voeren cenen Held
ten Hemel,afocbecldt, 129:
Dadda e Pact.  



 

Paerden der Zonne ( Zonne-paerden) door de
Hora, uurenbeftelt en gefpylt, 148.

Palantens Neef van den Koming Euander, 5.
—'woont op eenen der zeven Bergen van Ro-

me, ibid.
— noemt hem naar zynen naamden Palatyn,

ibid,
Palatinis Mons (Berg) van Euander bewoont »

ibid,
— op Romenseerfte omtrek van Romu-

s gefchett, ibid. — afgebeclt ibid.
— andere giffing, waarom zoo hiet,6.
— Remus en Romulus aan den voet op het

Velubrum gevonden, 4.
— Romulus, ‘T'ullus Hoftilius, ende Keyzers

hebben daar op gewoont, ibid.
Palatium ofPaleys treke daar den naam van, bid.
PALATIA, PALEYZEN _, VORSTE.

LYKE HUYZEN der hedenfdaagfche
Romeynen, EENIGE DER VOOR.
NAAMSTE, namelyk van

— Aldobrandini, weleer Roffane , nu aan Pam-
filio, 202.

Altaemps, 229:
Altieri, 205.
Ambaffadeur van Spanjen, 178.
Afti, 202.
Barberini, 273.
Barberini, 329.
Bichi, Auditeur van de Kamer, 236.
Borgeze, 172,173, 174.

  

   

Caffarella, 251
Campeggio,334. nu Colonna, ibid,
Capi di Ferro, zie Spada
Capitool, dry Paleyzen, 251. — het cer-

fte, ibid. — het twcede, 252. — het
derde ,253. — op het middelpleyn Mar-
kus Aurelius te paert, 251.

Capizucchi, 251.
araffa, 199.

Cafanatta Cardinal 3 197.
Cefi , 336.
Chigi, 184.
Chigi Cardinaal , 199.
Chigi van Viterbo , 222,
Colonna Conneftabel, 199. Ì
Conti, welcer ; nu Grillo. zie Grillo,
Corfini , 23?.
Coltaguti, 248.
D'Efomeville, of Duytfch Collegy, 229.
d’Eftrées Cardinaal , 246.

Falconieri, 241.
Farnefe, 242. -—— het hcerlykfte Paleys
van Rome, ibid.

fnedigheyt van den Kardinaal in deflelfs op-
bouw geprezen, 36. byvoegz. 37.

Farneze kleyn Paleys, 327.
Franfle Academy, 214.
Franzonius Cardinaal , 227.
Gadagnola Hertog, 189.
Gouverneur van Rome, 224
Grillo, Marquis, weleer Conti, 259.
H.Geeft, of, den Overften van die Orden,

IL

i, of, Engelfch Collegy, 239.
Inquifitie, 371. verftrekt cene woonplaats

van den Affeffor, en voor cen gevangen-
huys, ibid.

Jordano,227.
Juftiniani , 215

Kanzelry, 223»    
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Koningin van C rus; o,
— vanSwedenSo SI Riarii, 054.
Lancelotti, 232.
Lateranen, 279.
Lauria Cardinaal, 199.
Ludovifio , 169.
Ludovifio, 185.
Ludovifio, 200.
Madame, of, de Medicis, 217.
Maucini, 269.
Mattei, 249.
Marini Cardinaal,273. aan de 4 fonteynen,

ibid,
Medicis zie Madame.
Odefcalki, 256.
Paleftina Prins ,, 195,196.
Pamfilio , 202.
Pamfilio, 220.
Palotti Cardinal, 335-
Patrici, 216.
Pauluzzi , 251.
Paus , op Monte Cavallo, 269, 270,271.
— op ?t Vaticaan , vervat twee Paleyzen;

het Qud, 352,353,357.
het Nieuwe, 360, *

Piccolomini, 212,
Pio, 222.
Ponelli, Hertog, 258.
Riarii, nu der Koninginne van Sweden,

327.
Ricci, 236.
Roflane , ook Aldobrandini, nu Pamfilio $

202,
Sachetti , 236.
Salviati, 328.
Sermonette, 169.
Slufius Cardinaal, 197.
Spada, welecr Capi di Ferro, 243;
de la Valle, 214.
Verofpi, 184
Urfini, 223. 227.

Palleyzen of Vorften- en Fcere-Huyzen der ole
de Romeynen , zie Domas, D. zie ook H.
Huyzen , en L. Lufthuyzen-hoeven,enz,

Palladium *v Beeld van Pallas , 63. van Troyenin
Italje gebracht , bid.  — in het binnenfte
van Vefta?s Tempel bewaart, ibid. — was
noyt te bezien, bid. — van Veftaalze
Nonnen uyt cenen brant gcborgen, ibid.

Pallas, hoe afgebeeldt , 141. 143.
bid Cupido, om Paris hertt haarwaarts te
bewegen, 154.

Palus Capreo ,”?t Geyte Mocras, 86. — Romu-
lus daar in een zwaar ofwcér om hals ge-
bracht, en van wie, i614.

Pancras maar 14. jaren oud martelaar geftorven,
327.

Pancirols Staatzyboek geprezen, Voorrede.
Pani[perna cen verbaftert woort, van Perpennaher-

komftig , 50
Pantani cen gedeelte der Stadt , 260. — naar

?t moeras Zoo geheten, #4id. — ook Tor-
re di Conti, ibid.

Pantheon, Aller-Goden Tempel, 17.24. 48.84»
8van Agrippa gebouwt, +84.

noch in wezen en voor hetallerheerly kfte
Oudheyts-ftuk geroemt, ibid.
zyn volmaaktheyt door het woort Fecit aan
getoont, ibid, n
nu /a Rotonda geheten, 17. 163: 187:
zeer net in ad ouden 1 hedensdaagfchen
ftant befchreven, 8485187. af
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— afgebeeldt, ibid.
Pantaleons put , weleer der Chriftenen Begraaf:

plaats, 320.
Papa. zie Paus.
Papalin, cer fchoon broot te Rome, 394:
— wordin des Paus Oven gebakken, 3654.
— waar de deugt van herkomt , #54.
— by tFranfch ofParys brood, /a Gone/fe, verge-

leken, ibid.
Papyrius, naam vaneenoud Romeynfch Geflacht,

13o. -—— met den bynaam van Prerexratas3
vercert, ibid. — word naderhanteen Ge-|
flachts-naam, #0id.

Papyrius Curfor, en Curius Dentatus , Zeedemee-
fters ( Cenfores) 17.

— leyden het water uit den Teveroonftroom te
Rome, ibid. de koften van die water-
leiding, uit den buyt van Koning Pyrrhus
betaalt, 19.

Paradys cen uytmuntend prachtig Autaar; waar-
om zoo gcheeten, 341.

Parca , Parken, Godinnen, Voogdeflen over
leven en doot, 123.

Parentalia, Offerfcett der Ouderen, 196.
Paris oordeel hoedanig , afgebeeldt, 153,154.
Paris ontfangt den Twift-appel uit handen van

Mercurius, 154. afgebeeldt , ibid.
Paris gevryde van Nero , aan de Flaminier weg

begraven, 126.
Parrhafius konftryk Schilder en Beeldhouwer ,

121, 122. hoog geroemt, ibid.
Parochy-kerk van St. Laurens n Demafo ,, daar

onder twintig andere Parochien, 223.
Parochy van St. Laurens in Lucina de grootfte

van Rome, 170.
Parte, waar in beftaande, 394. — wie %a Par-

te genicten, sbid.
Pafquyns beeld waar, 222.
— giffing wie gewceelt mocht zyn; ibid.
— ce om ftreeks de vermaardfte boekwinkels,

sbid.
— naar wien dit bceld den naam van Pafquyn

voert, i0id.
Paterculus (Vellejus) met gelcerde vervullingen

van Dojaat verrykt, 4. —— geprezen,sbid.
Patriarchale sta » vyfte Rome, en welke

ze zyn, 278. 287. 291. 309. 340.
Patrici , oude Romeyniche ‘Hoogadelyke Ge-

flachten, 47. "
Patricius vicus , de ftraat of wyk van de Patricii,

ibià, — warenden Koningk Servius Tul-
lius verdacht, 054.  -— daarom daar ge-
plaattt, ibid.

H.Paulus, Apoftels Kerk , buyten de muuren ,
net befchreven , 309.

— van wien, en waarom, daar ter plaatze ge-
bouwt, ibid.

— zyn ligchaam van Timotheus ecnen zyner
difcipelengevonden, ibsd. — verdeelt en
waar de deelen rufteù, s6i4. of 309.

— zyn laatfte affcheyde, en woorde-wifleling
van en met den H. Apoftel Petrus, 311.

— word als een Roomfch Edelman of Borger
onthooft, 308. I
uytzyn hooft yloeytmelk, ibid. — getui-
genis van St. Ambrofius,
Edoor dry fprongen, dry fonteynen,
308.
corzaak van Zyn en Petrus dood , 301.
door eenen fteen aangewezen, ibid.

Paulus de IV. recht het Metale Becld van Tra-
janus op, 34

—

—  

Paulus de V. leydt het water van *t Braccianet
eyr te Rome, en maakt die waterleyding

weér op, 22: 326. — word naar zynen
naam Ag4a Paula, Paulus water geheten,
2%

Paus, Gecftelyk en Wacreldlyk Prins,
Stadhouder van Jezus

Chriftus,
Navolger van Petrus, (363

_ Geeftelyk zichtbaar. Hooft der

=Wiacreldlyk j 363

Kerke,
Vaderaller Chriftenen,[
Bezitter van vele Staten

in Italje, *
— buytenItalje,
— wélke ze zyn met
namen,en Waar aange- { 364
toont,

hoezebeftiert worden. |

Paus Raadsheeren , het Sacro Collegio der Car-
dinalen, 364.

— word uyt dat Collegio Sacro verkozen,ibid.
— of buyten dat Collegio Sacro verkozen mach

worden, sbid.
— Kieft en verheft tot Cardinalen wie, 365.
= vini op van hem in ?t kiezen gelet word,

sbid.
— hoe hy hem kieft en verklaart, 42 T.
Paus Stedehouder of Vicaris, SE 6
— waarin zynejurifdi&ie beftaat, ì 307,
— Biechtvader,
— een zeer out ampt, f
— Zyn Recht en Macht,
— Canzelier, word Onder-Cancelier en

waarom zoo gcheten,
—— — waarin zyn Amptbeftaat,
— — deszelfs bediende ,
— —— deszelfs kracht en recht,

— Groot Opziender van en over de Bi-
bliotheek,

-—— — gewoonlyk cen Cardinal,
—— — zyne Opwachters,
—— zeer geleerde Mannen ,
—— — cenige met NaamenI

Paus Nceven, Prinflen geheeten
sese by maamen Lisa) i J 388

— Neeffchap vermetigt s 420. van Innocentius
den XI i6i4. item 377.

— Overfte zyner krygsmacht te Land; 390.
— — ter Zee enzyner Galeyen, 393.
— — zyner Lyfwacht ; 391.
— Amptbediende in zyn Huys of Paleys ; 392)

enz.
— Huysmeefter en Ziclzorger over zyn Gezin,

soa — St. Dominicus heeft zelfdatampt
ckleedt, i0:4, — na hem altyt een zyner

Orde, ibid. — is Keurmeetter der Druk-
kerye en Prentinge, enz. sbid.

{ 396
—— plicht ontrent den Paus,
—— Ceremony-mecefter, ibid.

— Sacrifty-meefter,

—— Gcheym- en 'Onder-gcheymfchryver ,

367

—— Hoogachtbaarheyt van dat ampt;

97. |
Pauspr dagelyks dartien arme lieden , 393.

— wie d’eerite Infteller daar van, ibid,
—. wonder onder ’t fpyzen van twaalf arme,

05» "
— daarom dartien in plaats van twaalf aangeltelt

en onderhouden, 305.
Ecce — 700»
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— zeegent drymaal in ?t jaar plechtiglyk al het

volk, 408. — welke die dagen zyn, ibid.
— zeegent den Decgen, en wanneer, 409.
—— de goude Roos, 4 ibid.
— — op wat dag,
—— het Agnes Dei, qui.

zie ook Agnus Dei, A.
— verklaart Heyligen, 373. zie Canonizatie.
— kiezing hoe in ’t Conclave tocgaat, 431,432.

enz.
— — moet twee derden der ftemmen hebben,

433.
—_o cerfte,twcede, en derde adoratie, hoc ze

gefchiet; 435. — Hand-en vrede-kus, ibid,
— — zeegen aan ‘t volk, ibid.
— krooning, hoedanig, 436.
— door brandend werk, de ydele waerelts glo-

rie , tranfiens gloria mundi , vertoont , ibid,
— Obedienza hoe en van wic betoont word, zie

O. Obedienza.
— Voetkus en oorfpronk, 4or.

Ofculum. O. en Voetkus. V.
Pauzelyke Kapel waar, 404.
— dee menigmaal ze in ?t jar gchouden word,

ibid.
— daar in doet de Paus zelf Miflè, 406. — die

Miffen befchreven , ibid. en 404,405 3406,
407. 00k 436.

Paus , krygt geld, pro bene cantata Miffa , 407.

— zie cok

437.
—— draagt het H. Sacrament, 404.
—— Kleeding, 400.
— byzondere plechtigheden op Kersavont,{

Vrouw Lichtmiffe, Ì
— — Afchdag,
———— in den Advent,
— — Vrydags in Maart,
-—— — Palm-Sondag,
—— Witten-Donderdag, wafcht dan de

voeten vani 13 arme Pricfters,
—— Goeden Vrydag,
—— — Paafchavont,
—— Allerzielen, dan wierookt de Paus}

zelf,
Paus zent Legatos è latere 3 Zydgezanten, 424.
— der zelver zeer hooge achting , 425. 363.

8dio

3%» n
— wanneer het kruys voor zich laten dragen,

en den zegen Pauzelyker wyze geven mo-
en, 425. ì

Pauzelyke AZaturines of Metten'vyfin getal, 404.
— Vefpers hoe veel, en hoedanige, 1054.
— plechtelykheden daar omtrent, i6;4.
— Cavalcade, 416, 417,418.
— — hoedanig in ”t nemen van ?t bezit in St.

Jaus van Lateranen ; 437. — is dealler
prachtiglte, ibid.

Paus dood zynde ; hoc ’t Paleys berooft word,
429. A a

— gocdevoorzorg van’s Paus vrienden om geene
groote fchade te lyden, #bi4.

— hoezich de Cardinalen en andere dragen, s6i4.
— Zegel en de Viflers-ring gebroken, ibid.
— hoe met zyn Lykgehandelt word, 430.
— zorgvuldigheyt ontrent de bekentmaking en

der Stadts veyligheyt, enz. ibid.
— ongebondenheytals dan, ibr4.
— Zomtyds ftreng geftraft, ibid.
Paus begraafnis en plechtelykheden dar ontrent,

4295 ti
— onderfcheyt, indien de Paus'op Morte Ca-

vallo , of Wel op?t Vatikaanfterft, 429.

Paus, 2anfolaum ofLykrufting , hocdanig 3430:
— Requiem; ibid:
— Reprefentatie , hoedanig en welke die zy 4054-

| — plechtelykheyt van vyf Cardinalen en hunne
| verrichting daar ontrent 5 #6:4.ì
| Pauzelyke kroon of kroonen waar bewaart; 333»
— vyfin getal, 358.
— met gebruykt dan in de hoogfte plechtelyk-

heden, 333. — waardan van daan gehaalt
worden, 358.
welke de Koftelykfte ; 4674.
haar:gedaante, en die van Julius den II. be-
{chreven , 358.  — uytftekent fchoone
Karbonkel daar in; #054.
word ook :hiara genaamt, ibid. — is dry-
dubbel, #54.

— watdaar doorbeteckent word, 437.
— infgelyks door de dry Sleutels , en dry ge-

fchore kruynen van Petrus, ibid.
Pauzelyke Stoel in Vrankryk t'Avignon, 16.
— door Clemens den V. daar overgebracht,

364. — Rome daar van gevochg ibid.
— Blyft daar zeventigjaren, i0e4.
— door Gregorius den XI. weér re Rome, 16.
Paus alleenvermach Mifle te doen op ?t Autaar der

vyf Patriarchale Kerken , 281. Geene
andere dan door vergunning van cene Bulle,
en water dan meer by vereyfcht word, ibid.
item 291. r

Pauzen maken van Tempels Kerken, 70.
— laten de namen, zoo veel mogelyk, de zelfde,

ibid. 
— hun goet inzicht geprezen, ibid. — ook

tegengefproken , ib4. byvocgz.
Paus Adriaan de I. t° zynen tyde eene zware over-

vloeying des Tybers , 17. de Tybers
brug, Pons Sublicins , fpoelt wech, ibid.

— Adriaan de II, hermaakt de oude waterley-
ding van Auguftus, 22.

— Adrian deVI, cen Neérlander;van Utrecht
geboortig , 221. -—— Leermecfter van den
Keyzer Carolus de V. ibed. —2yn graf,
ibid.

Alexander de VII. verbetert cene Muurvan
Rome, 14.
— doet het Collegie van St. Pieters goet
onderftant, 335.

Anacletus bouwt de cerfte onderaartze Ka-
pel, 339.

Clemens de VIII. t'zynentyde cenzecr zwa-
re overvlocijing des Tyber{trooms , 17.
— defchade begroot, i6rd.
— voorziet daar tegen met cenen dyk, ibid.
— voltooyt het nicuw Paleys van ’t Vati-
kaan, 360. — ookde Zaal, naar hem
de Clementynfe geheten, 360.

Clemensde IX. en Nicolaus de V. vercieren
en verinaken de Ponte St, Angelo ,18.
— tien Engelen daar op met hunne Op-
{chriften, 233.

Gregorius Magnus ziet in cene omdracht,
Pettshalven, eenen Engel ?r zwaert in de
fcheé fteeken, 117. 352. betekening daar
van, sd. x
— ziet cenen Engel, int midden vaniz.
armen » die gefpyft wierden, zitten, 395
daar uyt de gewoonte van 13 aan Paus ta-
fel te onderhouden, 4.

Innocentius de X. verbetert. de Portezer-
poort, 14.. — afgebceldr, sbid. — OP"
fchrift op. ?t Podiar rakende den K. Ho

| norius, #54.
, Leo
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Leo deIV. bouwt de Leonyns-ftadt, anders

St. Pieters Burgt geheten , 16. —- ftur
der Sarazynen verdereninval, sbid.

Liberius heeft cene verfchyning of droom,
omcene Kerk te bouwenter ecre der H.
Maagt , 278.

— vind in Auguft cen plaats met fneeuw
bedekt, ibid.
— tekent de gront af, 283. — afgebeelt
en waarte zien, ibid,

St. Pafcalis bluft cenen brant, door de om-
dracht van een L. Vrouwe Beeld, 330.

Pafealis de IL ftrooit Nero’s Lykafch in den
Tyber, 164.
— verplaatitzyn Graf. — waarom, ibid.
Paulusde ILL. tzynen tyde cen ongefchon-
de lyk meer dan 1500. jaren oud, gevon-
den, 30.

— laat hetin den Tyberfmyten. — waar-
om, ibid.
— plaatit het Metale Ruyterbeeld van
Marcus Aurclius voor het Capitool , 32,
—— waarhet te vorenftont, ibid.
Paulus de V. vernieuwten heldert de water-
leyding van Auguftus luyfterryk op, 22.
OE naar hem eA4g4a Paula geheeten ,
ibid.
— bouwt de vermaarde Pauliner Kapel,
naar hem zoo genoemt,en net befchreven,
282. — ftaat rechtover de Kapel van
Sixtus de V. ibid.
— recht de Colom voor Maria Majore op,
284.

Pius de IV. (Angelo Medicis) bouwt eene
poort te Rome, 339.
—— naar hem (Porta Angelica) geheten, ibid.
—— Opfehrift daar op; ibid.

Pius IV. herbouwt en verbetert de Nomen-
taanfche of St. Agnes-poort, 13.

—— naar hem Porta Pia genoemt, ibid.
— bouwt de Port del Popolo , des Volks-
poort, 163. — Opfchriftt' zyner Eere,
ibid.
— Piusde V.fticht het St. Pieters Collegy,

2
Sui de IV. herbouwtde.Janiculus-Brug,

18. — naar hem Ponte Siffo gehecten,
ibid.

Sixtus de V. (onder den naam van Broeder
Felix weleer bekent) herbouwt en maakt
ecne waterleyding, 22. — naarhem A-
qua Felix, Felix-water gcheren, ibid.
— richt den Obcelisk aan de Porte del Popo-

lo ops 163. 165.166. ook die voor St. Pie-
— die op zyne eyge zwaarte

— infgelyks de Colom van Antoninus,
184 185.

—— bouwr de fchoone Kapel, van Sixtus,
geheten , 279. 282.
—_ legtin zyne vyfjarige Pauzelyke regec-
ring vyf Millicenen op , 333. — waar
die bewaart worden, ibid. — de zelfde
verboden aan te taften, dan in noot der
Kerke, ibid.
»— verbetert en hermaakt veel aan St, Pie-
Ters , 341,342.
— zyne verrichtingen ten tyde des Paus.
domsafgebeelt, en waar te zien »355-
— bouwthet nicuw Palevs van ’t Vati-
caan, dat van Clemens den VIII. voltooyt
word, 360,

Sylvefter dood den Draak ; die Rome met
Peftig vergift plaagde, 302. — twyfel
aan die Hiftory, s6:4.
— verdeelt de ligchamen van St. Paulusen
Petrus, 309.
— plaatft d’eene helft in St. Pauls, d’and’re

in St. Pieters, s0i4,
Palchymeres van St. Nilus, 196. — gefchreven

in de Bibliotheek van den Cardinaal Barbe-
rini id. — uitgegeven ,:brd.

Palamedes en Simonides Letrerhelden, 355.
— vermeerderen het Grieks A. B. met eenige

letters, ibid.
Pales, Godin der Herderen, 5.
Palilia, cen feet der Herderen, ter Eete van Pa-

les, 5.
— op wat dag het geviert wiert, ibid.
—— toen van Romulus d’omtrek van Romebe-

gonnenenafgefchettt , ibid.
Pallium BifichoplykenenAartsbifichoplyken man-

tel, 274.357. 371.380. 437.
— plechtelykheyt en woordenin ?t omhangen

van dien aan den Paus, gebruyklyk, 437.
— hoedanig die mantel verciert is, 4054. 357.
— hoed’Aartsbifchoppen dien bekomen, 380.
— wat de Confiftoriale Advocaten , voor ’t

verzock daar toc genicten, #6;4.
— hoedanig cen examen moeten doorftaandie

den zelven bekomen , en van wie, 371.
— van welke ftof gemaakt word , en waar de

Lammeren en Schapen ; wier wol daartoe
gebruykbaar, geweyd , 274.

Palmboomfpruyt van zelf,36.. — gaat uyt,
ibid. — cen Vygeboomindeplaats, 76.

— gevendoor gebeerden' enz. al wat zy willen
te kennen, s6;4. Ù

— hoedat fpel re Romeningekroopen zy , aan:
getoont, ibid.

Paerdepraal ; zie Cavalcade.
Parnaflus Berg , waar, en hoedanig op A4onte

Cavallo , 271.

— daar op Apollo met de negen Muzen afge-
beelt, ibid.

— flaan cenfpeelend geluyt door beweging van
water, ibrd.

Patiere cen Magiftraat te Rome, 385.
— hoedanig, en waarover recht pleegt, ibid.
Patres Conferipti, Befchrevene Vaders , uyt deze

beftont de Roomfche Raadt, 383.
— waren dryhondert en meerfterk,64.
\-— nu daarvan niet, dande naam, in eenen Raats-
| heer overig, en hocdanig , ibid, en 384.
| Patriarchale Kerken vyf te Rome; namelyk
— St. Maria Majore, 278.

S.Laurens buyten de muuren, 287.
St. Jans te Lateranen, 290.
St. Pauls buyten de muurca, 309.
St. Pieters op ’t Vatican, 340.

Patriarchaal Autaar, 281. — daar op mach
. niemant dan de Paus Miflè doen, ibid.

Patriarch, St. Francifcus , de Seraphynfche ge-
heten, 320.

Poopiri, ene Stadt, van Koningk Euander, op
den Palatyn gefticht, 5.

Feat *t gevleugelt paert afgebeeldt, 139. 147.
1

 
—_ Jen de Zielen ten Hemel, 139.
— Zinnebeeldig uytgelegt, 155-
Pegmata toonecÌ cieraden, 38.
Penates , Lares , Huysgoden , Kaboutermannet-

jes, Tempels hun ter eere opgericht , 42,
— befchimpt, s054, byvoegz.
Ecce 2 Pen.
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Pentapola de vyf Steden van St. Pieters Erfgoet,

enz. hoe aan den H.Stoel gekomen,16.340.
Pentelicas Lapis in het Italiaans Pierra Santa , cen

koftelyke fteen; 303.
Perilla, Gemalin van Ovidius, 129.
— afgebeelt in der Nazonen Graf, ibid.
Pett zeer zwaar int Romeynfch leger, 100.
— daaromde Sibyllynfche Boeken opgeflagen,

en raadt daar tegen gezocht , 100: cn «654.
byvoegz.

— Efculapius in cen pefttyd te Rome overge»
bracht, 116.

Peftig vergift van cenen draak plaagt Rome ,
302.

— door Sylvefter daar van verloft, ibid.
— de Kerk, Libera nosà Peffe, daarom zoo ge-

heten, ibid.
Pet, door omdracht van een Maria Beeld meer-

maals, opgeliouden, enz. 316. zichtbaar tce-
ken daar van, door cenen Engel aan den H.
Gregorius betoont, 332»

Perzen Koningk Hormifis , aardige fteek aan
Keyzer Conftans, 71. —— Perleus Koning
van Macedonien, 76. — oorlogt tegende
Romeynen, ibid.

Pervigilia , hoedanige Nachtfeeften, 112.
— war daar ontrentde plicht der Epz/ones, Schaf-

meefters was; ibid.
Petra feelerata, cen Steen der pynbanke, 38.
+—— twee zoodanige te Rome, 347. —— op ce-

nender zelver , door den Paus , de ligcha-
men van Petrus en Paulus verdeclt, 104.

Pesronia amnis , cen beekje by of langs ’t veld van
Mars, g1. — plechtigheyt daar ontrent
gepleegt van hooge Amptmannen *, ibid.
— nu gcen het minft voetfpoor van, #64.

H.H. Petrus en Paulus, befchermen wswro torto
voor der vyanden inval , 13. doen door 't
gebed dentovenaar vallen , 301.

— corzaak hunner doot, 301. — fteen ter
gedachtenifle , i0id.

— ter doot gevonnift nemen van den anderen
affcheyt, 311.

— hunnelaatite woorden , en waar, tegen elkan-
deren gewiflelt , «id. —— waar Petrus ge-
doot , ibid.

Petrus kruycigingsplaats aangewezen, 326.
— zynezitftoc] hoedanig, 349. en waar, sbid.
Petrus voeten van den H. Clemens gekuft, 401,

02
Pei van Claudius in ballingfchap verzonden,

12. — word vanAquila en Prifcilla ge-
ini. 312.

Petrus veréert een Chriftus beeld aan zynen huis-
waart Pudens, 365. waar nochte zien, ibid.

Petrus of St. Pierers Oven en Bakkery, 338.
— ? brood zeer fchoon dat daar in gebakken

word, i4id.
— waruyt zulks fpruyt, sed.
— St. Pieters of Leonynftad en Burgt, 9. 15.
— befchreven,. 329. — voert dien naam
naar Leo den IV, 15. -— van hem opge-
bouwttot ftutting der Sarazynen, ibid.

St. Peters-burgt , cene der veertien wyken van
Nieuw Rome, 329,330. — lengte, breet-
te, en verdecling; 26:4.

St.Petrus Kerk op ?t Vatikaan, bovenSalomons
Tempel geroemt è 339. boven de 7.
‘waerelts wonderen, en belchreven, #0rd.en
volg.  — primapra caterss Ecclefia ,340.

St, Petronella” Kerk 3 348. — Zeer hoog wel-
cer van de Roningen van Vrankryk begif-

 

tigt, ibid. — Kinders van den bloede daar
gedoopt, ibid.

LoneMaofVoorburg by St. Agnese
erk, 46.

Philippus Comminaus geprezen, 341.
St. Philippus Neri, zie Neri.
Philippo Titi bock , Studio dipittura ftulptura ge

prezen, voorred. — daar uyt veel vanone
zen auteur getrokken , #04.

Phrygifche maatzang , paft op Rouwklachten,
140.

Philo Hebreus geprezen, 114.
Pincularis porta, sic Porta.
Pila Honoris , Eerftyl of Zuyl, 52.
— Horatiana , hoedanig, 69.
— Tiburtina of Zuyl van Tivoli hoc, 56.
Picus en Faunus bron, 19.
Picpus eene Orde en hocdanig ; 166, te Parys

zeer bekent, ibid.
Pilatus Huys , 314. -—— misflag daar in, en

wiens huys het îs, aangewezen, :6i4.
Pineius Mons , een Berg zoo geheren,g. — ook ‘

Collis Hortoram der Hoven-heuvel , s64.
— Pincianer Poortftaat op dien heuvel, 13.

Pifcina publica , de gemeene vyver, hocdanig be-
fchreven, 107. — was de twaalfde wyk
van Oud Rome, ibid,

Piffrina hoedanige handmolens , 28, — vecle
binnen Rome, ibid. enz. — der flaven
harde ftraf daar door bedreygt, ibid.

Pifforium forum de broodmerkt , 111.
Platanon cen Bosje van zoodanige boomen, ibid.
Platea ,{traat hoedanig , 27. onderfcheyden van

forum, campus senz.ibid.
Plato kroontde zielen der rechtveerdigen , 133.
— z2yn gevoelen nopende de zielen en derzel-

ver zuivering, 138,139,140, enz. — 4fe-
tempzychofis overwandeling der zielen, 145-
— zinnebeeldig uytgelegt, ibid.

Plautius Lateranus. zie Lareranus, 33:34
Plinius gevoelen van des Tybers diepte , 16.
— waar uyt by hem afpemeren, #54.
— geprezen, 123.
Plondering van Romedoor de Gotthen 24.
— vier of vyf andere diergelyke vernielen de

trotze Gebouwen , in min dan so. jarens
ibid,

Plutarchus geprezen, 4.
— zyn gevoelen wegens Romens ftichting ,

 

ibid.
Pluto en Proferpina Helfche Jupiter en Juno ge-

naamt, 136.
— afgebeelt in zyne Majefteyt, #654.
— Scepter wat betekent, 1414.
— Machtvan henoverde dooden even eens, 137-
Pluto, rooft Proferpina, 143.
— befchryving en afbcelding daar van, ibid.
— zyne wagen word van Alaftor en dry andere

Hengften getrokken, #4:4. o
— AyecinaG, en waarom , 200 geheten sibid. 5
Podefta cen ampt van den Kerkelyken Staat,397-
Poéeten, Dichters, leven zeer genoeglyk naar,

hunne doot in de Elyzeifche velden, 129-
Poet Ovidius van Erato gemint , 128. zyne

vrouw Tetilla geprezen , 129, -— daarom
hem te liever, 614. 5

Polen doencen krygstocht tot Pontus Euxinus
toe, 130. ;

— vinden het ware Graf van Ovid'us , ibi4.
— Graffchrift, std, in
— flepen den Grafzerk met zes Oflen in Polen,

o — word
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i word te Gnelnen bewaart, ibid.
— K.Stefanus doot, belet dat niet te Krakow

is, #bid,
Pollux van Jupiter voortgeteelt , 140.
— deelt zyne onfterffelykheyt met zynen broc- |

der, sid. |
Pollux cn Caftor wiffelen om den anderen dag

het leven met de doot, i6:4. zinnebeelt, ibi4.
— afgebeclt, en waarte zien, ibid.

Pomerinm de ledige plaats achter de muuren,7.
—— van Sylla en Auguftas wyder uytgelegt,

ibid.
— daat op mogtniet gebsuwt worden, 8. waar-

om, ibid.
Poinpejus liefde tot de bouwkonft geprezen, en

in. verfcheyde gebouwen aangetoont;207..
— bouwt in zyn Schouburg een Tempeltjen

voor Venus, 82,83.
— waar zyn Hof cn woonplaats was aangewe-

zen, 84.
Pomponius Hugonius geprezen Voorted.
— veel uyt hem van onzen Autheur ge-
trokken, 1514.

Pomponius vader van Numa Pompilius, 115.
— uyt het Grafichrift van Numa bekent, ibid.
Pons, Pontess Bruggen van Rome, 16. zie Brug-

 

gen, .
Pons Caligule , de Brug van Caligula , hoedanig,

8
poni à ponte faciendo , van de bruggen te be-

zorgen Zoo genaamt, 17.
Pontificum Rex (of) Regulus der Pricfteren Ko-

ningk, 46.
— waar hy woonde, ibid.
Pontifex minor Onderpricfter, 78.
— verkondigt aan ?t volk de feet ch werk-

dagen, #64.

— bemachtigt den Janiculus-beîg, 6.
— tracht Tarquinius op deh throon re heiftel«

len, ibid.

PORT TAM VETERES QUAM
NOVA, POORTEN VAN ROME
400 OUDE ALS NIEUWE.

Portà Elia, nde Kaftecl-poort St. Angelo, 16.
— Agnete St.Agnes Poort, 13. —ook Porta Pia.
— maar Pius de IV, :brd.

_ Agonalis de Stryt- of Worftel-poort, 13.
— Angelica naar (Angelo Medicis) of Pius IV;

zoo gcheren, 16. vermitsze van hem nevens
de Muuren aandien kant gemaaktis, 644,

— Afnaria is niet naar Afinus Eezel, maarAfi-
ius Pollio gcheten, :4:4.
Aurelia of Faniculenfis, 8
Capena, nu St. Scbaftiaans-poort, 8,10:
Carmentalis, 738,13.
Catalaria, Honde-poort, 8.
Cavalli legeri, 15. ofder Lichte pacrden, ibid:
voortyds Pofferula; 15.
Colimontana, 8, 11.

Collatina , 12,
Collina, 13. Heuvel-poort, 8.13.
Efguilina, 8. geftopt, 12.
Fabrica , 15. of, Croma Vecchia, ibid;
Feneftralis , Venfter-poort, 7.
Ferebtina; 11,
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Figulenfiss 13.
Eiaminia, 19. naar Flaminivs, ibid.
Flumentana Stroom. poort, 7. 13.
Fontinalis de Bron-poott, 94.
Gabiufa, 12,13.
Faniculenfis, of, Aurelia 8,
Fannalis, Deurpoort, — hoe, en waar zulks gefchiedde, 4.

Porte fotto, de Gebroke brug, waarom zoo ge-
Heten, iy.

— wanncerin ftukken geraakt, #64.
— wcleer Senatoriss cn Palatinas genaamt ibid.

ook de Maria-brug , en waarom, 18.
Ponte St. Angelo, 233. — met brugleuningen

voorzieri ; ibid.
— van Clemens den IX. met tien Etigelen ver-

ciert, sbid.
— Opfchriften fchoonezinfpreuk by ydet becld,|

ibid,
Pontificaal gewaat , wanneer de Paus daar mede|

verfchynt , 401. -— verandert noyt van |
Kleur, :814. -— dan op Paafchavont,ibid.

Populier-bofth achter®t Adanfolenm van Auguftus,
$8.

— daar van ontleenen Kerk en poort, del popolo
bare namen, sbid.

Porfyrfteen 200 hardt,dat naulyks met ceneri bey-
tel te bchandelen is, 274.

— Graf uyt cen ftuk Porfyr, van vervaatlyke
grootte, i6rd, — wonderbare konft inbe-
toont, 274 7

—— wat daar in meeft uytmunt; aangewezen,
ibid.

Porfyrfteene Graf van St. Helena, 204.
— van Cerfarius en Anaftazius , Martelaars ,

2.88.
— vaneenige andere Martelaats,. s6id.
Porfyre Lykbuffen,, twee onwaardeerlyK, 181.
Porfyrfteene Tafel , en ?t hooft van Cleopatra,

 

182.
Porfennasleger, van Horatius Cocles alleenftaan-

de gchouden, 17. €n313. — waar, ibid. — Quirinalis,13:
LOOFFEFO
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snter aggeress de Binnendykze-poort, 13.
Poannis Lateranenfis , St. Jans van Lateranen-
poort, 11. anders Celimontana , ibid,
Labicana, 13.
Latina, 8.
Lavernalis, Diefpoort, 8 10.
Laurens-poort, 12. anders Tilartiià è ook
Taurina , 13.
Likitina, de Doo-poort, 9.
Major de Groote-péort:
Metbrodia, ook, Metbronit, 115
Metia, 9.
Minutia,
Magonia , Loey poort, 7.
Matia, 9.

— ,Nevia, 11, 12.
Navalis Haven-, ook Trigessina Diylings-
poort, 8.

— Nomentana } 8. 13.
— Ofienfis, nu St Pauls-poort, 10.

| — Pàncras-poort, welcer 7anicalenfiîs, van Ut-
| banus den VIII. herbout, 15.
— Pandana, Hangpoort, 7.
— Pia, of St. Agnes-pooît , van Pius IV. hér-

maakt, 13.
— Piatuliris, Verzoen-offer-poòrt,1t.

Pinciana op Pincius-berg ; 13. /
PopulVolks-poort, 13: ofwel delpopolo, Po.
puliers-poort, 13. naar cen Populier bosjen,
zie ook, 88

—= Portuenfis,of Porteze-poort, van Innocentius
den X. opgebouwt, 8. 14.

— Pofferula, 15.
— Querguetulana, 11.
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— Ratumenay 7.
— Rodufcalana, 11,
— Romansla, de kleene Roomfche poort,7.
— Salaria, 8. 13.

Suutaris, Heyl-poorts 9
Sanguala ,

Scelerata , Schandpoort, en waarom zoo gehce-
ten, 8
Septimiana, van den Keyzer Septimius Scve-
rus gebouwt, 8.
Stercoraria, Vuyl-poort , ibid.
Tiburtina, nu St Laurenspoort, ibid,

— Trigemina, Drylings-poort, 8. 10. — waar-
om zoo geheren; id. nu St. Pauls-povrt ;
ibid.

— Trigonia 7.
— Triumphalis, Zegepraal-poort, 8.
— Viminalis, Griend-poort, 8.13.
Porticws Galeryen, hoedanig, 91.
— tot wareynde gcbouwt, ibid.
Porticus Galery , Obfidata de overwelfde ; 43.

van /Emilius, 111.
—— van Agrippa, 85.
van de Argonazte, Vlieshelden, gr.
in Aventinam, naar den Aventynfchen Berg,
LI,

van Aurclius, $2. Adilliaria, ibid,
Boni eventas , van goede uytkomit ; 87.
van Catulus, 101.
— Conftantyn, 55.
— Europa, 88,7
Faberius den Schryvers 111.
Fauftina, 41.
Fontinalis de Bron-galery, 94.
van Gordianus, 93.
— Gratianus, 87.
Hecatonftzlon , de Hondertftylige galery, 87.
inter Lignarios by de Houtkopers of houttuy-
nen, II.

intra trigemina & poft navalia ,binnen de Dry-
lingspoort en achter de haven; 111.

van Livia; 38.
Margaritaria, de Paerl-galery, 71.
van Martialis, 38.
— Merellus, 79
Milliaria cene drydubbele galery , 45. waar-
omzoo geheten, en belchreven, 2064. en 52.
van O&avia , 79. zufter van Auguftus ibid.
— O&avius vader van Auguft, 84. |
—Philippus,84.Schoonvader van Auguft, #6.|
— Pola, Sufter van Agrippa, 57. Ì
— Pompejus, 83.
— Quirinus, st,
— Vipfanius,gr. — twyfel ofdie dozelf.
de is met die der Vlicsheldenofvan Agrip-
pa , :id. — reden, waarom, nader aange-
togen, 92.

Prata Flaminia, weyden of ?t veld van Flaminius,
$2.

— van Mutius, 118,
— van Quintius , #04.
Pradium Symmachi,Landhoeve van Symmachus,:8.
Pratorii, Hofzoldaten , so. -— zeer baldadig

ibid, —— zetten Keyzers af en aan, ibid,
Pretoria caffra , Hof-legerplaats , 49. van Scja-

nus gebouwt,49 350.
Pratura prafentifima, hoedanig cen gebouw ,38.
Premontroizen hoedanige Orden, 276. —Col-

Jegie ibid. *—— in Italje gecne andere dan
in dat Huys, ;bid,
immers gifling daar na, ibid,

Prentboek van PetrusSan&us Rattolus geprezeny — Bellarmyn Cardinaal, 205.

ViZ EGR;
—— watdaar van konin te vinden is, ibid,
Priefters maken den twecden rang der Carditia-

lens 364.
— vyftig in getal, ibi4. 443. 446. — namen;

ibid,

— Aartspriefteren der dry Hooftkerken-recht,
424

Prifcilla Abafcantianus huysvrouw , 29.
— haar Graf, ibid. 29.
Prifcilla, dry zoodanige Vrouwen, wegens Gods

vrucht , bekent onder de Chriftenen ,
454 — als
—= de moeder van Pudens, huyswaart van
Apoftel Petrus, ibid.
— die ten tyde van Marcellus Pausleefde,

ibid.
— de Huysvrouw van Aquila , difcipels
van Paulus, #64.

Prifcilla en Aquila herbergen Petrus uytzyn bal-
lingfchap komende , 312.

Proceilien, Omdrachten, 413. det Jefuiten opden
OQaaf van Sacramentsdag zeer uytltekende,
470.

Procureur en Advocaat Fifcaal , 378. yders by-
zondere plicht in Rechtszaken, s074.

Proefhuys dér Dominicanen, 312.
Pronk-en andere Graven, of Tomben, veleaan

gemcene wegen , 125.
de Propaganda fide , Vergadering, 375: — van

wien ingeftelt, ibid. wanneer en waar over
vergaderen, ibid.

Prophcet Jeremias voert de Ar des Verbonts
ower, in des Bergs Nebo*, fpelonk, 40. _

— zynevoorzegging daarover, go. — betwift
ibid. byvoegz. È

— gewoonten daar omtrent omde Gravenjaar-
lyks met roozen en andere bloementecie-
ren, en te ceren, 156,157. —— de Erfge-
namen daar mede by uyterften wil belatt ,
156. -— zulks met een formulier en oud
opfchrift aangetoont, ibid.

PRONKGRAVEN EENIGE DER HE.
DENSDAAGSCHE VOORNAAdN4=
STEN,00K DER OVDEN NOCH
IN WEZEN ; als Pronkgraf van Me-
tella Cretica, 29.

 

— van C.Ceftius Epulo , 112.
Pronkgraf van Pub. Ovid. Nazo en der Nazo-

nen, 12j. — 't zelfde wydloopig en net
befchreven, 126,127.enz. — afgebeeldt,
ibid,

Pronkgraf van Cibo (Laurens) Cardinal, 164.
— van Cibo, infgelyks (nochlevende) Cardi-

naal, ibid.
— van Vifcomti Cardinaal, {164
— Bafius (Hieronymus Cardinaal,
— Gifleni, 165.
— Franc. Touar, Spainfch Rechtsgelcerde van

de beet cener Karte geftorven — zyn
Graffchrift , 165.

— J. Conft. Gebennen Graffchrift, s0i4.
— Del’ Corno Kanonik, 167. ec
— Pouffin vermaart Schilder, 170. Graf(chrift,

shid,
— Rob. de Calac, 172.
— Lykbuffen twee onwaardeerlyk , 181.
— Gibbes Engelfch Poéet,
— Rafael Urbyn, 188.
— Annibal Caracci,
— Cennini Cardinaal, 201.

Stroffi 123.
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— Strofli ( Ambrofio) f— Paulus den V,

|— Alexandrini Cardinaal; {209 |— Pimontel Cardinal 4
— Bonelli Cardinaal, |
— Maria Raggi , zcergeeftig van Bernini ge

maake, 210,
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Tornaboni, {
Pucci Cardinal,

“— Aquino €;
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Cajetanus C:

Gimnafio Ca , en eene Mevrouwvan
%tzelfde Geflacht, 211.
Paus Adriaan den VI. van Utrecht geboor-

— Andreas van Oofterwyk Cardinal ,
— Hertog van Klee,
— de Vandervan Antwerpen, 4014.
— Adriaan van Alkmaar, {a
— Lucas Holfteyn,

— H. Philippus Neri, 226.
_ cenige marmere , in Afaria’s della Pace s 2eer

fchoon van Fiefoli uyigehouwen, 228.
— Imperiale Cardinal,
—_ ©Onufrius Panvinius,

— Acciafoli;
— St Felix, 257. Oplchrift, ibid.
— Cardinaal Baronius, 259.
— Julius den 11,262. — zeer fchoon eneen

der Konft{tukken van Rome geacht; 263.

fine 269. iter
cenen Africaanzen Ambafladeur, 279.
St. Rofa, 275.
Sixtus V. 279. zeer prachtig, verftrekkende
met cenen voor een Portal, #bid.

Confalvo Cardinal, sbi4.
Nicolaus den V, $s81Clemens den IX. i
Clemens den VIII zecr groots cn trots,
282

tig, 221.

j 221

Annibal Caro, 224.

— Corfini, @

Bentivoglio. — Profp. Farinacius. zie #n

Pius V.infgelyks zeer prachtig, 280.

Paulus den V, 283.

I
I
T
I
I  twee van Cefi Cardinalen, {

Santarelli, 284.
Patrice. L ù
Favorita, i

H.H.Crefarius ch Anaftafius Martelaars, 2.88,
St. Helena, DAf*
Arpino Ridder en uytftekent konftig

Schilder,
Maximi,
Mevrouw Vaini; 4
Alexander den II{,
Martinus den V, |
Laurentius Valla,
Sanfeverin Cardinaal zeer fchoon, I

F
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St. Francifca Romana;
Gregorius den XI.
Anaftafia Febei, 303;
cen onbekent,
Crefcentio. {304
Petrus Leo,g10o.. — Grafdicht , ibid.

—— van hem het Huys van Ooftenryk afkom-
fig, ibid.

DEL I

— Ccltius,

fs

201

L
U
I

bI
ck
e]
E
S

— Vefpafianus en Titus;
— Lopes Olmere,
— Bagni Cardinal;

|

|
  

 

o a cenige Martelaars cen Graf vah Port}cen, 317.
St. Cecilia een der fehoonfte Pronkgravetà
van Rome, 319.
Laurea Mattei;
cen onbekent, fra
Polus Cardinal, 322)
Mutio St. Croce, 323.
Alengon Cardinal, 324. Grafdicht, ibid.
Anna Colonna Princes, 328.
Torquato Taflò,
Barclay , Argenis Schryver, 329
ne, met zyn Grafdicht,

andere meer, j
AIbifi Cardinal, 334.
Francifeo de Loor, 336. Grafdicht , 454,
1. Smid. zyn Grafdicht,
1. Manz. zyn Grafdicht,
M. Hizler zyn Grafdicht ,
M. Milleris zyn Grafdicht,
verfcheyde Pauzenin St. Pieters, 344.
Matilde Gravin, 347.
Sixtus IV.

337

Gregorius XITI,
Gregorius XIV.
Clemens X
Urbaan VIII
Paulus 1.
Alexander VII, 350.
Leo XI.
Innocentius VII. zyn zedig Graffchr.
Probus, 352.
Bentivoglio Cardinaal.
Profper Farinacius. vermaart Rechts

veleerde.
— Rofa Schilder en Poéet, 275.
— twee andere zeer fchoone onbekende, 275.
Proferpina. zie Pluto.
Protonotarii eApoftolici, werkelyke tw

tal, 381. — ad bonores veele, ibid.
— waartoe ingeftele , i6i4. volgen in rang de

Biffchoppen, 0i4.. .— konnen Do&oren
en Notarifen creéren, #4.

Publicum Atrinm hocdanig, 75.
— doorden blixemverteert, ibid.
Publicius-heuvel hocdanig, 51. 109
— daar Suzanna”s, 51. cn Anaftazia” Kerk,109.
— de Tempel van Flora van de Publicii ge-

bouwt, ibid.
Publicius Viétor en Sextus Rufus, voorreden,

Borgermeefterlyke mannen , 25. — huns
ne befchryvingen alleen van Oud Rome
overig , ied. — in welke tyden gelceft
hebben, ibid. denti.

— 't kort begrip daar uyt, in dit bock van one
zen Autheur vervat, zie de voorred.

Pudens Raatshceer, waar zyn huys, 51. 277.
— huysveft S. Pieter daar in, sbid daard’cerfte

Miftè van Petrus gedaan, ibid. —
— word van den Apoftel met Chriftus afbeclt=

zel befchonken, — waarre zicn, 2054.
Pulchrum littes, Schoone oever waar, 07. 102»
Palchri littoris gradus , deszelfs trappen,97-
Psmiliones Dwergen, vechrers en fchermets, 35,
— hun fcherp gevecht, sb4.
Put van Calixtus, 325
Pateal de Schouts vierfchaar » 69. È
— Libonis, naar Libo zoo geheeten, s0;4;
— van hem opgebouwt, d.
Puteol ( Pozzolen) veel Aniyken gevonden» 123,
Panculi begraafputten, 47. en hoedanige 344,

tria Pyne
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Pynappel weleer op St. Pieters Koor, 341.
di si op Belvedere ibi. È
Pyrrhus Konings buyt, 19. — daaruyt deon-

koften van cene waterleyding goet gemaakt,
ibid,

Pyrus , de Pecre-boom , cen vlek offtreek van
ome, zoo geheten, 56.

Pythagoras Lee de Zielen, 144,145
— aMetempzzehofis overwandeling der Zielen,

sbid.

|

 

L
Quadrifons Panus, de vierhoofdige Janus-Tempel|

afocbeelt, 41.
Quadrifons Fanas, niet met den Tempel van Ja-

nus Bifrons te verwarren, 69. 00k niet
met dien van Janus, door Numaby 't Ar-
giletum gebouwt ,#6:4.

Quattro Cappi de vier Hoofden ; cene brug daar
naar gcheten, 317. ca È

Qualificatenrs van *t H. Ampt of Inquifitie, wie
die zyn, 371.

Queck-fchool , Serzinarinma , 188.
— ftaat onder befticring der Jezuiten, $

 

— fgetalder jongelingen daar in, sb:
— voorwaarden om in de Godheyt te Ù

moeten volharder, of koftgeld enz
te betaleri.

zie ookCollegie ,erialdaar Roomfclie Queck-
fchool.

Quecek-fchool van St. Pieters voor twaalf jonge
Klerken, 336.

Querceta , Eyken-bofch op.den berg Coelius, die
daar naar geheten Quergueralanas , 6,7. 11.

Querquerulana Porta , zie Porta.
Querguetalanas Mons , anders de Berg Coelius,

6.
— ook Auguftus, ter cere van Tiberius,
— waarom, s0id,
= van Tullus Hoftilius in de Stadt getrokken,

ibidem. item 23;
Quictiften cene nieuwe kettery, 372.

— twyffel of zommiger ander gevoclen daar
over, doch verworpen, ibid.

Quintus Metellus Creticus zyn dochters Metella
Graf, zo. zie Graf.

sirinalis Mons , anders Agonalis , 7.
Cavallo, 51.

— heeft nooyt aan Celius Mons gepaalt, 30.
— vanden KoningTatius Sabinusals cene Voor-

ftadt bewoont, 7.
=— van wien aan Rome getrokken, ibid.
— daar ophet Pauzelyk Paleys, st. — aar-

dig als het A4uratorinm Pontificis , by het
Mutatorium Cafaris, vergeleken , 27,28.

— Tempel, zie eEdes, s1.
— Porticus Galery , zie P.
— Statua, zyn beeldt, twintig voeten hoog, 52.

nu Monte

R.

R. wat die letter in de dararia betekent , 399-
— wannecr, Van Wie, en'op war {chriften
dic letter geintroduceert word, sbid.

Raadsheer van Rome, 383. 439. —— alleen van
de Patres conferipti overig , ibid, — Ro-
mens verval; daat in aangetooni, s6id.

—— moet een yreemdeling zyn , ibid. — cen
Rechtsgelcerde, 1054.

— zyne machten techt , 384.
— jaarlyks inkomen , 383.

groors en antyks, 384.
— worddooreene Cavalcade in ?t bezit van zyn

ampr geftelt; ibid.
— doet alle Zaturdag aan dèni Paus verflag van

zyne Vierfchaar, sbid.
— heeft twee Collaterale Zydrechters , 383.
— hoedie vonnis wyzen,384. — ookby 4p-

pel of hooger berocp, 04.
Raadsheeren:,. Patres conferipti , meer dan 300

eertyds in Oud Rome, 383.
Raadt, Julius Cazar , in den Raadt vermoorts

3, 84. -—— .waar en wannecr, ibid, _ ”
TRaadsheeren ivan Rome brengen Romulusineen

zwaar onweer om hals, 86

 

— kKleeding zect

— Molinos auteur daar van , lid. — gevan- ! — waarter plaatze sid. zie 00k;7.
genindeinquifitie , 014.

Quietis Templum , zie des,
Quintilianus, Orator, Redenaar, 217.
— heceft als Hoogleeraar de welfprekenheyt in

Sapienza geleert, ibid. Sr
Quintia prata, de weyen van Quintius, 118.
Quintius Martius Rex, Schout te Rome zynde,

is °t Ag4a Martia (naar hem genoemt) in de
Stadt geleyt, 19. 3

Quintus Ambrozius Nazonius, en Nazonia Ur-
bica zyne Vrouw , in ’t Opfchrift van der
Nazonen Graf, 127,128.

Ovidius afbeeldtzel , door middel van dat
Opfehrift ontdekt, doet gantfch Rome, om
?r Graf te zien, uytloopen, 129.
of dit Opfchrift Ovidius Nazo wel raakt in
twyffel getrokken, 130.
niet twyffel weggenomen en opgeloft, ibid.
by- en toenamenveeltyds in Geflachts-namen
verandert, ibid.
zulks met bygebrachte voorbeelden en klare
bewyzen bekrachtigt, s014.
Wanneer, en ontrent wat Ecuw dit Graf en

Raadhof van Julius Caefar, 63.
— wie daar in vergaderden, #64,
— Vitruvius daar Bouwmeefter van gewceett,
— van hembefchreven, sid, — Raad-
hoven, zie Carte.

Ramnenfis tribus, of Wyk, 25.
— cen vande dry cerfte Wyken, waarin Ro-

me van Romulus en Tatius verdeclt wass
ibid.

Rang der geeftelykenin het voorzitten, enz. 403.
405.

— int gaan van het Prelaatfchap ; 404, 405»
— ordre in de Procefly of omdracht , 414,

415. enz.
— in de Cavalcade of Ridderlyke Paardepraal,

416,417. 437. 438. enz.
— der Legaten, Nencii , en Gezanten van den

Paus , bovenalle ardere Gezanten , enz.
363.

Ratumenus door zyne hollende paerden van Ve-
jus tot aan ‘t Kapitool gefleept, 7.

Ratumena porta, zie Porta, Poort.
Ravennenfium militum caftra ». hoedanipe leger-

plaats, en waar,. 113. Opfehrift gefchreveni, 131.
uyt de letters aangetoont, zulks ontrent der
Antonynen tyden gefchiet te zyn, 064.
diuyt de Schilderyen in *t Grafgevonden,
sbid.

Rechtbewaarders, Confervatenrs Romains , hocda-
nige Amptluyden, 384.

— dry in getal, #64. A
— Collaterale Rechters van den Raadsheer, pie

PA r-& \
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—— worden alle dry maanden verandert, ibid.
— oudeen bedaarde Mannendaartoe, en hoc,

gekozen, ibid.
—_ oa vierde, uytde Capo Rioni hun bygevoegt,

394.
— deftige klceding, rang en zitplaats, #bi4.
— ftaticus Kerkbezock, en hun Offer aldaar,385.
— recht, ontrent hoofden van groote viflchen,

fede vacante, ibid,
— Jurifdi&ie en Gebiet, 384
— hoe daar toe geadmitteert, en in?t bezit ge-

ftelt worden, s0id.
Reedenaar Quintilianus, 217.
— heeft in Sapienza gelcert, ibid,
— Hortenfius, 101.  — zyn woonftede,ibid.
— Cicero den allergrootften Reedenaar ge-

noemt, ibrd. -—— van Clodius daarom ge-
haat, s6id.

Referendarii van de cerfte en tweede Signature,
hoedanige amptluyden, 380.

— hungetal onbepaalt, ibid.
— wie, en hoe daar toc bequaam gekent wor-

den, sbid.
— twaalf, de Oudfte onder hen Votanti di fi-

gnatura ; hebben cene befluytende ftem, 381
— de andere, Ponenzi gehecten, niet, s6i4.
— hunneJurifdi&tie tot zekere zom bepaalt, bid.
— Kleeding, ibid.
Regia, cen Tempel, Paleys, 41.
— wat daar in gepleegt wiert, ibid.

egia Numa, ibid. item 63. moet van het ander
Regia of Paleys onderfcheyden worden, 4.

Reges, zie Koningen. — Regi/frum Senatas ,
in den Tempel van Sarurnus bewaart, 70.

— wie Rome cerft , en in hoe vele Wyken,
Regiones Tribus verdeelt heeft, 25.

— wie inveertien , i0ed.
Regina Celi, cen Kerk en Kloofter zoo genoemt,

328. zie Kerk.
Regola , cene der 14. Wyken van ?r Hedensdaags

ome, 238.avan Arenula, ibid,
Reliquien. H.H. Overblyfzels enz. worden van

des Paus Sacriftymeefter bewaart, 396.

Reliquien alle aan te wyzen zow den Bladwyzer , die
doch groot genoeg is , te verre uytrekken ; den
Leezer zocke alleen de Kerken en Kloofters, daar
by, in alle overvloet van dat Heyligdom zal
vinden.

Remus en Romuluster vondelingen gelegt, 4.
Remus fpringt over Romens gracht, 5.
— van zynenbroeder daarom gedoot,, ibid;
— verftrekt het eerfte Slachtoffer van Romens

afgunit ,5. — Krakkeelt met Romulus
overde Stads benaming, ibid.

Remus , zie vorder Romulus.
Remuria, naar Remus genaamt, 110.
— daar de vogelvlucht van hem waargenomen,

UZZA
— duar van zins de Stadt te bouwen, indien de

vogelvlucht hem gedient had , #04.
Renbaan, zie Circas,
Retiarii , Schermers in het Schouwburg ; hoeda-

niges 35. %
Retrices , hoedanige beckjens, 28.
—- dienft daar van voor de tuynen, ibid.
Rbamnufia, Wraakgodin, 100,
— Tempel, zie Zdes.
Rhea Sylvia, moeder van Remus en Romulus,

4. — de vader onbekent, sbid,
— Pevan Numitor,afkomftig van /Encas,

ibid.   

— in het Veftaalze Nonne-Kloofter van haren
Qom geftoken, ibid.

Ridderlyke Paerdepraal, zie Cavalcade.
Riminicene ftadtin Italje, 13.
— tot daartoe, de Zia Flaminia beftraat, 19.
Ring van den Vifcher, word, de Paus doot zyne

de, verbroken, 429. wien de ftukken toe»
komen, ibid.

Rione Regio , 161. cen Wyk, zie Wyk.
— Capo Rione , Wykmceefter of Hooftman van

cen der 14. Wyken van Rome, 384.
— wie daar toe gekozen worden, sbi4.
— Formdaarin gebruyklyk, sid.
—— waarin hunrecht beftaat, i6:4,
— hebben cyge gevangenhuyzen, 1654.
— Kiezen cenen 2r0r, Overften, ibid.
— waarin die boven andere uytmunt , ibid.
— zyne kleeding, ibid. .
Rioolen, Cloace,onder Romenswonderen en groots

hedenigetclt, 23. 2
— hoedamgedie waren, 654,

— herfticht van Gregorius den IX. en Urbas
nus VIII, ibid.

— groot Riool , 20.  — St. Scbaftiaanslig-
chaam daar in, en hoe ontdekt , 307. stem
231

Ripaz 16Wykvan Nieuw of%t Hedensdaagfch
Rome, 303. —— befchreven; sbid.enz.

Ripa de Haven, waar, 320.
Ripa den Oever , 381. de Tol van? water alzoo

geheten, isid. — waarindie beftaat, 1454,
— Kamerling del Ripa des Oevers, 385.
—— docetrecht over Zeeluyden en Zeezaa-
ken, ibid.

Ripetta, de kleene Haven waar, 166.
— weg derwaarts aangewezen, ibid.
Ripete, cene ftraat daar naar toe loopende. bid,
Robbert Guifcard Noormands Prins verwocit

Rome, enz. 30.
— zie Guifcard.
Robur fterkte hoedanige plaats in het T'ulliaanfche

gevangenhuys , 74.
—— waarom zoo genaamt , ibid;
Rocca Crefcentio , het Kafteel Sto Angelo zoo ge+

been, 332. 3
— MEGen waarom het dien naam voerde,

UZIZA

— zie vorder Crefcentius,
Rocher, Halsgewaat van eenigé Prelaten van den

hoogften rang, 402,403.
— Prelaten die dat dragen , hoedanigen voor-

rang zy hebben, 404.
— is een tecken van gebiet, 403.
Roode Hoed der Cardinalen, 366.
—— wathy betcekent, ibid.
— van wienden Cardinalen gegeven, ibi4.
— plechtigheden in het opzetten en zenden van

den Hoed gebruyklyk, 423.
— word zelden gezonden , en waarom ibid,
— moet te Rome gehaalt worden , ibid. 7
— Richeljeu noch Mazaryn hebben dien nooit

gchad, s054.
Roode Bonet of Muts, word zonder den Hoed

toegezonden , 423. plechtigheyt daar on-
trent, ibid.

—— van wien den Cardinalen gegeven , 366,
423: oe

Roode Kappeden Cardinalen door Bonifacius deri
VIII. gegeven, 366.

— wanneer, en op welkedagen van hen gebruyke
Word, 402,403.

Roodis altyt het gewaat van den Paus, 403.
Gegg Roe
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Fodwfeulana Porta. ie Porta.
Roma Antica , van Famianus Nardinus befehre-

ven ; Voorred. van Jac. Tollius vertolke ,
ibid. byvocgz, in den Thefaaras Antigritat,
van Gravius gebracht, ibid. byvoegz.

Romani forum, zie Forum.
Roma } Romens corfpronk en tichting, 4. — ja-

ren van Romensftichting clave fisso met het
flaan van cenea fpyker, plechtig getekent,
76:
i Romulus daar Stichter van zy gerwyfelt,
ibid.

— of hy naar Rome , of Rome naar en van
hem, zoo genaamt zy, ibid.
ontrent welken tyd gebouwt, 5.

— Omtrek,g. — hocdanig begroot,9 ; 10.
in zyn begin vierkant ; 5. 95. daarom g#4-
drata gcheten , 95. — afgebeelt; 5.
== * Beeld van Rome zittende als cene
Godheyt in triomf noch in wézen, waar
162.
Muten; en van wie gefticht, verbetert en

Uytgelege, 7,8,9; 10,13, 14.
Bergen van Rome zeven, cn der zelver na-
men, 6,7.
nu worden’er meer dan zeven getelt , zie
Berger. — overftroomt door den Tyber,
op de Bergen na, 17.

— Poorten 7 tot 16. — hoevele in zyn be-
gin gehad, 7. zie vorder P. Poorten.
Grootsheyt en vermogen van Rome, waar
door betoont, 23.
fpreckt en toont zich noch in de ruinen,
125.

— Grondtekening van Rome, wanneeren waar
gevonden; 12.5.
hoe en van wie in Tribas, Regiones, Wykenen
genootfchappen verdeelt , 25.

— Naamenderzelver, sbid.
— van Auguft in veertien Wyken ibid, — het

HedensdaagichRomeheeft ook veertienWy-
ken, 161.
Naamender zelver 3 zie Wyken:

-— grootite luyfter , 25. wanncer en waar in
certyds, en waarin nu uytblinke, 122, 161,

— vergelyking van Ouden Nieuw Rome, 161.
— cerde en had vele Goden en Tempels , 42.

byvoegz. — item 98. der zelver getal op
den Capitolynfchen Berg alleen, met de
dagen van’tjaar gelyk, 79. zicefdes — de
Kerken enz. van het Hedensdaagfch Rome
niet minder, zie Kerken,
van de Gazlen , Franflen ingenomen en ver-
brant, 24.78.109. byvoegz.

— het Capitool alleen behouden , beklommen
by nacht, door cene Gans ontdekt , enrer
gedachre een zilvere Gans opgerecht , 78.
— M. Maalius Capitolinus manhaftig afge-
weett, byvoegz. sbrd.  — rygslift, daar
door de Franflen verleyt , 454. byvoegz.
koopt zich van de Gaulen, met duyzent
ponden gout Vry; 109.

— van Furiùs Camillus , cer het goud toege-
Wogen was, ONtzer, ibid. ?
verlcheyde malen mecr verwoeft en ingeno-
men, 16. 25. 37.

— in min dan vyftig jaren vier of vyf imaalen,
ibid. =. toen Romens trotze pebouwen
verniclt, ibid. —— verryft weér door de
konftige Bouwmeéeftérs, Schilders ; Becld-
houwctS » Bramante, Rafaél, Mich. Afigelo.
ESTREZZZA  

— wanneerd’eerftemaalingenomen van de Got-
then, 35.

— vanBelizarius befchermt, en hoe afgeweert,
13.25.117. Petrus en Paulus bewaren 444
ro torto, den Scheven Muur, 13.

— lydt meer fchade door Conftantius den HI.
wechvoering der antyken, dan door dé groot-
fte plonderingen, 85.

— wordin ?t jaar 1527. ingenomen en geplon-
dert, 186. 409.

— Clariffen verliezenalles, 186. — bebouden
allcen cen kleyn ftukjen van ’t ware Heilige
Kruys, ibid.

Romevan Neroin brant geftoken, 117. —waar-
om, en wat rede voorgaf24. —— Chrifte-
nen daar mede befchuldigt, 117. — met
fchvikkelyke ftraf tegen hen gewoedt, ib64.

Romeonderaard(ch , hoedanig , 448.
Romeynen oorlogen tegen Porfenna en de T'of-

canen, 8. — hy ncemtden berg Janicu-
lus in, ibid. — zyn Leger van Horatius
Cocles allcen ftaande schouden, 313.

Romeynzeletters, daar door de tyden wanneer
gefchreven, enz. zyn kenbaar; 132.

Romana, Romannla Porta; zie Porta. P.
Romulus , cook Quirinns geheten, 7. onder dien

naam als cen Godt geéert, i8:4, en Tempels
onder de namen van Quirinus en Romulus
gelticht, zie, Ades.

Romulus en Remus tweelingen, en wie hunne
Moeder,; 4. zie ook Remus.

— Vader onbekent, ibid. — van cene Wol-
vin gezoogt, ibid. — van cene Specht met
kKoornkorlen gevoedt, ibid, — van Fau-
Salto en zyne vrouw voorder opgebracht,
ibid.

— voor Stichter van Rome met zynen broeder
Remus gehouden , sid,  — 1wyfel daar
aan, sid, -—— herftellen hunnen Grootva-
der Numitor op zynen thtoon , en verdry=

, ven Amulius, did,
— Krakkeel onder hen, wicns naam de Stadt

z0wvnerenzg
— bello doorde vogelvlucht en wichgeling,

ibid.

— de wydte der gracht van hem gemaakt , en
befpot van Remus, doot hem, ibid.
— verbiet den Aventyn, en waarom bin-
nen Romens muurente fluyten, 6.—woont
op den Palatyn, #64.

— maakt cen Alam Viyltadt of plaats, 75.
102.

—— bedenkteen lift om vrouwen voorzyne bor-
gers te krygen, #4.
rooft de Sabynfche maagden, 5.102,

— houtzyn vluchtig volk zeer manhaftig ftaan-
de, 96. byvoegz.
fteckt zyn volk een hert met zyn redenvoce-
ring, onder den riem, ibid,

— oorlogt tegen Tatius en de Sabynen, 102.
verdraagt met hem, en hoe 5.39. 102.
moet Tatius voor medegenoot en Koning
nevens zich erkennen, 5.102. byvoegz.
overwint den Koningk Acron; 79.
hangt zyne waperien in zegepraal op, ibid.
van hem Spolia opima geheten , en aan Japi-
ter Feretrius geheyligt, #04,

— beprocft zyne kracht met her werpen ecner
fchicht ,96. —— daatcen boom tyrfpruyt,
ibid. ‘— zotg voor dien boom, #6:4;

—— gaat uyt, ibid.
Ro.
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Romulus van TatiusSabinus, om allcen te heer-

{chen, laten vermoorden, 7.
+—— van de Raads-Heeren, in cen zwaaronweér

om hals gebracht, 86.
— ter welker plaatze aangewezen, ibid.
—= zyn doothoc van Livius verhaalt, ibid.
Romali Cafa , de Harders-hut van Romulus, 96.
— Cornas de Cornolie-boom van Romulus,

waar, en waar uyt gefproten, 96.
Roofderdry Curiatien, 60. vanHotatius in Ze-

gepraal opgchangen, ibr4.
Roofder Sabynze Maagden, 5. 102. waarom ge-

fchiet , bid. verwekt cenen zwaren corlog,
102. — hoegeflift, «bid.

Roos van gout,, wanneer ze van den Paus geze-
gent word , gog. — aan wie Ze vercert
word , ibid.

Roozenen bloementot hetjaarlyks ceren der doo-
den en hunne graven te cieren gebruykt,
156,157.

— Hooventen dien eynde by de graffteden ge-
maakt , ibid. de Erfoenamen by uyterften
wil daar mede belaft, ;6;4,

Roftra , hoedanige Schipbekkens , em waar naar
zoo geheten ; 60. 68, 69. — afgebeeldt,
ibid.

— duo , twee zoodanige, 60, 61. — waren
Gerichtbanken en Spreekftoelen, ibid.

—— oudeen nieuwe, 61. waar de oude , waarde
nieuwe Ro/fra, ibid. item 68,69.

Rota Romana, de allerheerlykfte Vierfchaar van
Rome, 377. — voorhet Parlament van
den Paus gerekent, #414,

— bettaat uyt 12, Prelatenenvierderley Natien,
wie die zyn, «bid.

— wannecr die vergaderen, eni waar, ibid.
— Form vankechesplegen, s6i4.
—— Vacantie en weder openen der Rolle , zcer

plechtig en prachtig , 377. eAuditeurs di
Rota , zic Auditeurs,

Rubigo Dea, Godin van Roeft en’t Brant-koorn,94.
— gewyde Bofch, ibid.
+ offer van cen Schaap cn Hondt, ibid.
Rudis hoedanige deegen om te vechten ; j 35
Rudibus baituere, lecren fchermen, waar. '
Rufus en Vittor, twee Schryvers van Oud Rome,

Voorred. $9. daar uyt veel van onzen Au-
theur getrokken, ibs4.

Ruinen van Rome fpreeken, en vertoonen Ro-
mens Majefteyt en grootheyt, 125.

Ruma, Rumis, Mamma, de Speen van eene Wol.|
vin; 4

— de boom daar naar mogelyk gcheten Rumina-
lis, of van ”t herkauwen 7uzzinare , ibid,

Ruminalis, de Vygeboom; daar Romulusen Re-
mus wieg tegen aan dreef, 4. 62.

-—— waarom zoo genaamt, gifling , 4.
Rupes Tarpeja, de Tarpejize Rots , cen gedeelte

van den Capitolynfchen kruyn , zoo gchee-
ten, 72-75-78. zie vorder, Tarpeja,

Ruftplaatzen der dooden by de Oude Romeynen
buyten de Stadt, 448. — wie daar van
uytgezondert , ibid. — Reden waarom
buyten begrocven, 448.

— tenryde der cerfte Kerke, hoedanige toen
waren, 449.

Ru&plaatzen, zie vorder Catacomabes C,
Ruyterbeeld van Domitiaan, Waar, 68,
—— van Trajaan, 71.
—— Marcus Aurelius, 75
Ruytcry van den Paus; 391.
— getal, ook van ?t voctvolk begroot,ibid.

— twee Generaals daar over, 290, 408.
— Soldy, enz. ibid. in

Ss

Sabatina aqua , water van ’t Meyr Sabatinus;
21.

Lacus Sabatinus , cen Meyr nu Bracciano gcheten,
21. — des zelfs water klaar in zynenoor-
fprong, te Rome drabbig, 21. — reede,
1014,

— waterleyding door Paulus den V, hermaakt,
ibid.

Sabina, de tweede Landftreck van den Paus in
Italje, 363.

—— vruchtbaar in Oly , ibid. — befchreven;
ibid.ibid.

Sabynfche Maagden, van de Romeynen gerooft,
$- 102. — van zommige gemeint maar
dartig geweeft te zyn, 97. -— Redenvan
dat gevoelen, ibi.

Sabynfche naamen ‘aan de dartig Curie, waarin
Romulus de Stadt verdeelt had, gegeven 97.

— ofdie naar 't getal der peroofde Maagden,
of anderzins gegeven zyn, ibid, byvoeg.

— oorzaak en reden daartoe, 1654. byvoegz.
— zwaar corlogsvuur daar door ontitoken, 102.

gebluft, en hoe, ibid, — bemachtigen door
beloften aan Tarpeja, den kruyn van het
Kapitool, — Ioon harer trouloosheyt , bid.
— de Rotsdaar naar geheten, ibid. ,

Sabinen en Romeynen wordencen volk doorver-
bondt, 5.39. — de plaats van ’t verbont
Sacra Via , de Heylige Weg gcheten, 39.

Sabinus Tatius , word Ryksgenoot nevens Ro-
mulus, 5. 102.

— zie vorder Tatius.
Sacellum , cene Kapel zonder dak , 48. Onder-
Itufichen'eZdicale, Fantm, Delubrum,
ibid.

— Caca van Caka, Cacus Zufter, 110.
— fovis Viminalis , ‘van Jupiter op den Vimi«

naal, 48.
—— Larum der Huys- of BefchermGoderr, 42.
—— Afania Dee van de Godin Mama, 115.
— 4a} van Marius by zyne Zegerekens, 48. 

 

— Nenie Dee, van de Godin Neenia, 48
—Pudicitie Patricie,derO ad-adelyke kuysheyt,66.
— Quercetanum, van den Eyk, 48.
— Qurini, van Quiryn, 52.
— Strene Dee , van de Godin der Nietwjaars=

giften, 42.
{(— Zolapie, van Volupia, 105. nu de ronde St.

Stevens Kerk, #bi4.
Sacrarum Augufti , *v geheyligtHuys van Augu-

ftus, 97.
— Satarns cum Luco, Godshuysje van Saturnus

nevens het bofch, 107.
Sacrarium fen Curia Saliorum , het Heyligdom of

Raadkamerder Salifche Priefteren.
Sacta Via, de H. weg, de vierde Wylk van Oud

Rome, 39.
— waar ze begon en eyndigde, ib/4.
— maar ?t verbond tuflchen Romulus der Ro-

meynen , en Tatius der Sabynen Koningk
zoo gcheten ibid. a

— cene ftraar, wel lang, maar niet zeer breedt,
ook zoo genaamt, sbid.

— daar veele de fchoonfte gebouwen van Ro-
me, sid.

Sacriportus hoedanig, gilling, 43. ;
— Waar, sbid.
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Salluftianura form , merkt
— Horti,Hoven.
— waar hy gewoontheeft, 55.
Salii. Salifche Priefters, cene Orde, door Tullus

Hoftilius ingeftelt, 54.
Salma, Pakhuyzen van ’t zout of Zout-maga-

Zyn, 105.
Sandalarins Vicus $ cene ftraat van Oud Rome,

by de Zia Sacra, H.Wegftraat vergeleken
en befchreven, 39.43.

Sangas by de Sabynenhoog gegert, 116. — Op-
fchrift op zeker beeld Siezoni Deo Sango ; ibid.
— weleer gemeynt dat het ter Eere.van
Simon Afag#s, den Tovenaar opgericht was,
ibid, wederlegt, ibid.

Sangus cen Geley-geeft of God, 56.
— Kapel, ibid.
Santa Santorum, Huyskapel der Pauzen op La:

teranen, 289. — weleer St. Laurens Ka-
pel; id. — ookde H.Steé, 290.

— ftaat op het hoogfte van Scala Sanita , de H.
Ladder, ibid.

— overgebracht uyt het oude Paleys , door be-
vel van Sixtus den V. sbi4.

— geene Vrouwen daar verder , dan met het
gezicht ingelaten, #04.

Sanita Santtorum $ Opfchrift op zekere Cyprefle
Kas, 289. wat daar in gefloten is , s0/4.

Santa Scala, zie Scala.
Saturnalia, cen feeft der Romeynen zoo genaamt,

409. — oorfpronkelyk van Hercules,400.
© — leert den menfchen wafch, en gecne men-
fchen teofferen, ibid. — giften, hocdani-
ge dan aan de Clientes gegeven, 409.

Savelli, cen der vier Qudfte Geflachten van Ro-
me, 387. zie het Geflacht ibid.

— Erfmaarfchalken van Rome, 383. 387.
— dat Amptlevendig, fede vacante, ibid.
—— watfede vacante zyn plichtis, 383.
Corte Savelli eene Vierfchaar, welcer aan dat Ge-

flacht, ibid.
— vernictigt en waarom , 383.
Saxum Carmenta > few Rupes T'arpejaz de Rote van

Carmenta of Tarpeja genaamt,, maakte de
andere kruyn van het Kapitool, 78. in mar-
ginal, leeft daar voor Sacr#7, SAxUm,

Sbirris (met hunnen Barigello Prevoolt) zyn ge-
wapende dienaars van den Paus, zynen Vi-
caris of Stedehouder, 367.

— gantfche bende, ibid.
— van den Gouverneur van Rome dryhondert,

} 54.

78.
—_ 5 den Maarfchalk van Rome, 383. enz.
Scala Caci, de Trap van den Harder Cacus , 96.
Scala Sanita, de H. Ladder of trap , hoedanig ,

280.
— word niet betreden, maar met knién opge-

kropen, ibid.
— niet afgeklommen, sbi4, -
— gelooft de trap te zyn , welke Chriftus op

den droevigen nacht zoo dikmaals in Pilatus
huys op cnaf quam, ibid. — bewys daar
van door cenen droppel bloet , en waar te
zien, ibid.

— van St. Helena, nevens vele andere H. H.
Reliquién overgezonden,

— door wie bedient word, 290.
—— wie daar Stichters en Patronen van zyn, #0i4.
-— Inkomen en Aalmiflen van wie en hoe ont-

fangen worden, ibid.
— geopent wordende, word van op knién zit-

tende Brocders bewaatt 254.

 

Scala Cali, Hemels Ladder, cen Kerk van de
- Maagt ,/en waarom zoo genaamt ) 308,

309.
— miraculeus gezicht en verloffing cener Zicle

uyt het vagevuur, ibid.
Scala-Gemonia op’t Capitool, 74. —— è Gemiti»

busreorum, naar gefteen en zuchtenderftraf-
lydende, zoo genaamt, 74. befchreven, ibid:

Scale Gemonia in Aventino ,op den Aventyn, hoe-
danig, 111.

Scauri Clivns een gedeelte van Celins heuvel , Ru
— nu ftaat’er St. Gregorius Kerk, #04.

— daar zeer fchoone antyke Schilderyen gevon-
den, en waarte zien, 124.

Scanrns (CEmiius) bouwt de Pons Milvius de Kie-
kendiefs brug, nu Ponte Mole 18.

Sceleratas Campus , Gerichtsveld , daar de onkuyfche
Veftaalfche Nonnen , levendig bedolven,
SL.

Scelerata Petra, een plaats of fteen daarde misda-
digen gepynigt wierden , 38.

— daar vele Chriftenen om de belydenis van ’t
Kruysgeloof gedoor, ibid. 285. — die fteen
noch in wezen , ibid. — wat kracht die
fteen noch heeft ontrent dolle menfchen en
beeften, ibid. — nu ftaat’er de Kerk van
de H.H. Vitus en Modeftus, ib;4.

Scelerata Petra, hoedanige fteenen , en waar noch
gezien konnen worden, 347.

— waartoe gebruykt, ibid.
— 0p cenderzelver de ligchamen der Apofte-

Jen Paulus en Petrus, van den H. PausSyl-
vefter recht doorgedeelt, ibid.

Scelerata via , Schandftraat, waar, 39:
— kreeg den:naam , vermids Tullia daar den

wagen, over haars Vaders des KoningsTul-
lius vermoorde lyk mendde, #4i4.

Scena, "Toncel, of hoog verheveneftellazy, 80:
Scevola (Mutius) zyn beeld , hem ter Eere ne-

vens Clelia te paert opgerecht , 58.
Schermers, Lanifte , hun groot getal, 35:
— Keyzer Commodus roemt zich hunnen Op-

perprins. ibid. — dat tien duyzene Scherm-
>» ers met zyne linkerhand gedoot heeft,
UZZA

— hoedanig zich ocffenen, sbid.
— verfcheyde flach van vechten, en benamin-

gen, ibid.
Schermfchool ZBartzalia, daar radibes, met houte

degens vochten, 35.
Schilders , Beeldhouwers en eAfrchiteti Bouw=

kunft-meefters herftellen Romen in zynen
vorigen luyfter. 161, — ten tyde van Au.
guft de konft in denhoogften top,123.

—— van den Ouden en Nicuwen tyd , met veel
glans, tegen den anderen geftelt en vergele-
ken, 161.

Schilder- en Beeldhouwer-konft komen zeerover
cen, 122.

— Zufters van cene dracht, sid,
Schilderyen der Oude Romeynen , worden 200

naaukeurig niet nagevorfcht, als wel de an-
tyke beelden, 122.

Schilderyen, onderde antyke de befte, waar ze
Zyn aangewezen, 122 3123, =

Schilder- Bouw- en Beeldhouw-konft , van wie,
in deze en vorige Ecuwen herftelt , 122.
— wie d'eerfte, en Oopvolgers na hem
ibid,
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VOORNAME SCHILDERS , BEELDHOV-
WEKS  «ARCHITECTEN, EN KONSTE.-
NAARS, in dit Bockgenoemt en geroemt, 200

Antyke als Moderne, Oude en Nieuwe.

Abbatini , 194. 230. 326.
Agazius van Ephezen, 181. Schoon konft-ftuk

van hem noch in wezen, s6:4.
Agrefti (Livio) 238. 331.
Albano, 173. 185.195.249.
Alberti (Jan) 258.
Albertoni (Paulo) 171. 205.
Albert Cherubin, zie Cherub.
Albert Durer, 172.184.
Aldegrini di Gubbio, 258. 267.
Alexander Grimaldi, 206.
Alexander Turk Veronois, 203.
Alexander Rondone, 213.
Alexander Veroneze, zie V,
Alexander Napolitain , 267.
Algardi (Ridder) 161.165.202. 206. 349.
Allegrini, 201, 203.
Amanato (Bartholomzo) 206.
Amulius, van Plinius geprezen, 123.
Annibal Caracci, zie Caracci.
Antiveduto Grammatica, 167.173.211.
Anaftafio Fonteboni van Florenze, 219.235.
Andrea Sacchi, zie Sacchi.
Andrea Generelli de Sabinois gcheten, 318.
Andrea Palladio, 331.
Angelo Carozelli, 348.
Ant. Spadarino Romeyn, 350.
Andrea del Sarto, zie Sarto.
Andries van Ancona, 174,281.
Antonio Gerardo, zie G.
Apelles, 121, 122, 161.
Apollonius, 121.
PArbano, 195.
Arcenio, 259.
Archita Perufino, 307.
Arpino (Jofepho) Ridder , 172, 173, 174, 194.

249-258.
Avantino, 170.
Avancino Nuce, 180.185.259.
Auguftin Tato, zie Taflo.
Auguftino Ciambelli, zie C.

Baptifta Franco van Venetien, 208.
Bacicio Gauli van Genua, 174.193.205.
Bacio Bicio (Joan de) 209.
Bacicio Carpi, 192.
Bacio Bandinelli, 209.
Bacio Pintelli, 164. 262.
Balaffi (Mario) 192.
Baldi (Lazaro) 171. 179.203.297.
Balthazar Croce, zie Croce.
Balioni (Ridder) 171. 181.189. 217. 258. 265.

100.
Baldoni » 193: 267. > s
Barate (Jan Bapt.) difcipel van den Ridder Al-

gardi, 193.
Baratta(Frangois) 193.
Bardini (Pedro Paulo) 191. 202.
Barba Longo (Antonio) 113.
Barocci , 173. 194.209. 226,227.272,
Bartelot (Gulielmo) 226.270.

Ballin, 173.195.
Pallani CERDESIS Ponte de) 205. zyn lof, 205.

sbid.
Baflan de oude, 249.
Bafilius Francife. 168.
Baffette (Marc. Anton.) 221,

 

Baftaro (Jofepho del) 174. 208.
Bergamo {Cofmodi) 202. Ridder, i6;4,
Bernard Caftel, 210, 269.
Bernard Formel, 175.
Bernardin Mey van Sena, 165.228.
Bernini Ridderden jongen, 180.
Bernini Ridder, 161, 163, 164, 165, 166, cnz. 194.

. 179.233.
Bizzera Spanjart, 177.
Bolonnois (Jan Francife. ) 194.
Bonarota, zie Mich. Angelo Buonorota,
Bonatti, 226.288.
Por- of Bordonnonte ( Paris) 172,173.
Borgeze, 193.
Borgiani, 170.
Borgonjon , zie Michel Maille,
Borgonzoni, 247.
Borromino Ridder,179.218.220.224.
Bramante Lazari, 161. 172,228. 242.
Brandin , 199.
Brandi (Hiacinth) Ridder, 167 31681175. 190.

202.249.
Brendi (Lafaro) 200.
Brefciano (Profper) 236.
Breugel, 173. 222. 275. i

Bril (Paulus) 205. 280. zeer vermaart, 226.269.275.
Broczino, 222,
Broeder Jacob Pilla, 174.
Buggi (Antonio) 201.
Bufello (Orfeo) 249.
Butio, 167. Hippolyto, 281. 283.

Calabrois (Gregorio) 17}.
Calandra, 348, 349-
Calimbene R.idder, 204.
Campagne Franfman, 177.
Camaffci , 192. 202.
Camillo Mariani van Vicenza, 282)
Campeli, 204.
Canini, 203.
Canuti, 267.

ie Annibal, 123. 164. 173. 187,
219.242.249. chz.

Caracci, 161. (— Auguftino,275.
— Antonio , een waarde Necf

en leerling van zoo grooten
Annibal 318.

Caravacchio , zie Mich, Ang. Caravacci,
Caravacci (Polydoor) 222.
Caravacci Mathuryn, ibid.
Careani (Philippo) 200. 204.
Caravicina ( Thomas) 169.
Carolo Maratta; zie Maratta.
Carolo Pelerino di Cataro, 179:
I. Caffignolo, 209.
‘Th. Caflignolo. bid.
Caftelli (Francifco ) 254.219.
Cavallini Pedro , 309.
Cavallini (Franciico) 164. 167, 168.
Cavarofli (Bartholomeo) anders Crefcentio, 247:
Caugiafli, zie Lucas.
Cecchino di Piétra Santa, 280.
Celio Ridder, 171.204. 243.259
Cedafque , zie Paulo.
Centelli ( Hieronymo) Biflichop, 254
Cefari , Ridder, 258. Bernardino, 293.
Cefi (Carolo) 179.213.
Cherubin (Albert) 189.209.
Chiari, 164. zie Fabrice Ch.
Cingoli, 181.
Ciambelli, 181. 205.
Cleomenes, 121. Hhhh Cita
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Ciro Ferro ; 171,173.193. 203-249. 295.
Confolano (Chriftoforo) 206. — Colignon,

180.

Contucci ( Andrea) 188. — Cortini, 203. |
Cortone(Piedro) 168. 192. 195. 202, 203. 249

enz.
Commode (Andrea) 205.
Corregio , 173.195.232.268.
Cortois; 203. 205.
Cofmodi Bergamo Ridder, zie B,
Cofmus ( Pater of Vader) 170. 189. 203. Jefuit,

ibid.
Cozza (Francifco ) 180, 187.249.
Croce ( Balthazarin) van Bolonien,, 194. door

dat ftuk aldaar cenen ontterfelyken naam,
ibid. 205.210.217.259.281.

Cozza ( Gerardi) 180.

Daniel Volterre, zie V.
Danti, 359.
Del Po, zie I. { Jacomo.)
Dominico Lombardo, 189.
Dominico Ferri, 224.
Dominico Guidi, zie G.
Dominicus Lampieri , anders den Dominicain,

173.zyn lof, 192,194. 213.217. zyne {choo
ne Rachel , 249. cen lcerling van Caracci
gewcett, «did. archite& en intekeningenne-
vens Rafaél geprezen, 192. 217.242.

Gio. Dominicus Perufon, zie Perufino.
Donatello van Florenze, 210. 280,
Doffi van Ferrare, 172, 173.
van Dyk, 205.
Durant van St. Sepulcro , 188.
Durant Albert, 185.205.227.

Efperance (Jan Bapt.) 170,171, 230.258.
Euphrafia Benedetti, zie Maria. Euphr.

Fabia Chriftophori, 206.
Fa&toor, zie Jan Frangois,
Faenfa (Marco). 178.
Falda (Jan Bapito) 163.
Fabrice Chiari , 164. 203.
Fancelli (Cofmo) 168.179. 193. 202, 203. 233:

281.
Fancelli (Jacomo Antonio) 205»
Felix de la Gracia, 190.
Felix van Cantalice, 192.
Felix Santelli Romeyn, 183.
Ferdinand Maéftro, 165.
Ferrata (Hercules) 168,233. 281.
Flaminio Vacca, zie V.
Ferraut van Faénze, 281.
Ferri (Cyro) zie Ciro.
Fiametta, 204.
Fiezoli (Johan) cen Dominicaner ; cen Engel

onderde Schilders, 209.228.
Flaman (Francifco) 215.249. toont zyne konft

in het nagieten vancen beeld, 222. 315.
Flaman Gilles, 280,
Flaman (Henrik) 170. 280.
Vader Fianimeri, 205.
Forli (Livio de) 354
Fontana (Carolo) Ridder, 164,165, 166.281.

296.
Fontana Latinia, 228,
Fontaine (Jan) 174.

Fontaine Larine, 173.
Forli, 198.
Formel ( Barnard) 175.  Francifco Giovanni Bolonees, 189,

Francifco Cotta, 191.
Franco , zie Jofepho Franco.
Frans Aprile, 168. 303,
Frans Perone, zie Perone.
Fi

 

Francifco Tibaldefe ; 175.

Gaétani, zie Scipio Gaétani.
‘afor (Melchior) Maltezet, 250.

Gaillard (Bernardino) 202.267. Ridder; 203.
Gaddo Gaddi, 292.
Garafolo, 173. 199.
Garzi (Louis) 164. 171. 205. 210. 320.
Gemignani , 170.179. 180. 217.

Hiacynth de Vader, 322.
Louis de Zoon, ibid.

Gentils Louis, 165.203.267.
Gentilefchi, 183. 271.
Gcorgion, 173.268.
Gerardi, 189, 190.
Gerardi (Philippo) van Luca, 197.
Gerard Flaman, 187. de Hollander; 194.
Gcorgetti,233.
Geflidifcipel van Guidi, 242. — Glycon,121.
Gobbo de Cortiene, 187.

 

.| Gramignol ( Hieronymo) 167.
Grammatica ( Antividuto) zie Antividuto.
Grimaldi (Francifco) van Bolonien, 249.
Gregorius Calabris, 175.
Gobbio ( Pedro Paulo ) 269.
Guercin, 193.1951243.
Guerra, 179.188.212.
Guidi (Dominico) <yn groote lof; 167, 168. 188.

233. 242. Ridder,281.
Guidotti Ridder, 227. 261. I
Guido Rheni, 125, 170. 173.194, 217: 243: 249*

281. cen hoog gefchat ftul, ibid.
Gyotto ,. 192.

Hercules Ferrata , zie F.

Herculin, 280.
Honorius Lungi, zie L.
Hiacinth Brandi , zie B,

Jacomo de la Porte, 204, 205.
Jacob vander Poòrt, 242. enz.
Jacob de Haas van Antwerpen, 336.
Jacob Piafla, zie P.
Jacomo del Duca, 189.258.
Jacomo del Conte, 213.
Jacomo de Liniago, 178.
Jacomo Del Po, 106.
Jan Bapt. Mercati, 194.
Jan Bapt. Soria, zie Soria.
Jan Bapt. Pozzo , 195. 280.
Jan Baptift leerling van Arpino; 249»
Jan Bapt. Dolio, 224.
Jan Bapt. del Porte, 280. Ridder;:278.
Jan Udin, 122. zie U.
Jan Guerre, 188.
Jan Belin, 173.268, Neérlander, 325.
Jan Baillon, 292.
Jan Dominicus van Perouze, 169.
Jan Frangois de Cento, anders de Scheele , 348:
Jan Frangois; anders de Fa&oor, 177. Schoon®

broeder van Julio Romano, #44.
Jan Paul den Duytzer, 318.
Jan van St. Jan, 165. 200.
Jan Vafance de Vlaming , zie Vafance. n
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Jordan, zie Lucas Jordan. Mario, 173, — ‘di Fiori, 190;
Jofeph Maffoli van Sena, 168. Marivelli, zie Paulo. Mafaccio, 320ò.
Don Jofepho van Trenten, 171 Maflici Hicronymo, 180.217.
Vader Jofeph Valerian , 205. Mattheo van Siena deftig in perfpeiven 1299:
Jofepho Franco, 189. Maflini Ridder, 170.
Jofepho Gefli, 237. Maffoli , zie Jan.
Juliaan van St. Gallen, 341. Melefo di Forli, zie Forli.
Julio Romano, 122. 171. 228. 242, 268, Mercati , zie Jan Bapt.
Broeder Jucundus Veronees, 341. Mengini (Nicolas) 321.

Mey (Bernardin) zie B.
Karacci , zie C. Merten de Vos, 321.
Karel Maratta, zie M. Melchior Gafor, zie G.
Karel van Milan, 167. Michel Alberti, 177.
Kordiers, 280. Michel Angelo Bonarota , 161, 164. 173. en het
Kofci, 315. ftuk naar dendoorgeftokenen van hem, ibid.
Katarina (Donna) Gymnafi, 211. 177.242, enZ.
Kruyl (Livinus) 251. enz. 301. enz. Michel Angelo Ricciolini, 335.

Michel Angelo Caravaggio, 164.172, 249. enz.
La&ance van Bolonien, 280. Michel Ange van Malta, 191.
Landi ( Taddeo) 209. 249. © Michel Maille, ofden Borgonjon , 167. 170.203.
Lavinia Fontana van Bolonien, 310,312. hare Michiel ?r kokje een Neérlander, 221. ;

grondige kennis van fchilderen, #04. Miguard , 251.285.
Lanfranco Ridder, 192. 213.242, 249: Mochi ,. 163. 200.
Larine Fontaine, 173. Mononni van Florenze, 314.
St. Lazarus, 256. Mola., 169.195.203.
Lazarus Bendi, 201. Mommer Greuter van Napels, 170.
Latri (P.Piedro) 207. Montana (Jan Baptift) 292
Laura Bernafconi, 213. Morano (Jan Bapt.) van Borgo, 318.
Lauri (Philips) 174-228. Morandi ‘Jan Maria) 164. 200.
Laurens Civoli van Florenfe, 283. Maranfini, 184. Ridder, sbi4,
Laurens Otton, 167. Morelli, 189. ( Vader) 233.
Laurentivai , 255. 293, 294. Mutiani (Hicronymo) 188. 192.
Lauretti (Thomas) Sicilian, 19$.
Lelli ( Jan Anton) 168.208.262. Nani, 221.
Lelli (Jan Baptifta) 186. Nappi, 167. 201.
Leonard de Vincii, 172,173.268, 281. Nardini , 168. Paulo, 233.
Leonard de Sarzane, 281. Nebbia (Crezar) 195. 201. 280.
Lombardo, zie Dominico.iter Francifco» Nogari (Paris) 167. 174.195.201. 280.
Longi Honorius , 168.258. Nicolas Cordier, 282, anders Franciofini, 3043
Longi { Martinus, 171. of de jonge, 190 Hai 308.

Claude, 199. Nicolas Lorain, zie L.
Lorrain j Karel, 229. Novarra (Jan Baptift) 165,167. 202. 281.

Nicolas, 194, 229.
Liniago zie Jacomo. O&avio Paduaan Ridder, 210.215.
Lorenzetto, 165.188. Olivieri (Pedro Paulo) 213,
Lorenzino de Bologne, 173. d’Orvieto Ange, 280.
Louîs Garfi, zie G. Orfeo Buzello, zie B.
Louis Scaramouche van Peroufe, 190. 226 | Ottoni Felix, 168. 242;
Luca (Gerardo) 193. | Ottoni Laurentio , zie L.
St. Lucas Ewangelift, 164.170.228.254 enz.
Lucas Caugiafi, 173. Padouan den Ouden, 182.259; 260,
Lucas de-Hollander, ibid. Paille (Jozeph) archite&t, 191.
Lucas Jordan van Napels, 190.251. Palombo (Bartholomeo ) 264.
Luine, zie Thomas Luine. Palma, 189, 190. 203.
Lucenti, 233. Parrhafius , 121, 122.
LyGppus, 161. Paris Nogari ; zie N.

Paparelli, 246.
Maagoni (Carolo) 295. Parmefan, 172.
Madone { Carolo, 167. 213. Parone (Francifco) 187. 198. 203;

Stefano, 258. Pafcaal Catri d’leti, 266.270.
Vader Magnan, 178. Pater Cofmus , zie C.
Magni Nicola:s van Artois , 209. Pafquyn van Monte Pulciano, 214
Majo Romanolo, 198. Paulus vanSt. Quirico , 236.
Majoli ( Clement) 187.223. 218.267. È Pafquilini , 165.
Malvicino Ambrofio , 208.261. Paulo Marivelli, 200.

alteo , 213. Paulo Veroneze, zie V.
Maratta (Carolo ) 164. 169. weleer difcipel van Paulus Bril, 205.280. zie B.

Andr. Sacchi, 191. 195. 203. zyne hoogach- Paulo Cedafque Spanjart ,178.
ting voor Rafael, voor Caracci enz, 188. Paflignano Ridder, 167. 204. 279.

Marco Tullio, 256.258. Pedro Del Po, 191.
Sufter Maria Euphrafia Benedetti, 180. — Petrus Sanétus Bartolus , 123.176:&0:
Martio Collantinio, 319. ; Pelerin van Modena, 171,

Hhhh 2 Pele:
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Pelerino di Bologna, 177.
Perin del Vague, 187.202.
Peruzino ( Giov. Dominic.) 188. 194.
Peregrino di Modena, 202.
Perron (Jofepho) 231.
Perufino (Piedro) 173. 191. 195. 203.
Peruffi ( Balthafar) 228.
Pefaro (Nicolas,) 228
Phidias 56. en zyne Minerva, ibid. 161.
Pieri, zie Stefano.
Piafla Jacomo Capucyner , 174.
Pinfon 217.
Pinturicchio (Bernardino) 164.
Piombo (Sebaltiano del,) 165.173. d
Plautilla Bricci Romana, cene brave Architec-

trife en Schilderfe, 217.
Piccione, 170. Thomas, 247.
Piedro Paulo, difeipel van R. Urbin, 201.
Polydoor, 122. 161.
Pomeranci, 201.205.
Pontio (Flaminio) van Milan, 283.
Pontorme , 214.

Carolo, 195.
Pouflin {lapo 174. 199.

Nicolas, 170. zyn Pronkgraf en gra
dicht, s0id. 195.223.

Pordenone , 169.222.
Pozzi (vader Andreas ) van Bolonicn, 207.280.
Praxiteles, 161.
Profper de Brefle, 353.
Protogenes, 161.
Provengal, 173.

Quagliata (Giovanni ) 190,

Rafiel di Monte Lupo, 209.
Rafael Sanétius Urbyn, Prins der Schilderen.

122.123. 161. 172, 173.185.187 242.
Rafaclino del Garbo van Florenze, 209.
Rafaclino di Reggio, 198.268.
Raggi (Antonio) 193. 200. 203. 233. 267.
Raguze (Frederik) 101.
Ranaldi, Ridder, 166. 167. 168. 170. 190.
Rainaldi (Dominico) 287.
Ripoli (Thom:s) 303. 308.
Ricci de Novarra, 217. 280.
Riviere (Gillis de, Neerlander, 221,
Romanelli, 187. 195, 203. 249.
Rocca (Jacomo) 246.
Roncano, zie Julio,
Ronchi (Antonio) 323.
Roncalli, Ridder, 213. 254.
‘Rondine (Alexander) 213.
Rofato Rofati, 246.
Rofa (Francifco) 169. 190. 243. 267.
Rofa (Salvatore) Schilder en uytftekend Potet,

235. so doo 270.
+ Sfan Paul, 177.

Roferti TO 258.
Jan Antonio, 14. 167. 171. 249.
Marc. Antonio, 15.

Rofli {tico 190. 200.
Jan Frangoiss 201:
Pafcal, 169.

Romanolo Majo, 198.
Rubens (Pedro Paulo) 173: 199. 226. 289.

Sacchi (Andrea) 169. 191. 195. 203.
Sacramentale (Louis) van Perufe, 190.
Salimbene Ridder, 205. 281. — Santelli. Zie

Felix Strfane, zié Leonard,
Sales (Francifco 180,
Salvatore, zie Rofa.
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Salviati, 165. 201. 202, 242.
Sarto, (Andreadel) Qui,
Sangallo (Antonio) 223)
Sanieverino Andrea. 164.
Sanfonino, 219.
Santi Titi, 190. 236.
Savignan (Broeder) 268.
Savonali, 242.
Savonance; 287.
Scaramouche, zie Louis.
sab (Louis) 282.
cipio Gaétani, 173.

Scipio Pulzon, E
Scipio van Milan, 280.
Scylla di Vigni, 209.
Sebaftiaan (Broeder) zie Piombo,
Segebrundi, 248,
Sermonette (Hieronymo) 170. 171; 198, 217.
Simon Voét, 321. 351.
Siena (Marco di)'198. 254,
Signorelli (Luca) 254.
Vader, Soccolino, 268.
SS 190.
oiter (Daniel) 164. 254,

Sonfino, 280. Ss
Soria (Jan Babtilt) 193.
Sortino Bolonecs, 287.
Soradyn van Ancona, 287.
Spignolet, 199. 200.
Spadaryn, 170.240. Stanganelli, 254»
SR Bachiche, 200.
tanchi (Francifc.) 173. 174.

Stefano Pieri, 189. chi
Stefano Filidori, 214.
Stella, 180, n
Strada (Vefpafiano) 167.
Succaro , Federico , 187.188. zyn graf. i454.202.
Succaro, 173. 177. 242. (Taddeo) 258, 202.’
Succhi (Francifco 167. 170. i

Tacconi(Innocent) 165. 249. 307»
Taflo (Auguftin) 200. td
Tempectt, 174.

Terentius Urbyn, 184:
Tetta (Pedro) 197.
Teftaccio, 181.
‘Thomas Luine, 169.
Thomaffin, 325.
‘ThomasSallini, 170. 230.
Tichava (Nicolas, van Bohemen, 247.
Timanthes, 121.
Timotheus de la Vigne, van Urbyn, 228. ‘
Titiaan, 161, 169. 172. 173. 195. 203. 242. 267:
Tintoret, 195. 199. 1
Torelli, 248. Cafar. ibid.
Tornaboni Francifco, 210.
Tornioli, 226.
Troppa | Hieronymo) 237.
Turita, 280. Jacomo; 292.

Vacca Flaminio) 188, 226.
Vaini Ridder, 164165. 249-
Vannini, 315.

Valfollino, 292.
Vafance (Jan Vlaming) 180.
Vafoldo, 280. 194.
Valentyn, 348.
Vague; zie Perin del.
Valefio (Giovanni) Bolonefe, 190. 208,
Vangelini (Benigno) 174.
Vafari (Georg.) 172. 179. 223.
Vafconio , 267.

= d’Udi.
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d’Udino (Giovanni) 122. 187.
Vecchi (Giov.) 190. 205. 267.
Vecchiarelli Pedro, 263.
Venetiano (Carolo) 170. 201,221. 25%
Venufti (Marcello) 171. 259.
Verocchio (Andrea) 210.
Veronefe (Alexander) 170. 173»
Veronefe (Paulo) 173. 193.
Vefpafiaan Strada, zie S.
Vignola (Jacob Borofli de) 162. 163. 164. 204.
Vincent Florentyn, 188.
Vincent Vi&orins, 171.
Vincy, zie Leonard de Vi
Vitale (Alexander) 19i.
Viterbe (Tarquyn) 201.
Viterbe (Daniel) 222;
Vitruvius, 63. 123.
Vivién (Antonio) 174.
Volterre (Danicl) 177.
Volterre (Franfe.) 167. 186.
Uvernel (Jacomo Duytfer) 190.
Urbyn, zie Rafael.
Urbyn, zie Terentius.

  

Zanna (Johan) anders Pifica, 319.
Zenodorus durft het marmere Colos Becld van

Nero, van hem zelf gemaakt, niet afgio-
ten, 45.

Zeuxis, 121, 122, 161,
Zoccolino (Pedro Mattheo) 194.
Zonfino, zie S.
Zuccaro, zie S.
Zucchi, zie S. +» #
‘Zucca van Florenfen, 28f.

Schilden, ftrekken (in plaats van gulde arm-ge-
gefnyden) cene doodelyke belooning voor
Tarpeja”s verradery, 6.

Schilden twaalf van goud, nevens Kleene Zecge-
karren aan de zuylen van Jupiters Tempel
gehecht, 76. — Schildengcheyligde, 97.
— daar aan het nood-lot van Rome ver-
knocht, 97. —— wierden,nevens het dict-
baarfte der Romeynen, van de Salifche Prie-

fters bewaart, 97.
Schildenen andete Zeegetekenen, roof der vyan-

den, enz. tot cieraad van den Tempel opge-
hangen, 77.

Schild, Scudi, zie Scudi.
Schimmen hoeafgebecld, 136. 138.
— Mercurius plicht daar omtrent, 137.
— verdwynenin °t aanraken, 135.
— beveftigt met: Virgilius, enzi #6;4.
Schip.ftrydplaats en Scliouwburg , zie Nazma-

chia. 4
Schole , Scholen , Ocffen-plaatfen , 33. 35. 38

80. 81.
— Athenenm, Leeroeffen-fchool, 75.
— Schermfchool, Battwalia, 35-
— Quaftoria, Schatmeefters-fchool, 38.
— Cafi van Caffius, 111.
— Oîtavie van O&avia, 81.
Schoolen op de Roomfe merkt, 58. — Virgi-

nius fteekt daar zyne dochter doot, ibid.
Schola Xamha , zie Xantha.
Schouwburg (Amphibeatrum Vefpafiani, nu il Co-

lifeo,) belchreven, 35-
— de Majefteyt en Romens grootsheyt daaruyt

te befpeuren,, 614.
— Speelers, Schermers en gevechten j hoe en

welke daar in vertoont, ibid. 3
= van wilde dicren , om menfthen te vernie-  

W.f. ZE. R
len, ibid. — St: Igtiatius de cerfte dass
van verfcheurt, ibid.

— daar Scheeps-gevechten vertoont, ibid.
— daarinzitplaatten enz. voor 87000 menfcherì,

36.36.
— door 30600 Joden opsebouwt, ibid.
— van fteen, enwaaromvan fteen, opgemettt,

36.
Schryvers van Oud Romensftand scene dan Ru-

fus en Viétor meer overig. Voorred.
Sciarra cene plaats daar de Water-leyding van het

aagde-water heen licp, 56.
Scipio Africanus zyn graf, 118.
— huys, zie Domus.
P. Scipio ontfangt Cybele ; de moeder der Go-

den, 100.
— vir oprimas, de deugzadmite man van Rome

geacht, 100.
Scrofa cene plaatsin N. Rome, 171.
— waar naar zoo geheten, ibid.
St. Sebaftiaans poort, zie Porta.
St. Sebaftiaan wort van Diocletiaan met ftokken

dood geflagen, 23. -—— konmetgeene py-
len gedoot worden, s6i4, — zyn lyk in
cen riool gefmeten, ibid. — wonderbaar
ontdekt en gevonden, ibid. iterz 307.

Secretarium Senatas, hoedanig cen huys, 70.
— byfondere reeden van den Raad , waarom

her gebouwt wierd, #0:4.
Secutares Indi, de hondertjatige of Eeiw-fpeclen;

88.
— Altaar verholen, ontdekt, 88.
Sede vacante , wanncerde H. Stoel openis. zie Va-

cante fede.

Sedes Imperi Romani, de Ryks-Itoel, 96.
Sedilia few Sella ffercorarie, lkak-ftoelen, 108. waar

noch in'weezen, 1054. en 294: .
— in ?t bezit ricemen van St. Jans te Lateraneny

plaatzen zich dè Pauzen daar op neer, 108.

 

294.
— belagchelyke misgreepen gevoclen, dat ftrek-

ten om te onderfcheyden, of de Paus matt
enz. Was, O4.

Sedilia, Sitplaatzen in ?t Schouwwburg, hoe vee-
le, zie Schouwburg.

Scjanus bouwt de Caffra Kg, Leger-plaats det
Hofwacht, 49

— tot.wat eynd, ibid. byvoegf.
— raakt in ongunft van den Keyzer Tiberius,

en omhals, 014. byvoeg[
— 00kzyn Gefllacht eri sanhang, 50.
— de legerplaats van Conftantyn, en waarom,

geflecht, 50.
Sella Patrocliana $ de ftoel van Patroclus, 74.

—— wanrom en naar wien zoo gcheten, ibid,
Semo Sangus cene Godheyt van de Sabinengecert,

TIO.

— cenbeeld van hem te Rome met opfehrift,
ibid.

Semoni Deo Sango, 116. -—— mifilag van cenige
Schryvers, ibid.

— verkeert uytgelegt , cn op Simon Magus
qualyk gepaft, aangetoont, 116.

Seminarinm Romannm, het Roomfch Queek fchool,
188.

Sempronia Bafilica, daar de verfchillen der Koop-
luyden beflecht, 63.

Senaculum aurenm, hoedanige Raads-vergaderin=
gen daar in gehouden wierden, 62,

Senacnlum Mulierum vel Matronarum, > Vrouwes

Raadhuys; 54: — nu ftaat daar Maria
della Vittoria, «bid,
Iiii
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Senatores, Raadsheeren, zie R.
Scnatas Confalta, Raadsbefluyien, in erario publi-

co, van Saturnus bewaard, 76.
Senatss, Raad, zie Raad.
Senatelus ad portam Capenam, cen vergader- plaats

en gebouw daar in den Raad by cen quam,
28. — ten welken eynde, ibid.

Scnatulus in efide Fortune Concordia, cen der dry
Raadshooven van Rome, 57.

Seneca Icermeefter van Nero, 52. zyne woon-
plaats, s6id.

SeptiiusSeverus, badftoven, waars 28.
Sepieroninm , Zette-zale, Zocven-zaal, hoedanig

cen huys, 38.
— ftand-plaats aangewezen, ibid.
—- Severi, van Severus, 108.
Septems Pariborum Domas, hoedanig, 208.
Sepium , Septa (chattingen, bocdanige, 57.
Septa Agrippina van Agrippa, ibid. 57.
— Felt, de Tuliaanfche fchuttingen of fluyt-

hekkens,89. — watdaar vertoontwierd,
ibid. — waar meertoe dienden, ibrd.

— Trigaria, Muythekkens, daar paarden verkoft
wierden, 89. — twyffel of niet de zelfde
zyn met de Juliaanfche, 054,

Sepulera, Graven der Qude, zie Graf.
—— der Hedendaagze Romeynen, zie Pronk-gra-

ven.
Serapis , Zîs 3 ende Munt,' de derde wyk van

Oud Rome, zoo genaamt, 34.
Serapium, cen Tempel zoo genaamt, 92. —nu

ftaat der de Kerk van St. Steven, ibid.
Servilius lacus, cene bron zoo genaamt, 63.
— van Agrippa opgemaakt, 144.
—— Tempel, waar die gefltaan heeft, ibid.
— opftal ; overblyfzels en penningen de-
zer Godheeden,; afgebeeld, #54,

Servius Tullius, Koning van Rome, 39.
— befluyt de Parsi, hemverdacht , in Patri-

Cias VICHS$ 47.
— wort vermoort, 39.
—— zyne dochter, de huysvrouw van Tarquyn,

ment den wagen over haars Vaders 1yk,
ibid — de wtg duarom Zia feelerata ge-

heten, 39.
Seftertium, quafi, femi-vel(efquitertio, ab urbe lapi.

de, derdehalf myl van Rome, 47.
— daar de begraaf plaars des gemeenen volks,

ibid, —— om doordenftank der dooden de
ftad niet te befmetten, 47.

Sextus Rufus, cen der twee overige Schryvers van
Oud Rome, Voorred. 25. — wanneerge-
leeft hecft, 104.

Sibylla Cumea, de Kumeifche Sibyl, 56.
— van Targuyn als cene zottin befpot, ibid.

« byvoegz.
Sibillynfche bocken, van haar aan hem geveylt,

en hoegekoft, de Hiltory, 04.
— waar bewaart en opgefloten, 77. byvoegz.
— als Godfpraken geacht, #4. — hoe die

geopent wierden, 104, :

Siciliaanfe Koning Hicro , zend Koninglyke ge-
fchenken, in tyd van nood aan den Room-
fchen Raad, 77.

— word bedankt, en zyne gefchenken aangeno-
men, ibid.

Sicilia, een VoorhofSicilien geheten in het Key-
zers Paleys, 98 __— daar Fovsscanatio, Ju-
piters cet-zaal, 98.

Sigillarias cene ftraat of Vlek, daar opeedele ge-
fteenten, Zeegels, gefneden wierden, 57.

— daar veele Zalverfimeden winkels; 1014.
 

Signum Delphini, hoedanig, 107:
Simon AMagus, de Toovenaar, ftygt door Duy-

vels hulp,. zich als eene Godheyd vertonen-
de, in de Lucht, 116, 301.

— ftort door ’t gebed van den H, Petrus en
Paulus plotzelyk neér, 116. 301.

Sixtus V. groot verbeteraar van Rome, 71.
vernicuwt de Columna Trajana, 1bvd,
met den naam van broeder Felix onder de
Minne-broeders bekent, 22. 274.
maakt cene der dry waterleydingen van Ro-
me, sid.
naar hem Ag4a Felice geheten, i6id,
herftelt de pronk-zuyi van Antoninus, gr.

 

 

181.
richtden Obelisk, op het Volks-pleyn, weér
op, 165. 166.

richt den Obelisk , voor St. Jans, wel cer
van Conftantyn re Rome gebracht ,  weer
op, 296. 297.
infgelyx d’Obelisk voor St, Pieters op den
Vaticaan, 342. — welke op eyge zwaar-
te ruft, i0e4,

— Kapel van Sixtus befchreven, 354. #2 in
Maria Magiore , 279. #— zynprachtig graf,
ibid.

Slaven-hok noch in weezen, 126. — waarte
zien, sbid.

Slufius Cardinaal, zyne geleerdheyd wonderbaar
geroemten aangetoont, 397, 398

— Zyne fchoone Bibliotheck, s0rd. — geche
boeken daar in of by wift grondig den in=
houd, ibid. — zyn dood beklaagt; ibid.

Soli Confervatori Aug: Opfchrift, 126.
— waaren hoe uytgelegr, ibid.
Stocl van St. Pieter zelf gebruykt; in zyne Paue

zelyke plechtigheden, 349,
— vanhout, #64. doch in eene andere van ko-

per verguld, door Alexander den VII, be-
floten, #04,

Sororium Tigillums hocdanig, 44.
— ter gedachte van de Sufter.moord, van den

Vverwinnaar Horatius, opgerccht, ibid,
— plechtigheden tot verzocning , aldaar ge:

fchied, ib14.

Spaans geld , en hocdanig te Rome gangbaar,
3: 2.

Spaanze fa&ie of aanhang, grootin ?t Conclave;
33.

paio ludi, hoedanige, 33. 35
— hoe.in ’t Amphitheater vertoont, 35.
Speclen, zie Ludi.
Spelanca Caci, ’t hol van Cacus, 105, 110.
— daar in de geftole Offen van Hercules vet-

fcholen, 110. — wort van hemopgebro-
ken, id.

— Cacus gematft, #6;4.
Sprecuw® en andere aardige vogel-vangt, waars

183.
Spina, de rugftreek in’t renpark, 103. —-hoe-

danig ze was, befchreeven en aangewezen,
sbid.

Spolia opima, Oppervorften roof, 79.
— van Romulus, den Koning Acron verflagen

hebbende , herkomftig, «4. — offert des
zelfs wapenen aan /aprter Feretrius , bid.

Spolium Samarium , hoedanig; 31. —— daar de
misdadige ontkleed, #b:4.

Spookzeer fchoon afgebeeld ; 223.
— waarte zien, sbd.

Spurius Melius legt op geweldenary toe 63-
— veroordecli, bid. — n
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WMeZzCRESR:
1 — in de vierde Wyk, E

- » 29.geheten, ibid. — Iutemeliam, wellicht col: |—sn de vyfde Wyk, A E 7;
naar hem, 64. |— in de zelde Wyk, - - È SESpykerflaan, clavam figere, gefchiede jaarlyx zeer I — indezevende Wyk, ‘< . =. 56.plechtig, 75. | — in de achtte Wyk, AS STRA 57.

— daar door de jaaren van Romens ftichting| — in de negende Wyk, D - 9aangetckent, ibid. — indetiende Wyk, - - 9siStabula quatnor fattionem, de Stallenen vervarfch-

|

— in de elfde Wyk, - - 107.paarden dervier tegenftryders in de renbaa-

|

— in de twaalfde Wyk, - = 107,
nen; 81. — inde dertiende Wyk, - - 1135Stabula, de Stallen van't KeyzersPaleys, hoeda-| — inde veertiende Wyk, > - 118nige, 98.

Stadige regen doorkonft, waar, 183.
Stadium, cene groote Wandel-plaats, 93.
— diende tot wedloopente voet, bid.
77 Waar ze gewccelt zy, gifling, s6i4. 93.
Stand der aanfchouwerenin ’t Schouwburg, hoe-

danig aangewezen, 35, 36.
Statilii Tauri Amphitheatrem , de Ronde Schouw-

burg van Statilius Taurus, 80.
—— onzeker waar geftaan heeft, 614.
Staatzy in St. Tryphons, 171. bewys van de

Oudheyd der Kerke, 171.
Stationes Municipales, hoedanige, 70.
Staatzy-dagen binnen Rome, 458.
Staatzy-dagen in de Vaften, 464.
Staatzy-dagen der beweeglyke Fecften na Paallen,

69.
Valutalo Magi, 116. grove mifllag, cn hoc

gelezen moct worden, 116.
Statua, zie Becld,
Stevens bad, waar, 57.

H. Stephanus Paus, 26. — door zyn gebed
dol cen gedcelte van Mars Tempel in,
ibid.

   

Steen, daarop de grond-tekening van O. Rome
Waar, 27,

Steen, Lapis Afanalis, om reegen te Verwerven,
omgedragen van de Oude Romeynen, 27.

Steenen van ?t Amphitheateralle gegaat, 30.
— reedendaar van onderzocht, ibid:
— blyft zonder zekerheyd, niet dam. gifling,

36; 37.
Stichter van Rome, of Romulus geweclt zy,

zie Rome, en Romulus.
Storta cene Zeer vermaarde Herberg, nu te Ro.

me, en waar, 162.
Strabo , vergelykt Rome , in groote by Athene

en Syracufe, 9.
“Strada Felice, van Sixtus den V. (wel cer ondet

den naam Felix bekend, 22.) geimaakt, 56.

Straaten, noch cenige voorname van Nicuw of
her Hedenfdaagze Rome , de Pauze ftraut,
175"

— Del Coronari, 229.
— Bereftraat, 231.
— Strada fulia, zecrfraay, lang; ch Iynrecht

van Julius den II. getrokken, 236, 397:
— Longara cene myllang, en lynrecht, 327:
— Alexandersftraat infgelyx zccrlang cn lyn-

recht, 258.

— de ftraat van Pius befchreven, 27%. — naar
Pius den IV. gcheten, ibid.

— fchoone ftraat, of de fchoonfte Kruysweg
van Rome, waar, 273.

—— zeven voorname ftraatenin St. Pieters Burst,
of Leonynsftad, met hare naamen aangewe-
zen, 230.

Strena Dea, de Godin der Nicuwjaars-giften, 42.
— haar Kapel, ibid.

Stertinii Fornix , hoedanig gewelf ofgebouw, 65.
Strigiles {chrapyzers, van de Romeynenin de Baa-

dengebruykt, 55. — vermitsgeenlinneri
hadden, ibid.

Stroomendie in den Tyber vallen, 17.
Sublicins Pons de Houte-brug, 17.
— wasde cerfte brug te Rome, ibid,
—— yan Ancus Martius gebouwt, ibid. — Hoi

ratius Cocles ftut daar her Tofcaanfche Les
per, ibid. overblyfzels, s654.

Sub novis, daar by te verftaan raberis, 70)
Sub veteribus tabernis , by of onder de nieuwe off

oude winkels,, 63.70. waar.en-hoedanige;

 
ibid.

Suiarinm few Suillum forum, Verkenmarkt, Waarj

Summa enhet achterfte van den Pallatyne
Velia. fchen berg zoo gcheten, 95.
Suburra cene vermaatde oudeftraat, 30,
— waarze begon, #6r4.

57.
Suboelia Ì het laaglte, de kruyn of °t hooglte,

— Iynrecht van hem getrokken , en naar hem | — waar de nicuwe, ibid. item 39.
zoo gcheeten, 273; 277.

Strada, il Corfo, de Loopltraat, de fraayfte van
Rome, 166.

— Iynrecht door Paulus den III. gemaakt, #654,
— noch twee andere fchooneftraaten, ibid.
en'163.

Straatmeefters van Qud Rome, 26, 30. 34. 39.
57.

— ve or elke ftraat, sbid,
— by de Caporioni van Nicuw Rome vergele-

ken, ibid.
Maiftri di Strada, wel cer e&diles, Meetters van

*s Hecren wegen en: ftraaten, genoemt,
385.

SARRI platea van Oud Romen, waren breed, |
27. — onderfcheyd tuffichen p/atea, area
forum, ibid,

— in d’eerfte Wyk, nevens hare namen, fol. 26.|
— in de tweede Wyk, è Tn È ZI.

= indederde Wyk, - ii 34

| Sudans Meta , de zwectende Wel- of paalfteen;
39. 42. £

— waaren hoedanig, 42. — afgebeeld, ibid;
— overblyfzels daarvan ; ibid.
Summum Choragium , hocdanig huys, cn waar;

38.
H. Sufanna, wie zy was, 194.
Suffetia, zie Tarratia Suffetia, 87.
Sylla werptde zeege-tekenen van Matiusom ver-

re, so. — vanJuliùs Cefar weer opge.
recht, 91.

— &eerfte die te Rome het lykbranden op-
bracht, 90.

-—— welke reeden hem daartoe bewogen heeft,
ibid.

— wat hy aan de Stads pomarinm of omkring
Vergrootte , 7.

Sylvefter van Conftantyn op Zora&te gezocht;
292,

La zyne Hiftory van den Draak, 302.Liii
rl” Sims
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Symmachi preditm, de Landhoev van Symmachus,

waar, 281. —— wie hy was, i0ed. |
— Domus huys, van 't gemcen volk verbrand, |

117. È |
Symonides en Palamedes onder de Vinders der

cerfte letteren gerckent, 355. |
— vorgen meer letters by ?t Griek(ch A. B.|

ibid.

Syracufe by Rome in groote vergeleken , zie
Strabo.

Syrien, daar uyt de letters in Griekenlandge-
bracht 355.

Zie vorder ?t geene op de S. niet gebracht is,
opde letter Z.

  

ARS

Tafel of Iyft van de Inwoonders van Rome,

— vande Eedele Geflachten aldaar; 388, 389,
390.

— van de Tytels.of Eernamen det Kardinalen,
435» 445, 447.

Taberna Meritorra, herberg te Rome, 114.
daar uyt vloeyt oly , toen Chriftus geboren
wierd, ibid.
wat dat zeggen wilde, #64,
word, met toclating des Keyzers Severus yin
cen Kerk bekeert, #44,
zoctereeden, tegendie zulks lafterden , van
den Keyzer gegeven, 114.

Taberna, winkels, hoedanige, 62.
—— veteres I nove , oude en nieuwe; 62: 70.
— fab novis, onder de nieuwe, word verftaan

tabernis, 70. winkels, i014.
— Sub veteribas, onder de oude, 62.
»— Cedicìr, Herberg van Gedicius, 28,.
— decem, de tien Herbergen, 52.
— Bibliopolarum, der Boekverkoperen winkels,

  

108.
Tabernola, hoedanig, 31.
— daar wierden de geeffelroeden verkoft, 054.  
Tabularinm cene Geheym en Sluyt-kamer, 75.
— daarind°cerfte Raadsbefluyten bewaart, sbi4.
Tabularium & atrism Afiniv Pollioms, de Sluyt-ka-

mer en Voorzaal van Afinius Pollio, 111. |
— wat dar in opgeflooten en bewaard|
wierd, ibid |

Tabule duodecim, de twaalf tafelen enandere; daar |
rinar in koper gefneden, uytgegeven; s0:d.

Taenarus hol, 14 — daar de ingank -der|
Schimmennaar ?t onderaardze Ryk, ibid. |

‘Tacitus geprezen, 5. — hoedanig Romein|
zyn begin befchryft, 5.

— hoeden dood van Plautius Lateranus, 34
— aangewezen , nopende Sejanusleeven, dood,

enz. 50.
Talent begroot, 70. — op goo Ryxdaalders,

160.
— 1500 talenten, makende 750000 Ryxdaal-

ders aan P. Emilius, van J. Carfar vereert,
waarom , #0.

"Talifmans, cen Arabifch woord , en wat daar
doorbetekent, 410.

Tanaquil Tarquyn de oude’s gemalin , 52.
— ftilteen oproer , die kort na zyn dood be-

gon t’ontfteken, 7.
— Spil, fpinrokken en wol van haar, waar be-

waard, A

Tarpejus Burgrvoogd, 6. en Stadhouder van ’t
Kapitool 396.

Tarpeja zync dochter handelt trouwloos, 6, laat

AUD: WoW EcR;
de Sabynen in, 6.
bekoorde, ibid.

— bekoopr haar verraderfeh-loon met den dood,

-—— wat haar daar toc

— d’eene kruyn van ?t Capitool Rupes Tarpeja
geheten, 78.

Tarquinius Superbus de Dwingland bouwr het
groot Renperk ; 81. bouwt het groot Riool,
23.63.
verovert de Oude Stad Gaby , welke cene
tienjarige belegering verduurd had, 12.

— worduyt Rome, en uyt het Ryk verjaagt,
6.
tracht ‘er weer in te komen , daar toc hem
Porfenna helpt, 6.
Zamenzwcering dieshalven, ontdekt, 86.
zyne goederen aangeflagen gerooft, id.
zyn veld Mars opgeoftert , Campus Martis,
het Veld van Mars naderhand geheten, 1614.

Tarquinius Prifcus plant de Fscus Nevia, 62.
beflaat de Roomfe merkt, Forum Romana,
met galeryen, 57.

Tarquini aggeres, Tarquyns wal, waar, 8.
— tegenden inval der Gabienfen gemaakt, 8.
Tatius Koning der Sabinen, $.

corlogt regen de Romeynen om d’ontroof-
de Maagden, 5. i
treft verbond, en word Romulus Ryxge-
foot, sbed. en de Sabynen worden met de
Romeynen cen Volk, sd. — verdeelt
met Romulus Romein dry wyken, 25.
onrekkelyk ampt genoot van Romulus, 7:
dien hy verdacht is, en Tatius daaromlaat
verfpieden, i0id.
zyn woonplaats op den Quirinaal , #54.
laat Romulus om hals brengen; 7.
zyn graf, 110.

Taurus(Statilius) boezem-vriend van Auguftus;

 

   

90.
— zyn Schouwburg, waar, en hoedanig, 90.
Tanrina, de porta Tiburtina , waaromde Stiere-

pootrt fghceten, 13.
"rene van Napelsy en’piechtigheden în het leve-

ren aan den Paus wegens t leen, 419.
Tepula aqua , een waterofftroom zoo geheten;

19.
— van waar binnen Rome geleyd, endoorwie,

ibid,
Teekens, waarby:de Graven van Marteladrs ken-

bàar zyn, aangeweezen, 449.
— niet kenbaar geworden, noch de graven ont-

dekt, dan binnen 200 jaren, 449-
—— Reeden daar van gegeven, #44.
Tempel-bouw op de Griekfe wys, wanneet te

Rome begonnen, 24.
Tempels zoo veele binnen Rome, dat men over

der zelver menigte en namen verbaaft ftaat,
42.

Tempels, op den Capitolyrifen Berg alleen, zoo
veele in getal, dat met de dagenin ‘t Jaar
gelyk ftonden, 79.

Tempels, zie efdes,
Terentus à Terendo, van ’t affchuren of affpoelen

des Tybers, 88. — of wel van het aflo-
pen door der paerden vocten, zoo geheten,
ibid. — nuftaat ’er ’t Clementynfch Col-
legy, ibid.

Terminus, Eynd- of Paal-God, 76. 149.
— doorcenen lompen en onbehouwen fteen af:

gebeeld, 76.
— zyn Kapel of Autaar, en twiflt daar over

* ibid. 76. T
ere
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Termini, cche plaats te Rome zoo gehecten, 274.
— daar de Roomfe korenfchuren, ibid.

‘Tefaurus, cen Graaf geprezen, 84.
—— legt zcer aardig de woorden van fecit en fa-

ciebat uyt, 84.
Teftacens mons, de Potfcherf-berg, nu monte Te-

Saccio, 48.111. 00k, Doliolas, geheten, in
margine, ibid.

— waardie berg vangefprotenis, 111.
— giffing en miftafting van zommigen aange-

weezen, ibid.
— afpebeeld, ibid, 111.
Teveroonftrooni , eertyds Anio ; geeft fchoon

water, 17,18, 19. si»
— bruggen daar over, 18. -— vierin getal,

ibid.
— noch in weezen, did. oude Opfchriften daar

op, 18.
*ThaleeMilefius, zyn gevoclenontrentdetecling,

142, -— dat ze door vocht gefchiet, &c.
ibid.

Theatrum, zie Toneel.
‘Theodorik Koning der Gotthen, 37.
— neemt Romenin, ibid,
— fchryft aan dic van Katana in Sicilien,’ enz.

Toni: Bad(toven , hocdanig, 54. itezz 28. 33.
8

— oa onderfcheyd tufichen Tberzze en Balnea;
Baaden, s0id. 54.

— largroot beflach en omtrek, aangewezen,

54,55» î
Therme "iiiuns. van Adrianus, 38.87.94.
— van Agrippa, 87.
— Alexandrynfche, certyds Neroniaanfche, 54.

— FrsIST Antonius Caracalla, 108.
— Aureliane, byemales, of de winterfche, 114.
— van Caracalla ; 54,55. overblyfzels, s0i4.
—— van Commodus, 28.
—— van Conftantinus, 55»
»—— van Decius, 109.
— van Diocletiaan en Maximiaan, 44, befchre-

ven, ibid. — overblyfzels, ibid. 55.
—— Domitiaan, 45. 93
— Neroniana, zie Alexandrynfe. :
— van Novatus, broeder van de H, Pudentia-

na, 50.
— Olympiadis, 50. daar St. Laurens op den

roofter gebraden, 50.
— Philippus Keyzer, 38.
— Publica de gemeene of openbare 133,
—— Seprimiane, 28.
— Severiana, 114»
— Titi, van Titus Vefpafianus ; 38,
— Trajani, 38.
—— Varianie, 199."
‘Throon van den Paus befchreven, 405.
‘Throons-Prinflen, en hunnezitting in de Kapel,

E.

Thooo, Orcheftra, van den Keyzer en Prinffen
in het groot Schouwburg, aangewezen, 36:

Thuraculum , hoedanigs $2. +
— gifling, ofniet cen Wierooksplaats, s014.
Tiberiana Bibliotheca , 98.
Tiberina Infala, "Tibers Eyland, 166.” — ook

Lycaonia, en waarom Zoo geheeten, 116.
+ des zelfs wonderlyke oirfprong, bid, —af-

gebecld, ibid.

‘Tibullus kroont de Mintaars in de Elyfeifche
velden met Myrt, 133. )

*Tiburtina Sibylla wil negen boeken aan Tarqui-
 

nius Prifcus verkopenì , 76. 355. eh 76, IÙ
byvoegz. °

—* verbrand zes van de neegen, ibid,
— nootzaakt ‘Tarquyn om de dry, Zoo dutir, alé

,, de negen te beralen, bid.
Tiberius Plautius verzelt den Keyzer Claudius

in pen tocht naar Engeland,18. —bouwt
., de Lukaanfe Brug, 18.

Tiberius verlangt om Chriftus aangezichtte zien;

— reeden van zyn verlangen, ibid. — zyr
verzock en bevel voldaan door Veronica
fluyer, ibid.

—- Nord daar door van cene krankheyd genezen;
Did,

— hecft,, fchoon bloeddorftig, nooyt de Chri-
ftenen hard gevallen, noch vervolgt, 345.

— bouwtde Sceza vertoonplaats weer op; $2.
— laat Scjanus om hals brengen, 50. — zec-

geboog, 66.
— behaalt lof, in ’t opbouwven van de verbran-

de huyzen op den berg Cxlius, 6. de Berg
daarom Auguftus gebynaamt, 6.

Tiburtina pila, de zuyl van Tivoli, waar eh hoc-
danig , 56.

Tibur cene ftad in Italje, 13. nu Tivoli, 17:°
— daar veel konft en antyken gevonden,
122;

Tibur Koning van Alba, 16. -—— verdrenktin
de Albula, s0i4.

— naar hem de Tiber gcheten; ibid.
Tiber cene vermaarde Rivier, 16. — legtvier

groote mylen van Alba, 4.
— des zelfs lengte,
— diepte, 16;
— breette,
— vifehryk wel cer, nu niet, 17.
— SEEtVIOGioESa zecr zwaar, cn voor Rome

fchadelyk, 17,18.
— ftroomen die daar in vallen, anngewezen, 18,

wel vwee en veertig by de Oude Schryyers
geroemt, did. — maar dry van belang;
1 7.

Tienmannen Decersviri, 76. — onder hunne
bewaring de Sibyllynfe boeken, s6i4.

Tierce, de derde bid-ftond der Canonicale uren;
41.

Tigillum Sororium, hoedanig, zie Sororium,
Tridatis equi, paarden van metaal, 57.
Tiridates Koning van Armenien, 81,
Titus Vefpafianus volbouwt het groot Schouw-

burg Amphitheatrum Vefpafiani, nu il Coli-
feo gcheten, 3436.

— flaat by de inwyhing vyf duyzend beeften,
. —— toentien milliochen goudverteert;

36. — Titus Zecgeboog 3 4rcus,42. —0p-
fchrift, 43.

— in zyne badftoven veele oudheden gevon-
den, 122.

— graf, 311.
Titus Livius geprezen, 58,65.
Titus Livius graf te Pavia, 130.
— hooggecert, sid.
Titienler Wyk, cene der dry cerfte van Rome;

25.
Tomben, zie Graf en Pronkgraf. :
Tomios cene ftad in Pontus, 125. 130. Ovidius

daar van Auguftus gebannen, 130. ook be
graven, ibid, — 2yn graf en graffchrift,
ibid. — van de Poolen gevonden, ibid.
— van henin Poolenvervoert, 130

Toncel Theatrum, Schouwburg, 36.
Kkkk vari
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«— van Auguftus, 81.

van Balbus; 81. È
groot Schouwburg, 34: 35,36, 301.
Flora, so. by St. Laurens in fonte, ibid.

— Marcellus , $o. — hoedanig afgebceld,
ibid.

— daarin plaats voor 30000 menfehen, 82.
— Pompejus, 82. 83. — het cerfte hechte of

vanfteenen, ibid.
— der Soldaren, 48.
"Toneclen, Theatra, wierden welcer van hout op-

geflagen, 81, 82. — Waarom, ibid. —wat
daar in, toen Rome klcen was, vertoont
wierd, 80, 81.

— Toneel van hout opgeflagen te Fidenen,
vale om verre, en dood meerdan vyftig duy-
zend menfchen, 81.

— Toneclen, Theatra en Amphitheatra , hadet-
hand van fteen gebouwt, 81.

Tonnen, doliola duo, met fteenen ondet d'aerde
begraven, 69.

— daar op te fpuuwen, ongeoorloft, sid. —
— yet (heylig geacht) in befloten, ibid. —gif.

fing daarnaar, s0;4.
Topino ecne Stroom, 17. —— belchreven, ibid.
— -valt in den Tyber, en waar, 17.
Toren en Viminaalfehen heuvel met den Efqui-

lynfchen berg, de vyfde Wyk, 46.
Torto rauro , de hangende muur, 13.

fchreven, ibid. afgebecld, 14.
— of door konft, of anders zoo overhangt,

— be-

3: ;
— a Petrus en Paulus in cene belegering be-

fchermt, 13.
Torre di Conti, waar, 40. 266. ook Pantani , en

waarom zoo geheten, ibid. 266.
— del Grillo, 267. item, 40. 44. — Torre San-

quigna, 229.
— diNona, cenerbarmelykgevangenhuys, 232,

233;
= diSpecchi ; 302. — van Borgia, 352.
Tofcaanfe ftraat Tuftws vicus, 63. waar naar z00

geheten , s0e4.
Tolcaanfch Hooftman, Celes, brengtde Romey-

nentegen deSabynenoorlogende, hulpben-
den, 6.

— de berg Calius naar hem genoemt, 6.

Tofcanen, onder Porfenna vermeefteren den Ja-
niculus, 6.

— zocken Tarquyn te Rome wcèr op den throon
te brengen, ibid.

‘Tofcanen, onder
Romeynen , tegen de Sabynen ter hulpe, |
6 È

— sa den Romeynen verdacht, ib/4.
— opden berg Calius woonfteé angewezen,

daar van verplaatt, 63.
‘T'ofcaner God Vertumnus, ibid.
Totila, Koning der Gotthen , bemachtigt Ro-

me, 16.
— flechtcendeel der Stad,
— herbouwteenanderdeel, } ibid.
Trajani columna, praalzuyl van Trajahus, 71.
— wenteltrap daar binnen in; #44. — zyne

lykafch in den top befloten, ibid.
— forum, merkt, de fchoonfte vanalle, 71.
"Trajanus, de eerfte die in de ftad'begravenis,

 
|

ner baden, 20. — waar, ibid.
— -daar in vecle oudheeden gevonden, 122.
Tranfitorinm forum, doorgangs merkt , waarom 200

gcheten ; 40, 41. van Nerva gebouwt,
293

| Trap van Paleys Sermonette , koftelykfte van
gantfch Rome, 169. -—— hoe veel yder
trap kotk , sb:d.

Trap, de Heylige Scala Sanéta , 288. waarom zoo
gcheceten, ibid.

Trap van Carolus Magnus kruypende opgeklom=
men, 343.

Trap zeer groot ch fchoon op het Pauzelyk Pa-
leys van den Vatikaan, 353. 355. — kan
van cenen geladen Muyleezel beklommen
worden, 355.

Topo van % groot Schouburg befchreven, 3 53
36.

'Trafimene een meyr, 82. door de neérlage der
omeynen tegen Hannibal bekend , 13.
— Flaminius daar gefneuvelt, 13. 82.

Traftevere over den Tyber, cene Wyk van het He-
densdaagfch Rome, 8, 9. 318.

Traftevere, Tybers overzyde, van wien cerft aan
de ftad getrokken, 113. a

Trans.Tiberina regio, de veertiende wyk van Qud
ome, 112. — befchreven, #64.

Trentifch Concily-befluyt, ontrentde Bank van
Leening, 245. -— pryft de zelfde Bank,
UZIA

Trevi bron, naar Trivinm Dry-fprong geheten;
20. 190.

Trevi eene Wyk van het Hedendmag(ch Rome,
190. befchreven, ibid.

‘Triphon een heylig, 17î.
— zyne Kerk ouder dan der Auguftynen , be-

wys daar van, ibid.
Tribune, hoedanig in de Kerken, 282. — waar

naar gehecten, s04.
Tribunal, Schouts vierfchaar, hoedanig, 282.
Tribunus Plebis, Voorftander des volks, 409.
— maakt eene keur of wet nopende giften
Op de sar#rnalia, 409.

Tribus Urbane, hoedanige Wyken, 25.
Tribus, Karfpels genootfchappen, daarin van Ro-

mulusverdeclt, 25. 97.
Triclininm cetzaal der Romeynen, 29.
Trigaria Septa, zie Septa.
— Leonis III. van Leo denderden, 290.
Trinoétia, Speelen die dry nachten duurden, 88.
— Nacht-offer, en ter cere van wie, ibid.

Coelius Vibenna , komen den | Trophaa Mari, ‘Leegetekens van Marius, 50.
— tweederley, overden KoningJugurtha, i0i4.

en ook over de Cimbren en Teutonen,ibid.
— overblyfzels daar van noch in weezen, cn

Waar, 50.
— mocten van Arcus zeegeboogen onderfchey-

den worden , vermits toen noch geene wa-
ren uytgevonden, ibid.

Trouwfchat voor arme Meysjes, van wie en hoc
uytgereykt, 250,

Troyen, 770ja, daar wel cer het Palladium 63.
— door den Trojaan Aneas van daar gebracht,

ibid. — die van Troyen marItalién vlucht,
4

Trojanen meer dan 400 jaren voor Romens op-
bouwin Italje gekomen, 4.

71. — zyn Ruyterbeeld verrukt Conftans| Tirucidatoruze locns, Moordplaats, waar en waar-
 tot cen ydel opfnyden, #bi4. daar op om zoo genaamt, 26.

door den Koning Horfmifdas aardig gevat, | Tugurinm Fanftali, de Harders wooning van Fau-
7 L

Trajanus maakt cene waterleyding totgemalk zy-

 

ftulus , 96. 8
Tugnrium Romali, de Hut van Romulus,waap x
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Tallianas Carcer , hoedanig befchreeven, enwaar,

73:

= Tala in de ftandplaats aangewezen,ibid.
Tullia, dochter van den Koning Servius Tullius,

37. ment haren wagen over haar vermoor-

de Vaders lyk, ibid. — de weg daar om
Scelerata gcheten, sbid.

Tullus Hoftilius trekt den berg Calius.in de
Stad, 6.

— geeft hem den Albarientot ecne woonplaats,
IDIA,

Turris Militia de krygsvolks tooren, sg. — nu
ftaat daar Katharina van Siena Kloofter,
ibid,

Turris Quintia, 126.
Tielares Dii, Schuts-goden , 98. -— hunne Tem-

pel in het Paleys, 98.
Tutelina Dea, de Schut-godin, 111,
Twiftappel, 154.
—— van Mercurius aan Paris gegeven, ibid.
— afgebeeld, i6;4. nevens de dry GodinnenJu-

no, Venus, Pallas, ibid.
Tullius (Servius) verdeelt Rome in vier Wy-

ken, 25. hare naamenen plaats, #64
-—— waar hy gewoont hecft, 51.
Tunis Militia, krygsvolks toren, 55.
'Twift om het ligchaam van den H. Ignatius,

nHyrcaanfche en Kafpifche van de Poc-
ten, cn waarom zoo gcheten, 145.

«— zecr verwoed , s0:4.

'Tyger-jacht befchreven en afgebeeld 4145. 151.
— loosheyd der Jagers om ze te vangen, sbid.
—— door cene Tygerjacht den Herfit verbeeld,

158,
"Tyran Maxentius, by Ponte Molevanden Groo-

ten Conftantyn geflagen, 201.
—— naardic flag krygt de Chrilten Kerkruft en

vreede, 16:4,
"Tyrrhenus, broeder van den Koning van Ly-

Jen $ 60.

— brengtde cerfte Speelen enSpellieden inItal-
je, ivid.

 

Utinof Udino vermaart Schilder; 122. Zie Schifa
er.

Utrecht cene Provincy naaft aan Holland gele»
gen, 221.

—— Paus Adriaan de VI. daar geboren; 221.
Uuren, Hore, beltellen de Zonne-paarden; 148,
— Poortwachters van den Hemel, 153.
-—— Uuren, More , halen Adonis uyt de Hel,

ibid,
— leveren hem weér aan Venus, 153.
Uurwerkzeer fchoon, 178.
Uyterfte wil en form van belafting ontrent het

ceren der Dooden ; en hunne graven mer
bloemen, 156; 157.

Uyterfte wil en macht der gecftelykheyd, omde
makingen tot cen ander Godvruchtig ge-
bruykte fchikken, 374.

— wien en welke vergadering dat recht toe-
komt, 374. hoe daar mede te werk gegaani
Woîd, ibid,

Uytfchryvers van Bocken, 67.
— veelein getal, cer de Druk-konft gevonden

was, ibid,
— waar hun verblyf, 67.
Uytvaart en begraafnis van den Paus, 429:
— Cardinalen, 425.
— vanden Cardinaal Eftreés, 426,

V.

Vaarwel, Vale, Vale, Salve, & Vale, voor het
laatft den doodentocgerocpen, 147.

Vacantie , of Rechts ftilftand der Rosa Rolle.
37%

—_ Fare plechtigheden by ’tfluyten en ope=
nen der Rota; ibid,

— tyd wanneer, en redenvoering als dan, 377.
Vacante Sede , als de Pauzelyke Stocl lecdig is;

gefchieden groote moedwilligheden, 430.
| — Voorzorg daar tegen, ibid,
| — rechtvan de Romeynfe Rechtbewaarders of

Confervateurs, 385. — hunneplicht alse
dan; #bid. ’

'Tytels en cernamen derzeventig Cardinalen, 445. |— recht van den Erf-Maarfchalk Savelli, en
enz.

Tytels hoe en wanneer den Cardinalen gegeven
worden, 364.

Tytels en bezitnceming daar van, 424. 429.

U.

%bigue gratis ,- overal om niet , wanneer en in
welke Bullen en laftgevingen gebruyklyk,
367. 372. a

Vlpiani Bibliotheca, de Boekery van Ulpiaan, 71.
—— uytftekende voorzien, 1054. beelden

van geleerde Mannen, ibid. — yerbracht
in Diocletiaans badftoven, 71.

Vltimum vale, zie Vaarwel, vaarwel, Vale, vale.
Urbanus de VIII. herfticht de Rioolen, 23.
— mogentegen de heerlykheyd der Oude
Romeynen niet op, #bid,

©rbins clivas, cen opgang op den Efquilyn, 47.
Urfi Clivus, hoedanig, 39.
&Uftrine , de plaats daar de lyken verbrand wier-

den, 47. .
Urbyn (Raphael) Prins en Herfteller der Schil-

derkonft, 122, zie Schilder.
Urbyn, Hertog van Urbyn, dat geflacht uyt-

geftorven, 276. 356.
> fchoone Bibliotheek ei

opt Vaticaan. #04,

zyne plicht) 383.
| Vracante fede , als de Paus doodis ; verbeeld fiet

Sacro Collegio *v H. Collegie den Paus, 432:
| — hae dan gehoor verlcent word, ibid.
| Vacante fede woont de Cardinaal Kamerling in ’t

Pauzelyk Palcys, tot in ?t Conclave treed,
3 — word van de Pauzclyke Zwitzer-
Wachtverzelt, ibid. — flaat geld op_zy-
nen naam, #4. — vervaardigt het Con-
clave, ibid. — heeft cenen derdry fleu-
tels van de Schatkift op St. Angelo, 369.

Vaccino campo, de Beeftemerkt befchreven, 39.
— afgebeeld, sb;4.
Vader van Romulus onbekent, 4.
Vaderaller Chriftenen word de Pausgerckent te

zyn, 363. 6
Vagitus cene Godheyd, 116. — de Vaticaner

berg daar naar gchecten , ibid.
Vallis Martia, het Dal van Mars, 102; —daar

ter plaatze de Maagderoof der Sabyncn,
193.

Vale, Pile, Salve; enz. zie boven Vaarwel,
Valsheyd in het vertoonen van St. Jans hoofds

aangetoont, 183.
.—in het beeld van Jefus Chriftus aan Koning

Agbarus gezonden, sbid.
NZ, 276, 356, e nu Vaticana Mons, de Vaticaner berg het uyterft

van Janiculus, 116,
KKkkk 2 se Waar
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#2 4waar naar hy den naam draagt, #bid.
+ Campus, Vaticaner veld, nu met de Kerk

enz. van St. Pieter beflagen, 117. ]
— Greus Renperk, 117. — daar den Chri:

ftenen ecnen fimertelyken dood pae
van Nero, ibid. — daar de Obelisk, nu
op St. Pieters pleyn. s0id. —= Vatikaanfe
bockery, 355.

Vatikaans Paleys enz. befchreven, 352. afpebeclt,
ibid,

— Kerk varì buyten'afgebecld en befchreven,
339.

—_ ala tran binnen afgebeeld, 344.
Vatikaanfe Grotten van Torigio , befchreven,

voorred,
Vaften-avond, uytftekende te Rome; 166,167.
Vecchia Civita, de ceniglte Haven van den Paus

aan de Middelandiche Zee, 19.
Veertig dagen afflaat hoe te winnen, 479
Veji, de Stad Vejen, zeer oud, waar, 20.
— Wejovis cen T'ofcaans God, de quaade, 75.
Velabrum majus* groote, 63, 64. 106.
— ‘tkleene, 57.64. — Romulusen Remus

daar gevonden, 4:
“— waar maar zoo gcheten, 63.
— cen moerafch, «bid. — van Tarquyn droog

gemaakt, 64.
Velabrenfis Ficas, de Vygeboom op’t Velabrum,

6.106.
Veldoverfte van de Pauzelyke krygsmacht, 390.

groot gezach &c. 3054,
Veertig uurige gebeden, 479. — ordre daar

ontrent van Paulus den V. beraamt, ibid,
Velia, Summa Velia, en Subvelia $ waar en hoe-

danig, 95.
Vellejus Paterculus geprezen, 4. —— wyft aande

Volkeren die Italien, voor Rome”s opbouw,
bewoont hebben, 4

Venus uyt de Zee gefprooten, 142 — wat
daar door te verftaan, sbid.

— met Zcee-goden verzelt , zeer fchoon uytge-
houwen, 142.

Veranus ager, 50. hocdanig veld, sid,
Verbond, zie Ark des Verbonds.
Verdeelingen van Qud Rome, 25.
Vergadering der Confiftory , 370,
— derInquifity , 371.

van ?t Concily,
der Biffchoppen, 272.
over de Kerkelyke Vryheyd,
over de Kerk-gebruyken,
over de verbodene Boeken, } 373.
over St. Pieters gebouwen,
over de beproeving der Biflchoppen, {374.
over hunneverkiczing,
over ?t Apoltolifch bezock,
de Propaganda fide, ES: 375:

en der TLL
E

T
R
I
S

overde Reliquien, aflaten,
fchoppen woonplaats,

— des Raads Confulte,
— der gocde regceringe, en meer 376,377.

andere,
Vergoding van. /Encas, — van Auguftus, 139.
Vergift, doet St. Jangeenen hinder, 292.
Verhefting of Promotie van Cardinalen, qro,
Verkens ender zelver gulzigheyd in der ziclen

verwandeling afgebeeld, 144. zinnebeeldig

Uytgelegt, 144, 145. -
Verlaat-bakken Caffella , waar in zich de watei-

leydingenontlaften , hoedamig,22. — buy-
gen en der 2elver leydingen cn ftant afge-
beeld, 12. 22.   

Veronicas hare fluyer, daar op Chriftus aange=
ziche, 345.

Vertrekken en Kamers twaalf duyzend vyf hon:
derd twee en twintig in ’© Vaticaanfe Paleys
353. — beveftigr en bewezen met het
Modelder Bockzaale, ibid.

Vertumnus, God der Toskanen, 65. 110.
—- 2ynbeeld, 65.
Vefpafianus bouwthet groot Schouwburg, nu i

Colifeo, 34,35»
— laat daar 30000 Joden aan arbeyden , ibid,
— ?t word door Titus voltooyt, 36. — Schat

ten en geroofde Heyligdom uyt Jerufalems
Tempel van hem in de Vreede-Pacis-Tem-
pel gebracht, 39. -—— Vreede-Pacis-Tem-
pel van hem gebouwt, 39. — vanbinnen
metkoper beklced, #654.

— zyn Tempel, 67.
— forum merkt, 37.
Vefper der Pauzen, hoedanig, 404.
Vefta, cene Godin by de Romeynen hoog ge-

cert, en in haaren Tempel ”t Palladium be-
waard, 63.

— lucus gewyd bofch, ibid.
— atrium voothofof zaal, 63. +— wierd cok

Regia Nume gcheten, ibid.
Veftaaliche Maagden , hun gelofte overtreden-

de, hoe geftraft, 4.
— 90k door *t vuur gedood, 4.
— levendig in d’aarde , waar en wanneer, ge-

dolven, 51
— droegen zorg, dat het vuur op?t Autaarniet

Uytging, 63.
— bergen, in den brand, het Palladium, 63.
— Rhea Sylvia, moeder van Remus en Ro»

mulus, onder de Veftaalfche Maagden, met
geweld geftoken, 4.

Veftigia, voetzoolen cn ftap van Chriftus tocn hy
aan den H,Petrus verfcheen ,, waar te Ro»
me, 306, 307.

Veftigii Veteris Romefragmenta, cen bock zoo ge»

enoeleerde aantekeningen
verrykt, 25.

Via, Weg, Via, Groote Wegen, hocdanige die
waren, 23.

— daar veele Doodenbegraven, 125. —waar
om, sbid.

‘a Appia, Appier Weg, 8. 10. 125.
Ardeatina, 10.
Afinaria, waarom Z00, 10.
Antelia, 15. Nova, de Nicuwe, 16. 125.
Anrelia Vetus, de Oude, 16.
Caffia, 16.
Collatina , 12.
Flaminia, 13. 16.56.
daar Ovidius en der Nafonen Graf, 119.
125.

ook van Glaucias, 125.
van den Bootfemaker Paris, 125.
Tornicata, 46.
Labicana, 47. naar Labicum, nu Colonna,
47. 125.
Lata, 13. 56.
Latina, 8.125:
Nomentana, 13.
Oftienfis, 125.
Preneffina, 22. 125,
Retta, de rechte. x 2
Sacra, de Heylige weg, 39. — wegens*
verbond van Romulus en Tatius Sabinuss
39.
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*—— Sacra Nova, de Nieuwe, 63.
—— Salaria, 13. 125.
— Scelerata , Schandftraat, 39. — Wadrom

Zoo geheeten, i6id.
— Tibartina, naar Tibur, nu Tivoli, 13.
— Triumphalis, de Zeege-itraat, 16.
— Vitellia,tot aan de Zee beftraat, 15.

Via lata, de breede weg, de zevende Wyk van
Oud Rome, 56. n

— 00kcene ftraat 200 genaamt, 13.56. zie bo:
ven.

Vibenna , Tofcanns Hoofdman, komt de Ro-
meynentegen de Sabynenter hulpe, 63,

Vicaris van den Paus, wie, 367. '— 2yneVier-
fchaar , en waar in Zyn recht beftaat, #054.
479.

Vicus, hoedatig, 47. — .wat?er op °t Land
en in de Stad doorte verftaan, 47.

Vicus cen Wyk, zie Wyk en Wyken.
Vicus cene wyde ftraat, 26.

— Alexandri cen gehucht, nu ftaat’er Vincent
cen Anaftafius Kerk, 113.
Ararum trium, de Dry-autaar-ftraat, 26.
Capitum Fabritins, de Hooftftrmat van Fabri.
tius; 26,
Sandalarias, 39. 43. — Zitriarins , Glaze-
makers enz. 26. — Oyprias, 39. —. Vi
cus fugarius, 63.
Patricins, de Oude Roomfch-Adelftraat, 47.
Succufanas ; 47, 48.
Tufcus, Tofcaanfe ftraat, 63.
Vftrinas, de Brandftraatder lyken, 47.
Palloris de blecke; en waarom200gehéeten,
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47.
Vicerde gelofte der Kruysdragereri , 186.
Vier gekroonde Martelaars, 300. — vie 25

wareri, ibid...
— waarom gekroonde geheten , 306:
Vigilia prima, Septem Cohortes, ‘zeven Benden van

d’eerfte wake, waar hun legplaats, 56.
Villa Publica; het Paleys daar de vyandlyke Ge-

i. 2anten onthaald wierden , 89.

Viminaal een der zeven Bergen van Rome, 7.
: heeft mer den Efquilyn cenen voet, 7.
Vinders der cerfte Letteren of CaraQeren, na-

* melyk:
"— Adam; 4
— Abraham,
— Cadmus; ì 355. cn waar af
— Symonides; gebeeld te zien,
— Palamedes, UZLA
-— Claudius Imperator,
— Chryfoftomus,
Vipfanius, Agrippa van dat geflacht, gi.
Vipfania porticus , galery, ibid.
—— van Agrippa gebouwt, ibid. — hareftant-

plaats naar gegift, gr.
Virgilius graf, 130.
Virginius dood zyne dochter, 58.
— de Hiftory , #bid. byvoegz.
Virgo Agna , cene water-leyding, en waar naar

zoo geheten, 19; 20.
Viridarium , de Fruythof van ?è Keyzers Paleys,

99. — daar.in fchoone vruchten, s6;4
Vifmerkt, Forum pifcarium, 57.
Vifch van marmer twee voeteri lang, 252.
—— Inferiptie daar ops i0i4. — verbod aan-

gaande Hoofden van grooter vifchen, 252.
— komen den Roomfen Raadsheer toc, ibid.
Vifchrykheyd des 'Tybers, 17. :
Vifch, Zecvis, tol en pachters daar van, 382.
xi hoe die verkoft en ingekoft word, 382.  

— wonderlyk recht van den Pachter daar ohie
trent, sbid.

— quade greepen in het weer verkopen annge=
wezen, ibid.

Vitellius Borgerkryg, 73. dair door de Tempel
van Jupiter Capitolinus verbrand, 73.

= waar hy gewoone heeft, 111.
Vitruvius geprezen, 123. — befchryft deleng.

E en breette van de Rocinfe merkt, 57;

Vivarinm,Vyver voor vifch, waar, 49. — c0k
voor cene warande genomen, sbrd.

Vlieshelden, Argonazte ; voor cerfte Vinders van
het Zeemanfchap geéert, g1.

— Galery en Tempel t bunnercereen gedach=
ten van Agrippa gefticht, gr. — waar-

om, ibid.
Voetkus niemand daar van vry , dan Koningen

en Gekroonde Hoofden; 4or.
Voctkus der Paùzen, oirfprong 2eer cud, 401.
— bewezen door Keyzers, Koningen enPrinf-

fen, 402.
— 00k met Pantoffels en ?t kruys, s6id.
Voetwafien op Witten Donderdag, 465.
— plechtigheyd daarontrent, 466.
Vogelvlucht zeer fchoon, 182, 183. 271!
Volk-plantingen van veele Natienin Italje ge»

zocht te ftichten, 3
Volks poort; Porta del Popolo, zcer fchoon afge-

beeld, 163.
Volks Kerk; Maria del Popolo ; ibid,
Voorftad van Rome, 15. St. Picters Burgt ook

Leonynftad gcheten ,15.
— maakt cene Wyk van *© Hedensdaagich Ro,

me, 329.
— befchrevens i0i4.
Voflius (Ifaacus) geprezen, 9. — zyn heerlyk

werk van Rome in den Thefasras eAntig.
Gravii, 9. byvoegz.

Vreede kus, 406,424. 4353436.
Vrydagen in Meert, 407. goede Vrydags plech-

tigheyd, 408.

Vrouw gedoemt om van hongertefterven,, door
?t zog van hare dochter in ?c Ieeven behou-
den, 80: 106.

— de tederhartige liefde tot haar moeder met
verwondering en verbaeftheyd aangezien;
en geroemt, do, byvocgz. »

— de lyftraf, om det dochters Godvruchtig-
heyd, vergeven, ibid.

— Tempel der Godvruchtigheyd } ter gedach-
teniflé, aldaar geheyligr, 80.106.

Onzè Lieve Vrouw van de Koorts-Autaar,347.
Vrouwen uyt zommige Kapellen uytgefloten,

205.

— mogen in de Heylige Grotten niet komen,
347.

Vrouwen wegens goede werken geroemt, 169.
enz.

— Donna Lucina herbergt den Paus Marcel;
1 9.

— Stroffi bouwt Kerk en Kloofter, 180.
— Olympia Aldobrandini, *t Woeeshuysderver-

latene kinderen, 184. ‘
— Lucretia della Rovera, cene Kapel, 177.
— Donna Therefia Henrica fticht d’Aartsbroe-

derfchap van het H. Sacrement, 223,
— St. Galla, 216. zie ook het blad 259. 2637

265. item 267.319; 320.328.330. 370.cnZ.
Vrouwen van quaad leven in Rome geduld,

3. — ftaan ter Judicature yades Paus
Vilas 367.

Li1lt i Vruche
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Vruchtbaarheyd van Italje geroemt, 3.
Vryheden der Conclaviften, 432,433.
— enhoebepaalt ontrent broers en broers kin-

deren, 433.
Valcanare, Vulcanus Merkt,.43. — Vulcaans

Tempel, sb:4.
Vuurdagen vier te Rome, en welke die zyn,

Vyfda » Cobortes quingue ,, legplaats,
war, 31.

Vygeboom, Ficus Razzinalis, waarom zoo gehe-
ten, zie Reminalis. — Romulus en Ke-
mus daar onder gevonden, 4. —— waarze
ftond, 4. 62.

— van Navius, door Tarquyngeplant, ibid.

W.

Waaken der Ganzen, ?t behoud van ’t Kapitool|
en van Rome, 78. zie ook Zilvere Gans.

Waardy van eenige Pauzelyke ampten » en jaar-
lyx genot daar van, 368, 369.

Waar- of voorzeggingen, Zancinia, van Faunus,
Karmenta, en andere, hebben den Vatica-
ner berg dien naam gegeven, 116.

Waar- of voorzegging van Karmenta , voorfpelt
Hercules komft in Italjen, 105.

— dat de Ara Maxima , het grootfte Autaar,
hem ter cere zal opgerecht worden, enz.
ibid.

Waaren van allerley {lag geeven cenen zwaren
Tol, 381.

Ste Tool komendetien van ?t honderd, ibid.
— ter Zee of te Water twaalf van ?r honderd,

ibid.
Wacht, hoedanig in en om "tr Conclave gehou-

den word, 431.
— van wienbeftelt, 431.
Wachthuyzen, 391; 392-406.
Wachthuys der Uytlandze Soldaten Caffra pere-

rina, 300.

Waerldlyke ftaat van den PausinItalien, Vrank-
1yk, Napelsy Venetiaanfch gebied'; aange.

wezen, 363.
— naamen van plaatzen en Landen, en waar,

ibid, 364. ;
Waerdlyke regcring daar over, van wie en hoe

ze bediend word, 376, 377. E
Waerldfe ( Hofpitaals Heeren) in klceding,

339: 3
vr si echter gecftelyke, ibi4.
— Guido Mompelliers Stichter der Orde, 330.
— hoedanig kruys zy dragen op hunne mantels,

o.
Wacklds Scheppings 3213 jaar Rome gefticht , 5.

Wagen-meefters befcharen rytuyg op alle gewe-
ften, 231. A

— waar zy woonen, ibid. —

Wagens der Goden, hoedanig van Plato uytge-
bceld; 129. 1
zinnebeeldig uytgelegt, ibid.

|

—

Wagen-wedlopen, na ‘t bouwenvan t Amfithea-

ter of il Colifeo, alleen in ’t groot renperk

gchouden, 104." i

Walvis met cene Nymfdaar op, konftig uytge-

beeld, waar, 123.
Wandeldreven van Auguftus, 88.
— verwonderens waardig, en waar, ibid.

Wapentuyghuys , Armamentarinm , of %s Lands
Magazyn, wars 33: 353»

.— van Urbanus den VII. by ' Paleys van '©
Vatikaan gebouwd, 353.

 

Wapenenvoor 30000,bf40000 mannen dar in»

353.
Wapenruftingen , daar de Graven der Dooden

medeverciert, 134.
— &neas hangt de wapenen van Deiphobus

bovenzyn graf, 134.
tua UE voorval uyt Seneca voortgebracht,

sbid.
Wapen-Commiffaris wie die is , 379.
— heeft opzichtover de Wapenen-tuyghuyzers

en krygskas, 014.
— ftaat onder den Overftenderftraten en’s Hee

ren weegen, 379.
Warande van wilde beeften, ook door het woord

Vivarium , vyver veritaan, 49.
Warande met cene Hertejacht atgebeeld, 149.
Wafch, Wafchkaerfen en Oly , van het begin

der Kerke af gebruykt tendienftderzelvery
410,411, 412.

Wafch , het ftof daar het Agnes Dei van ge»
maakt word, 410.

— der overgefchotene Paaskaarflen , cerft daar
toe gebruykt, 410.

Wafle beeldjes, en andere kleynigheden op de
Saturnalia aan de Clienten vercert, 409.

— geoffert aan Saturnus , in plaats van Men-
{chen, 410,

Waffchen by de Romeynen, in de Badftoven,
gebruykelyk, 55. — waarom, cn waar
mede zy hunne ligchamen, -by gebrek van
lynwaat, wreeven, 55:

Waflchen der Voeten van dartien arme Priefters,
gefchied door den Paus op Witren Donder=
dag, 308. — waar, 353.

— plechtigheyd daar omtrent, ibid:
— worden van den Paus aan de maaltyd mer

fpys en ?t cerfte glas wyn gediend, sbid.
— wie ’t in het afweezen des Paus docet, ibid.
Waterleydingen Aguadultas in grootgetalinud

Rome, 19.
— in Nicuw Rome dry, en welke, 22.
— mogen in heerlykheyd tegen de Qude niet

OD, 23. n > 5
Waterleyding, van wicn d'erfte binnen Rome,

19
—— van wie vervolgens meer, 19, 20:
— hocedanige ze waren, cn hare beftendigheyd

aangewezen 921.

Water-Man, gsarizs , waarom zoo gelieten,
151.

—— Ganymedesgezegt te zyn, waarom, I$1.
Water-Nymfen (2ajades) onthoudenzich aan de

Vloed Lethe, 142.
— vervrolykende zielen in de Elylti(che Vel

den, 142.
= Do Proferpina met fcheele oogenaangezien,

ibid.
— overdeteeling geftelt, ibid, waarom, ibid.
Water-Saturnus voor ?t Water, in de Sphera,

Heemels kring, by de Ouden genomen,
140.

Water , vocht, daar uyt alles voortgeteelt,
142:

Water-Schouwburgen (ZVasmachie) geroemt 24.

93: n
Water- of Scheeps-{tryd in de Septa vertoont,

9.
Water-Tol, twaalf ten honderd, 381. — gaat

over alle waren te water inkomende; 381-
Watervloeyingen en Overloop van den Tybers

17, 18.
— doen Rome fchrikkelyke fthade:,. en E
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dan of Rome vyandlyk. geplondert were,
7:

Water-weik-tuygen , daar door het geld te Ro-
me gemunt, 33; Di l

— licht middel en vond, om met weynig men-
fchen zulks te konnen doen, ibid. 338.

Weduwen dic arm zyn, hoe bezorgt worden,
239.

Vigilio , Echo, wonder fchoon door konft
gemaakt, 30. LN

— herhaald cen gehecl veers van Virgilius zes-
maaly en daar na verwardelyk, ibid,

— waaromdic by de Gravegemaakt wierden,
ibid.

Weg, Via; zie Via.
Weegen, langs gemeene Weegen vecle Dooden

egraven, 125. — Waarom, ibid.

Weegen, twée nnar Rome, ofover Loretto cn

Venetien, 162. of over Florence, ibid.

— nader aangewezen, en tot in Rome aange-

toont, i0s4.
Weegen:in Rome aangewezen, 233. 289. 297.

Weldoender van Rome, Thomas Rofpigliofi ,

daar voor erkent, 253»
— hoc afoebeeld, ibid.
Wellen ofVerlaaten, hoedanig, 28.
— zyncen endezelfde , als bronnen en kom-

men; ibid.
Welluît, dringt, naar de verovering van Afia,

mer geweldin Rome, 24.

Welluft ; ten tyde van Tiberius zeer befnocyt,

81. bywoegz.
— groor en yflelyk ongeval , daar door; den

toczienderen overkomen ibid. byvoegz.

— Keyzers daar in verzoopen, toonem hunne
quift-ziekte 98, a

Weenen, huylen, en borltkloppen in Lykftaat-
1y gebruyklyk, 143.

— waar.van herkomft:g, 143.
Wceshuys der verlatene kinderen, Litterati, ge-

heten, 184.
— van iwien gefticht, ibid. w#

—- verbrand, en van Mevrouw Aldobrandini
heerlyker opgebouwt, 184» :

Weceshuys der Vader- en Mocederlooze Kinderen,

186.

— daar in volgensden regel van Ignatius opge-

bracht, i0:4.
Werkender licfde van Marco Antonio Odefcal.

ki, 316,317.
—  maakvan zyn huys cen Gathuys, 316.
— daar in over de 3000, en 4000 menfchen en

bedden, 317.
— wondere zorg en nettigheyd aangetoont,

ibid.
— zielzorg, daar boven aangewezen, ibid.

Werken der liefde , van de Aarts-broederfchap
der Hoovelingen betoont, 239.

— de zelfde breeder uytgemeten, 239, 240.
— houwlykt jaarlyg 40 jonge Dochters uyt ,

249.
— hare trouwfchat aangetoont, ibid.
— voorzorg ontrent de gevangensenz, ibid.
Werkender liefde van It Kloofter van Ignatius,

ontrentjonge Meysjens, die ongebondene Qu-
ders hebben, 250-259

— Trouwfehat, 250.
— groote Voorzorg ontrent haar, ibid.
Weskhuys van 't H. Sacrament, 261.
— daar in arme Meysjens , tot dat houwbaar

zyn, onderhouden, ibid.

4 daar de Cardinals Rokken geverft; 261.

 

 

— vanAfcanio Rovaldi, met socoò Scudi ber
giftigt, ibid.

Werk, met eene brandende wafch-kacts dry
maal in de kroning van den Paus, ontfto-
ken, 436.

— daardoor, de (rranfiens gloria mundi) verdwy-
Desde waerldfche hecrlykheyd aangewezen;
ibid.

— woorden daar by gebruyklyl, door den Ce»
remony-Meefter'drymaal herhaalt, 463.

Werkelyke Mcefters der Ceremonien, twee,

—_ di; Supernumeraire ; ibid. Inkomen, ibid.
Werkelyke Protonotarii, wie, 380. hooginrang,

360.
Wett-Saxet Koning Ina fticht de Kerk van de

H. Maria in Sailia, 330. — komt teRo»
me, fticht ‘er cen Gafthuys by, ibid.

Wet-loopplaats van Tarquyn, 102.
— hoedanig, en wat daar vertoont wierd; #bid.
— naderhand Circus Afaximus gebouwt, ibid.
— 150000 menfchen , andere 260000 , andere

zeggen:380000, konden daar de Wedloopen
zien,y 193.

— na ?t bouwenvan den grootenSchouwbutg,
wierden de wedloopen alleen in de groote
Renbaan gehouden; 104.

Wedlopen van paerdenin de Loopftraat, #2 Corfo;
167.

Ta a alleen op Vaftenavond gefchieden;
ibid.

Werten der 12 Tafelen, Leces 12 Tabularum,
25%.

— opcene kopere plaat tegen den muurvan de
Kapitolynfche Zaal geklonken, 252.

Wetten der 12 Tafelen op cenen grootentoct-
fteen, 253.

Wieg onzes Heeren, waar bewaard, 280.
— van St. Helena te Rome gezonden, 280.
— beftaat uyt twce berderen, sbi4.
— befloten incene gulde kas, ibid.
— metkoftelyke geiteenten door Philippus den

III. van Spanjen verrykt, ibid.
Wierook-vat van goud dry. ponden.zwaary-enz,

aan St, Picters vereert, 340. —— van wicn,
nevens andere groore gelchenken meer,sbid.

Wierook op den Witten Donderdag van den Paus
ontftoken, 408.

Wigcheling der Vogelen beflit den twiflt tufien
Romulus en Remus, om Romensnaam, 5.

Wigchelftok, Litwes, dar by zichvan bediende.
95. waary ibid.

Wigchelaars, 26. 31. byvoegz. — wyen met
veel plecht-gebaardem de Tempelsin, 26.

Wigchelftok Zimss, nevens de gcheyligde Schil-
den, in bewaring der Salifche Priefteren,
97.

Wigchelftok, Wierook-doos of Vat, Wywaters-
quifpel der Oude Romeynen enz. zecrt
fchoonop de Zecgeboog van Caracallaafge-
beeld, 64.

Wilhem d’Eroureville, Cardinaal en Aarts-Bif
{chop ,, bouwt cene Kerk ter cere van den
H. Apollinarius, 230. z

Willem Barclay, auteur van d’Argenis, 329.
— legt re Romebegraven, en waar,, sbid,
Wild “gediert-gevecht in het Schouwburg ver-

toont, 35. co
— verfcheuren de verweczene, sbid, P

— veele Chriftenen dear van, ende H.Jgnatius
de cerfte, omgebracht, 35.

— jache daarop in het Renpark yertoont , 104.
Llllz Wild
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Wildtbaanen; Boffchen, Planzoenen in de Luft-

hoeve van Pamfilio, 326.
Wingewefter, Landen en Steden door Karel den

Grooten aan den H. Stoel vercert, 341.
— opzilvere deurenuytgedrukt, 1854. — door

bapenie by ’tinnemenvari Rome vervoert,
ibid.

Winnenvan tJubilé, hocdanig moet gefchieden,
aangewezen , 443. — Inwooners bezocken
de vier Kerken dartigmaal, vreemde vyftien

. maal, ibid. verkort, s6i4.
‘Winnen van Aflaat en hoete verdienen, 457.
— van de H.Brigitta de kortfte weg aangewe-

zen, ibid.
— hoedanig men geftelt dient te zyn,omdie recht

te winnen, 458.
— voor veertig dagen, door cen vaft en goct

voornemen, 479.
Winterfche Badftoven Therme byemales, zie Thér=

mes 3 ì

Winterkapel in St. Jans te Lateranen, en dienft,
295.

Wiflelaars, van. Rome waar weleer woonden,
23

_ Daichi de ftraat naar hen genoemt ; ibid.
daar noch de Bank van den H. Gectt, 233.

Wiflelbank of Bank van leening, by °te®rarinm
vergelcken, 63.

Wiffelbank, cene plaats daar geld in bewaring
komt; s0id.

— twee zoodanige Banken van leeninge te Ro-
me, 6;

— Berg der Godvruchtigheyt
n de ta 3e

— Bank van den H, Gee 1
hebben met hun tweén alleen vryheyt ; ci
der Pauzen vergunning, 234.

Wifelbank van den H.Geeft, waar, 233.
— Geflachten daar door groot geworden; 390,
Wiflelbank of van lecning befchreven, 234»
— groote vryheyt en privilegie, s0;4.
— het goede daver in fteekt aangetoont bid.
— het genoegen dat’er de Staat in heeft, ibid.
— onderhoudt het Gafthuys van den HI, Gecît,

ibid.
Wiflelbank of Bank van leening , van den Berg

der Godvruchtigheyt, 244,245.
— vanPater Jan Calvo opgericht,24;. —zyn |

inzicht, ibid.
-— van den Paus goetgekeurt.
— vanConcily van Trenten insgelyls.
— Wetten van den Cardinal Baronius

voorgefchreven.
—_ Vrabci niet in beleent word. Gi
— om hoeveel‘s jaars het goet beleenen. 5
— tydom teverkopen, loflen, enz,
— deftige bezorgtheyt.
‘Wiffeling van leven en dootom den anderendag,

tuffchen Kaftor en Pollux, 140.
— hoedanig en waarom, by de Pottenverziert,

ibid.
— zinnebeeldig op d’onfterffelykheyt gepalt,

140. .
Wit in bruyloften en vrolykheden, Swart in

drocfheyt, het gewaadt derftervelingeri ,
14I.

"Wiki Donderdags Pecebiioe 408.
—— dien dag een der dry, op welken de Paushet

Volk den Zegen geeft, 408. — offert op
diendag in de Paulyner Kapel , naar zyne
iedane Procelly , 354 °

Wolf van zecr hardentfteen op ?t Kapitoo] ,253.

 

— ter gedachte van Remus en Romulus voed-
fteryias3.

Wolk, Plutoos hooft met eene donkere wolk
overfchaduwt, 136.

| daar door zyne Majefteyt te naayrder afge:
Î beeldt ; s6i4. 4
Wolvin, hare jongen quyt zynde, zoogtRemus

| en Romulus, 4.

\ Bee hen voor ander wildt gedierte ,
ibid.
{maakt naar verdichtzel, sb,

— Wolvin-fpeen (Rama), 4. de Vygeboom
daar onder Remus en Romulus bleven leg=
gen, daar naar Rwzzinalis gehecten 14

Wolvin van metaal , het broederpaar ‘zoogende,
in Romulus en Remus 'Tempel , 62. noch
in wcezen, ibid. 253.

— voorhet Hol, Lupercal, geplaatt, 95. waar
te zien, ibid.

—* afgebeeldt, 62. is van den blixem getroffen;

a

253.
Wondseei , de dry wonderen van Rome
— beftonden in Riolen Cloace.
— in Waterleydingen Agneduttas, {3
— in Weegen Vie.
Wonderen ,, Wonder-beelden-werken j zie M.

irakelert.
Woonplaats der Goden, Domus & Domicilium

Deorum, het Kapitool , en waarom gehee-
ten, 79.

Woorden-bock van Suidas, wat daar in verhaalt
word van de geboorte van Godts Eerftge-
boornen,254.

— item van het fwygen van de Godfpraak, ofhet
Otakel' van Apollo te Delphos; 253,254.

Woorden en formulier ; in het jaarlykfche graf-
cierem en eeren.der dooden, de erfeenamen
daar mede belaftende, gebruyklyk, 157.

Woorden van de Paus Booden, nevens de plech-
tigheyt in het moodigen der Cardinalen tet
Confiftory , 371.

Woordenin het ontfteRen van' het werk | wan=
neer de Psus gekroont word,spebruyklyls
439. —— tot dry Kecren, 1054,

Woorden van den Cardinal Diaken in het op:
zetten vande s4iara è Pauzelyke drydubbe-
le kroon, 437. — watde drydubbelheyt
beduyt, i04.

Woorden by ?t ombangen van den Pauzelykeh
(Pallium) Mantel gebruyklyk , 436.—plech-
tigheden daar by; ibid.

Woorden-twift tuffchen Servius T'ullius en Tar:
quinius Prifcus, 61.

— daar in Tarquyn van de trappen van ’t Raat:
huys geftooten, i0i4.

Worp.van denDuyvel, met cenen fteen naar St)
Dominicus , om dat hy te yverig bad, mit,
12»

Wadinorza waar, 33+
Wreetheyt der vervolgingenin de eerfteChriften

Kerk , met hun levendig te begraven , 449
— ftoppen van lucht en ademtocht in de Grot-

ten, sbid.
— vuuren rookverftikken, sid.
— levendig van ?t wildt gedierte verfcheuren ;

,23;

|

 

5
cai Coe in huyden van wildt gedierte en zoo

van honden verfcheurt , 117. aan kruyffen
genagelt 054. voor nachtlichten te branden,
117. byvoegz.

Wulpen der Tygeren, in de jacht den Tygerin:
nen voorgefmeten , docn de jagers pe 
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verwoetheyt ontvluchten , 145.

— befchreven en afgebeeldt, 145»
Wyk der Lichte Pacrden van den Paus, 336.

WYKEN VAN 0UD ROME, Regiones ge-
heten , veertien in getal , 15.
eAlta Semita , de VI. Wyk, 51.
Aventynfchen Berg, de XIII, Wyk, 109.
Circus Flaminius, IX. Wyk, 79.
Circus Maximus, XI. Wyk, 102.
Celimontium, Il. Wyk , 30.
Efquilynfchen Berg, V. Wyk, 46.
Forum Romanum, VII. Wyk.57.
Jfis en Serapis, IM Wyk, 34
Palatinas Mons, X. Wyk, 95.
Pifcina Publica, XII. Wyk, 107.
Porta Capena, I. Wyk, 26.
Transtiberina, XIV. Wyk, 113.

— Via lata, VII. Wyk, 56.
— Via Sacra, of Templum Pacis, IV. Wyk,39-

i
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WYKEN VAN NIEUW ROME, nu mer
cene bedorvetaal Rione geheten, zyninfge-
lyks veertien, 161,162.

— St. Angelo , 248.
— Borgo, 325.
— Campitelli, 250.
— Campo Marzo, 162.
— Colonna, 179.
— Sr. Euftachio , 212.
— Monti, 258.
— Parione , 219.
— Pigna, 202.
+— Ponte, 227.
— Regola, 238.
— Ripa, 302.
— Traftevere, 318.
— Trevi, 190.
Wyken van Oud Rome , worden op orden en

rang, de cerfte tweede en derde gcheren en
getelt, Porta Capena , de cerfte, en Transs-
berina de XIV. of laatfte, 26. 113.enz.

Wyken:vanNieuwRome, daar ondergcen voor-
rangeof orden , van cerfte of laatite , 161,

162. — alle aangewezen, ibid.

Wyken, elf in getal, raken door Neroos brant-
ftichting in de afch, 24. i

Wyken, groot onderfcheyt tufichen die van het
Oud èn Nieuw- Rome, 161. — oorzaak
daar van, #b:d.

Wynberg in de lufthoeve van Borgefe , meer
dan twee mylen groot , 183. — allerley
wildt daar in, #04.

Wyndo la parte, 394. -— 00kbrooddela par-
te, ibid.

Wyn-tol , anders der ftudy genaamt, 381. waar-
om, ibid.

— onderfcheyt, tufichen vreemde en landwy-

nen, 381, 382.
Wynvan7 lande, placht vry te wezen van be-

lafting; 382.
— opgekomendoorvreesvan oorlog met Vrank-

ryk, ibid. — blyft ; fchoon nooit begon-
nenis, duuren, 382.

Wynterde laatfte der vier getyden, door cenen
ouden man afgebecidt, 150,

— dooreenen Eendvogelafeebeeldt, #b:4.
— door cene Swynejacht verbeelt, en afgebeeldt,

150.
Wynter en vordere dry jaargetyden , hoc afge-

beeldt, 149, 150,151,152. Ù
Wys cn onderzock ontrent gevondene Reliquién

der Heyligen , 375. —— indien onbekent
zyn, hoe, 376.

Wysheyts School , Sapienza cen koftelyk gebouw,
ZF,

— daar in, van Quintilianus de welfprekent-
heyt aan andere gelcert, ibid.

— vanvele nagevolgt, 218.
— vanverfcheyde Pauzen voorder aangequeekt,

en wie die gewceft zyn aangewezen, 218.
Wysen gebruyk van cencn Pauste kiezen, vier.

derley, 433, 434-
Wyuwater op St. Antonisdag, niet fpaarzaam ge-

bruykt om het vee te zegenen, 285.
— legt de Vaderen van die Orden geene wind-

eyers, ibid.
— war daar voor aan gefchenken krygen, aan-

gewezen, 285.

x.

Xantha Schola , was geen School van leeroeffe-
ning, 67.

— hoedanig in het graven ontdekt, en het ge.
bouw bevonden, 67.

— Opfchriften daar by , sbi4.
— war die te kennen gaven, ibid.
Xpftus, Zalen, Galeryen, hoedanige, 33.
= SE oeffening en fpel daarin gepleegt wiert,

ibid,

Va

Ydel-gezicht, geenzins de H. Brigitta daar voorte
achten, 457. — vermids hare openbarin»
gen door verfcheyde de fcherpfte zifters on-
derzocht waren , #bid.

— ook van verfcheydene Cardinalen , 457.
— infeelyks na zeer fcherp onderzoek van den

| Cardinaal Turrecremata, sid.
| — by’ algemeen Concily van Lateranen goet-
| gekeurt, 457.
Yflelijke val en omkomen van wel 50000 men-

| fchen door het omftorten van cenhoute
Schouwburg, 81. byvocgz.

Yver tot opbouw der Kerke van Alaria della Mi-
nerva, van vele betoont, 208. i

— wie die gewceft zyn, met naamen aangewe=
zen, ibid.

| Yver van den Grooten Conftantyn, in het op-
Ì bouwen en ftichten van St. Pieters Kerk

van Lateranen » betoont, 339. —— draagt
zelf.twaalf mandjens met aarde , tot voort=
zetting van *rwerk, uyt, 339»

Yvo cen Heylig, van Bretaigne geboortig, 172.
— zyne Kerk. zie Yvo.
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Zaalen voor Schermers, Worftelaars, enz, waat

33.
Zaalen op ’t Vaticaans Paleys , 3523353» 354%

360.
— Koninklyke Zaal, 353. ook Conclave gehee-

ten, 352.
— Hertoglijke Zaal, 354.
— van Conftantyn, 358.
— Clementynfche Zaal, 360,
Zaalet daar in 17. Concilien afgebeelt, 355)

Zaar, Czaar van Mofcovien; 447. ì

— gedachten voor hem en de Zyne, indien van
‘de Griekfche tot de Roomiche Kerk over
quam, 447.
Mmmm >» — Car
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«24 Cardinaals plaatzen ; voor zyne bediende

daarom open gehouden, sbid.
Zabel, Storta, kromme Zabel , cene vermaarde

en gedienftige herberg, voor de vreemde-
lingen te Rome, 162,4

Zadel en Dek der Napelfche Telle zeer koftelijk,
19:

Leni disby cen wiflel jaarlijks van 7000. Franfle
Kroonen, ibid,

Zalomons Tempel by St. Pieters,, op ?t Vaticaariy
vergeleken, 339. — overtreft dien Tem-

°° pel bid,
Zalpeter-huys of plaats , daar buskruyt gernaakt

word, 302.
— weleer daar Curie veteres, 302.
Zanggodinnen néveris Apollo op den Berg Par-

naflus , flaan op Muficale initrumenten; door
het water geluyt, 271.

Zanggodinnen , onder den naam van Camene ge-
cert, 11.

Zanggodin Erato, van Ovidius gelieft 125. 128.
— Zanggodin befchrevenen afgebeeldt, 128.
Zang der Engelen, waar en van wien gehoort,

332. — des Paus tegenzang, 1654,
Zang en Muzykzeer fchoon dagelijks in *t Ora-

torium van Ph. Neri, 225. — in’tDuytfch
Collegies 229. — ang van den Paus, en
bphef van Parer enz. 408. 4

Zarazynenvoor Leonyns ftadtofSt. Pieters burgt
van Leo den IV. geltuyt, 15.

Zaterdag voor Paafen vuur en water gezegent ,
456. — zaterdag na Paafen Agnus Dei
uytgedeclt. 412.

Zavelli Maarfchalk van de H. Kerk, 431.
Zavelli licht , fede vacante cen Regiment Solda-

ten tot beveyling van ?x Conclave 3431.
Zedemeetters, Cenfores , nevens die gezegepraalt

hadden, binnen Rome begraven, 29.448.

 

Zeegebogen en wanneer begonnen opte rechten,|
24. — voor Wie, #64.

Zeegeboogswyze de Groote Poort, Porta Major,
fer Nevia vertoont s 11. —— afgebeeldt,
sbid,

Zeegebogen, Flaminier weg ftont'er vol van, or.
Zeegetekenen of Zuylen en Standatts van Ma-

rius, 9I. :
Zeegen van den Paus, drymaalin ?t jaar aan

volk, 343. 3
Zeegen na de Pauswording , 435.
— op Kersdag na het openen en

Deuren van?t Jubilé, 443.
Zeegenkas of logie waar en hoedanig, 342.
Zeegcboog van Titus; 139, 40:42,
— wat daar op van Jeruzalems heyligdom uyt-

gehouwen , 4%
— afbeeldzel en opfchrift, 42,42.
— na zyndoodcerft opgerich. "— bewys,

ibidem.
Zeegeboog, zie Areas, ‘

Zegening der Palmen, 407. — plechtigheyd ,
ibid.

437.
fluyten der H.

Zegening van vuur en water, hoe en wanneer
ze gefchiet ; 466. x

— plechtelykhedendaar ontrent op Paafchavont,
ibid.

—— van een zwaart , goude roos, 409. Agnes
Dei, 410.

Zeep met tol belaft, en waar door, 382.
Zeeven Kapellen en Autaren in St. Maria in

Campo Marzo, 171.
Zeeven Autaren die bezocht moeten worden , 458.
—— die Autaren Uyt het opfchrift kenbaar. s6i4.

Zeeven bergen van Rome; 6.
— hunne Naamen , 6,7. — nu worden'ét

vecle meer getelt. zie Afons en Berg.
Zeeven Kerken hoedanig van den Paus bezocht

worden, 418. — ordre en plechtigheden;
| ibid.

Zeeven Kerken die bezocht moeten ivorden om
‘aflaat , en hée te winnen, 457.

Zeeven Sacramenten koftelyk op cen goudlaken-
ze Kafuyfel geborduurt, van Koning Henrik
de VIII. aan den Paus vereert, 357.

Zeeven paralelle ftraten, 330.
Zeeven Kerkenrecht, waarom aan Maria del Po-

polo vergoît, 164 ,
Zeevenkryosbenden, waar hun legerplaats, 56.

| Zeeven weén s cene Kerk van St. Maria zoo ge-
beten , 347.

Zeevifch-tol en Pachters recht daar ontrent, 382.
— hoedie in-en uytgekocht wof.d , 104.
Zee, Venus daar uyt gefproten, 142. — War

daar door verftaan word, #054
Zee, (Oceanas) begin van ’t Heclal, 142.
— redendaar van gegeven, #04.
Zeegoden, waarom op graven afebeelt, 142
Zee- en ’t vliegende-paert Pegafus, 139. 142.
Zechaven der Pauzelyke Galeyen waar, 363.
Zeemacht van den Paus, 392.
Zee-Voogt of Admiral, #64.
— hoedanig en vanwien aangettelt , 054.
— zynrecht zeerbe
Zee-konft eri zeemanfch:

helden, Vindersda: >
Zecluyderi eri zeczakenvierfchaar, en waar recht

crlangen , 384.
Zeem- en andere Leer-bereyders; (Coriaria) woon-

plaats, 113.
Zendelingen , AMiffonarifen , der zelver Broeder=

fchap, 186.
— waarin hun profefy en doen béftaat, 187.
Zendelingen van ‘t Schotfch Collegy, 196.legy
— der Muroniten , ibid. der Duytfchen,

 

 

    

 
 

229.

Ì Zenacingsnays voor Vrouwen', immers daar by

te gelyken ; het Maagdekloofter gan Jezus,
277.

Zenodorus wegens *t maken van het Coloffus=
beelt van Nero hoog

-— durft het in gcen mer
uxis Zeer vermaart; 121

Ziedende Oly , daar St. Jan in geko
{0 397:
Zielen der vroomen, by de Quden , met .kroonen

gekroont, 133.
— levenin ?t onderaardfch Ryk, als Heyligen;

vrolijk, i014.
— ontmoeting en kennis aan den anderen, 134.

afgebeelt, s654.
— hoein de Elyzeifche velden leven, en cene

ceuwige zaligheyt genieten, 134,135»
— het werk van Mercurius ontrent de zielen 4

 

      
     

kt » 295.

137.

— hoeafgebeelt , 138.
— door den gevleugelden Pegazus hemelwaart

gevoert, 139.
— plaats;daar de zielen zyn, aangewezen, 1393

140.
—_ dior de Nymphen, aan den vloet Lethe,

vervrolijkt, 142.
Zielen-kerk van Maria , of del Anima, waarom

ter Zielen geheten, 221.
Zielen, hoe in ’t Vagevuurverbeelt, ibid.

Zielen ( Aller-zielen) dag, plechtelyKheyes49?:
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— de Paus bid en wierookt , ib:4. 5o. -— verweldigen den Raadt, i6;4.
Ziel-zorg der Geeftelyken van den H, Ph, Neri — zetten Keyzers af en aan, so — zeerbal-

225. dadig, bid.
Ziel-zorg voor de gevangenen, 239. — van den Grooten Conftantyn afgedankt, 50°

— voorde nicu-bekeerde, 261. — Caftra pratoria geflecht, ibid.
— in?r Gafthuis van S. Jans. 297. . Zomerhoe afgebeeldt, zie Zinnebeelt.
— in het Galthuys van Odefcalki of St. Maria Zon en Maanonder den naam van Ofiris.en Tfis

in Portica , 316, 317. verbeelt, 155. — zinnebeelden der Qafterf-
— in het Vondelings-huys, 330. felyIheyt ibid.
Zielen der godloozen verwandelen in beeften ;| Zon, doorPegazusverftaan , 148. 153. Zinnebeel-

144,145. dig uytgelegt, 155.
— Platoos gevoelen dien aangaande, £ Zonnepaerden van de Ubren beftelt en gefpyt ,

Pythagoraas gevoelen, ibid. 148. 153.
Metempfjchofis en overtredt in andere ì Zondag de vierde in de Vaften zegent de Paus

.. ligchamen. i de Gulde Roos, 409. — aan wie gefchon-
Zicl uyt het Vagevuur, en hoe verloft ,264. 304 ken word, ibid. o

398 , 309. Zonnewyzer, by de Reffra Schipbekken 69.
Ziek- en Vondelings-huys, 330. — van wiend’eerfte te Rome, 52.
— vanInnocentiusden III: herbouwt, ibid. Zonnewyzer by ’t Graf van Auguft, 88. — ge-
— ‘*t bewindt daar over aan de Hofpitaals-Hce- tal der uuren metcyffer van vergult metaal

ren en hunne Orden gegeven, i054. a op d’àard? ingelegt, «654.
— fchoone ordre en zorg voor de opvocding; — derzelver wyzer cea Obelisk ; 88. — was

enz. 330. hondert zeftien voeten hoog, sbid.
Zickhuys van St.Jacob, zie Gafthuys. Zorobabel, keert weder uyt de Babylonifche ge-
Ziekhuyzen, zie vorder Gafthuyzen. i vankcnis, 40.
Zilvere deuren in St. Pieters, 341. —— gerooft | — laat de Bondkift in de woeftyn maken, ibid.

ibid. — metvergult koper gedekt. —daar | — ofdeze de Arkis van Titus onderJeruzalems
op alle de wingeweften, landen en fteden roof, medegevoert, go. — tegengefpro-
van K. Karel den Grooten aan de H.Stoel ken, s0i4, byvoegz.

gefchonken , 341, — by ’t innemen van| Zoutbelafting cn tol daar op, 383.
Rome verbrant, b:4. — niet zoo goct in Italje of te Rome dan in

Zilvere Gans , Anfer argenteus , ter gedachte van| Vrankryk, ibid.
"t behoudt van ?t Kapitool en Rome ; opge- | — word by het pond verkocht. — prys, ibid.
recht, 78. Zozimus geprezen, 89. —— zyn zeggenen ge-

Zinnebeelden der Onfterffelykheyt, 155. voelen nopende het onderaartfch Altaar van
Zinnebeeld der Lente , en hoe afeebeeldt , 149 > Dis en Proferpina, 89.

151, 153. Zufter, van haren broeder Horatius, gedoot, 44.
— des Somers, en hoe afgebeeldt, 149, 151. byvoegz.
— des Herfits, en hoc afgebeeldt, 150,151. |waarom, ibid. — Sororiuma tigillumo dieshal-

153. ven opgericht, ibid. — hoedanig , en
— des Winters, en hoc afgebeeldt, 150.152. welke plechtigheden daar gefchiedden, 44.
Zinnebeeldof fabel van Dirce ; zeer fchoon uyt- Zuurbron, agua acetofà , nut voor vele {wakhe-

gchouwen, waar, 242. den en gebrecken,,162.
Zinneloozen waar, en door wie onderhouden ,

|

Zuylen van Antoninus 185. afgebeeldt, 014.

Zwaart, daar door oppermacht betekent, 409.185.
Zinfprakige Obelisk voor St. Bartholomeus di

|

— doorden Paus op Kersnacht gezegent, 409?
Bergomalco, 188. plechtigheyd, 4054.

— inde Wynbergen van ?t Lufthuys Liudovi- — aan Koningen en Prinfltn vertere, ibi4.
fio, 192. Zweedfche Koningin Chriftinaas Paleys 327. gecn

— opde plaats van Minerva op cenen Olifant 200 groot in de Stadt , #bi4,
ftaande, 210. | Zweetende Paalfteen (4eta Sudans) 42.

— voorSt. Jans van Lateranen, 296. — del — afgebeeldt, sbi4.
grootite van Rome, i6;4. Zwcecetdock onzes Heereri, 212. Kerk ter cere

— by, ofin de LuftplaatsMattei, 298. opgericht, ibid.
— opdeplaats voorSt. Pieters op #t Vaticaan, Zwitzerfche Lyfwacht van den Paus , 343. 391:

342. ftont welcer in de Renbaanvan Nero, 05.
ibid. | Zwitzers quartierof verblyf te Rome, Waar,338.

Zitten en rang, of ordre in de Pauzelyke Kapel, | 91,
405. È | — lIyke naar eene kleyne Stadt, ibi4. È

— verandering in het zitten , wanncef in de | — twce poorten daar aan s ibid. met muuren be-
Kapel van Sixtus Mifle van den Paus ge- floten,338. zynzeer talryk met hunne huys:
daan word, 405. gezinnen, sbid,

Zluyer van Veronica , daar op ’t aangezicht on- — Wachthuys, ibid. — hoedanig in procefiy
zes Heeren gedrukt , 345. — door haar gewapent gaan, 416. — Wacht,/ede va:
te Rome gebracht en waarom, 345: cante, 431.

Zodiak de Somer en Herfit , regecren yder ecne — Hooftwacht, 343. 353.
van des zelfs leytzen, 155. — zoldy en manfchap, 391.

Zoldaten , Co, raken in verfchil met den Her-|Zwynenjacht, de Winter daar door uytgebeelt,

tog van Crequi, 381. — verwekt grooten 152.
twift,iid. — dochtot geen oorlog; 381. |Zwynen, daar in verwandelende zielen van Gul

Zoldaten ( Presoriani ) te ftour op hunne kracht, zigaarts , 144, 145»,
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Voorname misftellingen dus te verbeteren.
01.4. Regel.g. van onderen op , Oudoom , Lees Grootvader. Fol, 16. reg.37. Ravenne, lees vigna».
Fol.48. reg. 34. Hereynia, lees Erici Fol. 31. reg.19. Kobifeaftraat, lees 4et Colifemm. —Fol. 3}.

feg.7. van onderen , lecs ’# buis var Julius Cefar » voor dat by Potarcazboliae was s font in de Siburraftraat.
dol onder in d’aantekening, lees Tacsss in ’ vyftiende Jaarb, blad. 370-372. Fol.48. reg.st. vyf Sacel-
la, lees vier Sacella. Fol.61. reg.29. Kuriatien, lees Carsata. Fol.63. reg. 32. lees Philippifche Redenvoerin-
zen. Fol.71. reg, 22. vertoning, lees verzorisg. In *t Vaers op Ovidius Graf, fol.158. voor d'Appier weg,
enz, lees dit kan de Roomfche weg getnigen en, Fol.73. byvoegz. 31. lees de cerfte niet: Want te voren. Fol.
Di reg.13.van onderen op, lees 04avi4. Ibid. in marg. Cupitolius. Fol. 77. byvoegz. reg. 8. lees ter gemsener
efte. Fol.78. in Dane lees Saxam. Fol.79. reg.31. lees Kezbzaz.  Fol.,98. in marg. lees credo, Fol.1xr.

regio. van onder op; lees 4addez; maakte. Fol.r16. reg.3. vanonder op, lees Vaticizis. Fol.123. reg.9. van
onderop, lees aa Venzs, van cene: Fol.125. reg.1. lees i wijme volle kracht. Fol. 126. reg. 9. lces Hlaminio.
Fol. 130. reg. 28, les zou gedragi. Fol.132. reg.122.vanonderop, lees 744 ’t ander. Fol.134. reg. 16. les ir2-
sem,  Fol.142, reg. 22. van onder op, leesfit. Fol. 146, reg. 18. lees popalis. Fol.155. reg.6. van onder op,
lees Ofiris.  Fol. 15%. reg.6. vanonderop , lees Flazzyzer. Fol.165. reg. 25. vanonderop, lees Gi/lezi. Fol. 171.
reg. 10. lees /Janricus. reg.15. les #' Qanzer.  Fol. 209. reg. 17. van onder op, lees Bozarota. Fol, 229. reg. 27.
lees selimnener (dit is'er cen van) zevin. Fol. 241. in marg. lees #4, Gecft var de Napolitanen. Fol.257. reg. 5,6.
lees dinzen Barcelona. Fol. 259. reg.ult. lees Bailizs. ‘Fol 269. reg 22, lees Balsea. Fol. 76. in marg. Jees
Patrsarchale. Fol. 285. reg.10, lees mueer dan twintir. Fol.299. reg.6. van onder op, lees Servz/as; reg. ult.
lees orde is. Fol,302. reg.38,39. Romani lees de Kerk var de H. Fol,302. reg. ro. van onder op. lees Viarz
Appiam, Fol.341. reg; ro. van onderop, lees Patriarehale. Fol. 371, reg. 17. lees geven'er den Kardinalen, i
383. reg. 33. lees Parmenfer. Fol. 384. in marg, lees Schepers vergelehen.  Fol. 390. reg.30. leesdat ny de cer moch-
ten. Fol.396. reg. 12, lees Paes, verplicht het in. reg. ibid. gerof teonderwyfen. In de. Fol. 405. reg. 33. lees
al kielende. ibid. 42. Staat aan de yde van Sr P.St. Fol.427. reg:7. van onderop, lees Aartsboichop.  Fol 428.
reg.3. van onder op, lees die ter cere de-. Fol. 431. reg. 30. lees gaaz naar bunne. Fol.434. reg. 13. van on-
der op, lees met cenew mede te 19.

 

n 

Misftellinge in den Index, of ?t geen’er Bygevoegt dient.
S(C. verfo voegt by. na Civilie folle enx, «-= Civita Vecchia: Paufelyke Zechaven19. 363. S(f3. Trajanus, 8.
zeggedele8 Xxx.f. verfoGregorius . . . . kloofter.lees 304. ibid. reg. ult. kerk, lees299.  Zzz. 2. verfo.
Kerk van Matia in porticu, lees 316. Bbbb. f. verfo Voeg, achter Marcus Aurelius enz. . . Marforio, 6y
‘Ara Coeli herk, op ’t Capitool. 253. Dddd. f. verfo, lees Openen en flniten van der Cardinalen Mondi.
KEKk. Tomios. lees Zoos. i
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