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 PROLOOG  
‘Daerover ghy u verwonderen sult…’ NU reizen door Noord-Italië met de reisgids van TOEN is een 

van de eindresultaten van mijn scriptieonderzoek naar de Delitiae Italiae (1602), een nog nauwelijks 

bestudeerde reisgids waar slechts enkele exemplaren van zijn overgebleven. In mijn reisgids maak ik 

een bron uit het verleden toegankelijk voor een breed publiek. Waarom? Omdat ik het leuk vind mijn 

interesse in en enthousiasme over geschiedenis – vooral over het dagelijks leven in de middeleeuwen 

en de vroegmoderne tijd – en de Nederlandse taal en cultuur op anderen over te brengen. Hoe doe ik 

dat? Via een hertaling van de oude bron, veel context over de vroegmoderne tijd en leuke, opvallende, 

vreemde en grappige zaken, die ik uit de Delitiae heb gepikt. Voor uw neus ligt een reisgids in 

pocketformaat – net als vroeger, zodat deze gemakkelijk mee kan in de bagage – met veel kleuren, 

visualisatie en toegankelijke teksten. Hier is een heel proces aan vooraf gegaan, wat ik hieronder zal 

toelichten.  

 Natuurlijk, we hebben het hier over een masterscriptie. En, een masterscriptie is 

wetenschappelijk, want een masterscriptie is de afronding van een wetenschappelijke opleiding. 

Maar… het is ook een scriptie van de Master Neerlandistiek, die een sterke nadruk legt op het maken 

van de vertaalslag van academische kennis naar producten voor een breed publiek. In de master leer je 

antwoorden te vertalen in beleid en acties van ministeries, bibliotheken, musea, uitgevers en bedrijven.  

In de rol van redacteur, beleidsmaker, journalist of taaltrainer, door het schrijven en presenteren van 

beleidsnotities, educatieve websites en journalistieke bijdragen, leer je de vertaalslag te maken. En dat 

is precies wat ik wilde doen met de Delitiae. De ingrediënten zijn: een goede wetenschappelijke basis, 

een stuk kritische editie en vervolgens de vertaalslag naar een breed publiek – in mijn geval: de 

historisch geïnteresseerde, Nederlandstalige reiziger die naar Italië reist – via een hertaling 

gepresenteerd in een reisgids. 

 Als wetenschapper werd ik geconfronteerd met een nog vrijwel niet bestudeerde bron. In een 

brede context heb ik bekeken wat voor vragen – en dat zijn er nogal wat (!) – je allemaal aan zo’n bron 

kunt stellen. Wat staat er in die bron, voor wie is deze bedoeld en hoe werd deze gebruikt? Ik heb de 

bron breed gecontextualiseerd en ik heb de Delitiae afgezet tegen verschillende onderdelen (reizigers, 

reisdoelen en reisliteratuur) om te kijken hoe de bron te plaatsen is binnen de geschetste kaders. 

 Vervolgens heb ik een selectie gemaakt van de tekst om deze kritisch te editeren. Enerzijds 

was dit een flink gepuzzel: wat staat er nou eigenlijk in die oude druk? Anderzijds moest ik weer flink 

contextualiseren om te achterhalen en verklaren wat de betekenis is van de woorden in de transcriptie.  

Als wetenschapper wilde ik ook nadenken over hoe ik deze oude bron voor een breder publiek 

toegankelijk kon maken. Daarom heb ik een hertaling van de tekst gemaakt. Het maken van zo’n 

hertaling heeft mij bovendien veel geleerd over de tekst: ik moest goed kijken om alles heel precies te 

begrijpen. Af en toe was de hertaling best lastig. Een hertaling betekent versimpelen, alleen datgene 

vertellen wat interessant is – de kern – en toch genoeg zodat de lezer het daadwerkelijk snapt. Maar 
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om te versimpelen moet er een goede basis zijn, een goed tekstbegrip. Het maken van de hertaling was 

ook lef durven hebben en zinnen om durven gooien. Ook dit was soms lastig, omdat ik door het maken 

van de kritische editie heel dicht op de tekst zat en het eng voelt dat los te laten om echt te 

moderniseren. 

 Zelfs bij een hertaling zijn er nog veel dingen ingewikkeld of niet meteen helder voor een 

moderne lezer. Ik heb bewust nagedacht over hoe ik de oude bron én het historisch onderzoek 

toegankelijk kan maken voor een écht breed publiek. Volledig toegankelijk, dat bleek onmogelijk, 

maar ook deels een keuze. Bij de hertaling kreeg ik simpelweg niet alles opgelost en tegelijkertijd wil 

ik de moderne lezer laten zien dat een vroegmoderne tekst soms (deels) ontoegankelijk blijft, maar ook 

leuk is. Een deel van de oude bron kan gemakkelijk naar het nu worden gehaald, een deel moet – in 

mijn ogen – zorgen voor historische sensatie bij de lezer. Pas dan heeft de lezer daadwerkelijk – of in 

ieder geval een beetje – een idee van toen: hoe reizen in de vroegmoderne tijd eraan toe ging, hoe de 

literatuur eruitzag en hoe het taalgebruik was.  

Ik ben blij met de ‘Daerover ghy u verwonderen sult…’ en hoop dat het is gelukt een 

vertaalslag te maken naar een breed publiek door de gids en mijn onderzoek op toegankelijke wijze te 

presenteren. Grote dank voor de adviezen van mijn scriptiebegeleider dr. Sophie Reinders en tweede 

corrector Alan Moss. Zowel op inhoudelijk als woordniveau heeft Sophie – ondanks alle drukte 

rondom haar promotie – me heel goed weten te helpen en aan te sturen. Alan – die diep in het 

onderwerp zit – wist me goed op weg te helpen, zowel bij de contextualisering als het editeren. Heel 

erg bedankt!     

De reis naar Italië wil ik volgend jaar maken. Ik ga de vaste route volgen en wil nog verder 

uitzoeken wat er nu nog te zien is van toen. Ook wil ik eigen bijzondere, foto’s maken en deze 

toevoegen aan de gids, die ik dan professioneel kan opmaken.   

 

Goede reis! Of veel leesplezier!  

 

Roos Hamelink  
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ABSTRACT  
In the seventeenth century, travelling to Italy became increasingly popular. Various groups of 

travellers visited Italy: among them were noblemen, merchants, entrepreneurs, officials, teachers, 

soldiers, medical professionals, lawyers, artists, women and children. Their travel motives differed 

widely: religion, education, trade, diplomacy, cure and later recreation. To support them during their 

journey, there was a plenitude of travel literature: ranging from extensive travel methods to small 

practical guides. 

This research concentrates on the Delitiae Italiae (1602), a practical guide in handy format, 

written by Casper Ens (ca. 1570-1650), which guides travellers along the Italian cities and contains 

information on accommodation, transport, currency, sights, dangers, correct papers, travel costs and 

the Italian language. To indicate this scarcely studied source, the Delitiae is contextualised in the first 

part of the research in three sections: types of travel, types of travellers and types of travel literature. 

The guide is designed for a broad, Dutch-speaking audience. The guide can be used for different 

purposes. Nevertheless, the guide must be considered as a general guide. Varying by purpose, 

travellers will have taken additional work that corresponds to their motives to visit Italy. The guide’s 

foremost value is practical; by providing directions through Italy and showing a lot of sights. The 

guide could have written more extensively when it comes to the reduction of costs, accommodation 

and transport.  

Due to the broad contextualization of the Delitiae, much has become clear about what you - as 

a scholar – can do with an unstudied source. However, due to this broad context, many things have not 

been addressed in depth. This brief overview shows the possibilities for further research: an 

international comparison, involving other travel guides in the research or adding travel reports. 

The second part of this research consists of an edition of a part of the Delitiae, the route 

through northern Italy going from Pisa to Venice. Firstly, a critical edition of the source is made for an 

academic audience. Subsequently, a translation in modern Dutch has been made in order to address a 

larger audience being the interested, intellectual traveller to Italy and the high school student.  

Finally, the third part of this research consists of a new version of the original travel guide. It 

both combines the translation and the historical research, and therefore gives insight in the value of the 

original travel guide for present-day visits to Italy.  The travel guide is called: ‘Daerover, ghy u 

verwonder sult...’ Nu reizen door Noord-Italië met een reisgids van TOEN’ (‘About what you will be 

astonished…’ Travelling through modern-day Northern Italy guided by the past’).  
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SAMENVATTING 
 
In de zeventiende werd reizen naar Italië steeds populairder. Verschillende groepen reizigers brachten 

een bezoek aan Italië: edellieden, kooplieden, ondernemers, ambtenaren, leraren, militairen, medici, 

advocaten, kunstenaars, vrouwen en kinderen. Hun reismotieven liepen sterk uiteen: religie, educatie, 

handel, diplomatie, bevordering van de gezondheid en later ook recreatie. Om al deze reizigers op weg 

te helpen verscheen er veel reisliteratuur: van uitgebreide reismethodes tot kleine praktische gidsjes.  

Deze scriptie concentreert zich op de Delitiae Italiae (1602), een praktische reisgids in 

handzaam formaat, geschreven door Casper Ens (ca. 1570-1650), die reizigers langs Italiaanse steden 

leidt en informatie bevat over accommodatie, transport, valuta, bezienswaardigheden, gevaren, de 

juiste papieren, reiskosten en de Italiaanse taal. Om deze nog nauwelijks bestudeerde bron te duiden is 

de Delitiae in het eerste deel van de scriptie in drie kaders geplaatst: soorten reizen, soorten reizigers 

en soorten reisliteratuur. De gids betreft een breed, Nederlandstalig publiek. Voor ieder – en elk motief 

– lijkt de gids wat wils te hebben. Toch moet de gids vooral als een algemene gids beschouwd worden.  

Variërend per doel, zullen de reizigers aanvullende werken hebben meegenomen die aansluiten bij hun 

motieven om Italië te bezoeken. Vooral wat betreft de praktische kant is de gids goed bruikbaar: de 

routebeschrijving en bezienswaardigheden helpen de reiziger door Italië, maar de gids blijft opvallend 

genoeg achter op punten als kosten, overnachting en vervoer.  

Door het breed contextualiseren van de Delitiae is veel duidelijk geworden over wat je als 

wetenschapper met een nog nauwelijks bestuurde bron kunt doen. Echter, door deze brede context is 

op veel zaken niet diep ingegaan. Dit kort aanstippen laat wel zien waar de mogelijkheden liggen voor 

vervolgonderzoek: een internationale vergelijking, andere reisgidsen in het onderzoek betrekken of 

reisverslagen aanhalen.  

Het tweede deel bestaat uit een editie van een deel van de Delitiae, de route door Noord-Italië 

van Pisa tot Venetië. Als eerste is een kritische editie van de bron gemaakt voor een wetenschappelijk 

publiek. Vervolgens is een hertaling in modern Nederlands gemaakt om de bron toegankelijk te maken 

voor een breder publiek: de geïnteresseerde, intellectuele reiziger, die naar Italië gaat en de middelbare 

scholier. 

Ten slotte is in het derde deel van de scriptie een reisgids gemaakt, om de hertaling en het 

historisch onderzoek een plek te geven en te visualiseren. De reisgids is genaamd: ‘Daerover ghy u 

verwonderen sult…’ NU reizen door Noord-Italië met de reisgids van TOEN.  
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INLEIDING 

Al in de vroegmoderne periode maakten allerlei soorten mensen uit de Noordelijke en Zuidelijke 

Nederlanden korte of langere reizen naar Italië: van deftige edellieden die met een royaal gevolg 

uitreden tot ambachtslieden die met moeite de kosten van een reis bijeenschraapten. Ook de motivaties 

liepen uiteen: er waren educatieve grand tours, handelsreizen, diplomatieke missies, maar ook 

recreatie ging een steeds grotere rol spelen bij het reizen.1     

 De reizen naar Italië in de zeventiende en achttiende eeuw moesten natuurlijk wel voorbereid 

worden. Waar reisadviezen in de middeleeuwen nog mondeling van perstoon tot persoon werden 

gegeven, deden humanisten vanaf de zestiende eeuw pogingen om de informatie over het reizen voor 

een groot publiek toegankelijk te maken en te systematiseren ‘in order to increase the intellectual 

profit and contemporary enthusiasm for travel’.2 Reisadvies werd steeds meer publiekelijk en op 

schrift aangeboden. Nederlandse archieven zijn erg rijk wat betreft documenten die inzicht geven in de 

voor- en nasleep van vroegmoderne reizen en de lectuur die reizigers, voor, tijdens of na de reis onder 

ogen kregen, bestudeerden of kopieerden.3 Een goede gedrukte reisgids was zeer welkom wanneer 

Italië bezocht werd. Er bestond kennelijk een behoefte aan handzame en praktische gidsen zonder 

uitgebreide beschrijvingen en historisch-staatkundige uitweidingen: vlot geschreven boekjes over een 

reis langs de populairste route. Bovendien moest de gids informatie bevatten over accommodatie, 

transport, valuta, plaatsbeschrijvingen, bezienswaardigheden, gevaren, de juiste reispapieren en 

reiskosten.4            

 De groei van het aantal reizigers leidde tot een steeds grotere vraag naar reisgidsen.5 Uitgevers 

in de zeventiende eeuw zagen brood in deze ontwikkeling en gingen reisgidsen uitgeven voor een 

Nederlandstalig publiek dat naar Italië wilde reizen.6 Deze reisgidsen waren zelden origineel, het 

waren bijvoorbeeld vertalingen of bewerkingen van Duitstalige publicaties.7 De Delitiae Italiae, voor 

het eerst uitgegeven in 1602 in Arnhem, is zo’n praktische reisgids die reizigers langs Italiaanse steden 

leidt en de lezers in Nederlands-Italiaanse dialogen de Italiaanse taal, die nodig is op reis, bijbrengt.        

                                                        
1 Gerrit Verhoeven, Anders reizen? Evoluties in vroegmoderne reiservaringen van Hollandse en 
Brabantse elites (1600-1750) (Hilversum 2009) 17. 
2 J. Stagl, A History of Curiosity: The Theory of Travel, 1550-1800 (Abingdon 1995) 52.  
3 Verhoeven, Anders reizen?, 26.  
4 Kees van Strien, De ontdekking van de Nederlanden: Britse en Franse reizigers in Holland en 
Vlaanderen, 1750-1795 (Houten 2001) 14-15; Anna Frank-van Westrienen, De Groote Tour: tekening 
van de educatiereis der Nederlanders in de zeventiende eeuw (Amsterdam 1983) 75. 
5 C. L. Batten, Pleasurable instruction: form and convention in eighteenth-century travel literature 
(Berkeley 1978) 3.  
6 Reisgidsen verschenen bijvoorbeeld ook in Latijn, Frans en Engels. Verdere studie en vergelijking van 
reisgidsen uit andere landen zou interessant zijn.  
7 José van der Helm, ‘Instructions for learning Italian in two early modern Dutch travel guides: Delitiae 
Italiae (1602) and Delitiae Urbis Romae (1625)’, Incontri. Revista Europea di studi Italiani 29 (2014) 1, 
37.  
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OPBOUW 
Deze scriptie concentreert zich op de Delitiae Italiae (1602), een nog nauwelijks bestuurde reisgids 

waar slechts enkele exemplaren van zijn overgeleverd. Om te verkennen wat voor bron dit precies is 

en om vervolgens zelf met de bron aan de slag te gaan, is de scriptie als volgt opgebouwd: ten eerste 

wil ik verkennen wat deze gids is en wat voor vragen er wel en niet aan deze bron gesteld kunnen 

worden. Wat voor vragen roept de bron op? Wat treffen we aan in de gids? Voor welke doelgroep is 

de gids geschreven? Hoe is deze reisgids te situeren binnen andere reisliteratuur in deze periode? 

Daarvoor is het noodzakelijk de bron in een breed kader te plaatsen: we moeten eerst een beeld krijgen 

van de soorten reizen, soorten reizigers en soorten reisliteratuur in deze periode om de reisgids daar 

vervolgens binnen te situeren. Deel I: ‘Context’ zal deze zojuist genoemde onderdelen stapsgewijs 

zoveel mogelijk chronologisch behandelen, waarbij de gids wordt ingebed in bestaande literatuur over 

reizen in de vroegmoderne tijd. Vervolgens kom ik terug bij de Delitiae Italiae, om deze af te zetten 

tegen de brede zaken die ik in deel I geschetst heb. Ik geef eerst een beschrijving van de reisgids: 

achtereenvolgens zullen de auteur van het werk, de verschillende edities, het Duitse origineel, het doel 

van de gids, de route, de stadsbeschrijvingen en de dialogen besproken worden. Vervolgens zal ik 

onderzoeken hoe de Delitiae in de eerdergenoemde drie kaders – die kort worden herhaald – past: 

binnen het soort reisdoelen en de vraag voor welk soort reis de gids geschikt is, binnen het soort 

reizigers op dat moment door middel van de vraag voor wie de gids bestemd is en binnen het soort en 

het soort reisliteratuur.8  

 In deel I wordt de Delitiae dus breed gecontextualiseerd. Het tweede deel van dit onderzoek 

bestaat uit een editie van een deel van de tekst. Ook bij het maken van een editie is contextualiserig 

nodig om precies te achterhalen wat er in de oude bron staat. Ik heb als eerste een kritische editie van 

de bron gemaakt en vervolgens een hertaling in modern Nederlands – mede om de bron toegankelijk te 

maken voor een breder publiek, een van de uiteindelijke doelen van dit onderzoek.  

 Om de bron toegankelijk te maken voor een breed publiek bleek een hertaling alleen niet 

genoeg. De lezer heeft behoefte aan context en visualisatie. Daarom heb ik een reisgids gemaakt, 

waarin ik mijn onderzoek, editie en meest interessante bevindingen een plek gegeven heb. Het maken 

van een publieksboek(je) dwong mij als wetenschapper de belangrijkste punten uit mijn onderzoek te 

benoemen en die terug te brengen tot de kern. Ik heb geprobeerd de lezer – zoals gezegd de 

intellectuele Nederlandstalige reiziger en de middelbare scholier – constant in het achterhoofd te 

houden bij het maken van de gids. Deze reisgids, te vinden in deel III: ‘De reisgids’, is genaamd: 

‘Daerover ghy u verwonderen sult…’ NU reizen door Noord-Italië met de reisgids van TOEN.  

  

                                                        
8 Een belangrijke kanttekening: wanneer gesproken wordt over de Delitiae gaat het hier om het stuk 
Delitiae dat onderzocht is voor deze scriptie, dat wil zeggen Noord-Italië. Welk deel dit precies is, is 
uitgelegd in de paragraaf ‘Route’.  
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DE DOELGROEP(EN) 
 

De verschillende onderdelen van deze scriptie zijn gemaakt voor verschillende doelgroepen. Hieronder 

leg ik per deel uit wat het beoogde publiek is en hoe ik hierbij te werk ben gegaan, zodat de teksten 

aansluiten op het doel en het publiek.  

Het eerste deel, het wetenschappelijke contextgedeelte, richt zich op een wetenschappelijk 

publiek. Het niveau van de taal van de secundaire literatuur is daarbij aangehouden. Specifieke 

vaktermen zoals ‘ars apodemica’ en ‘grand tour’ zijn uitgelegd, maar termen als ‘humanisme’ zijn als 

bekend verondersteld.  

Het tweede deel, de editie, betreft twee verschillende doelgroepen. De kritische editie richt 

zich, net als de context, op een wetenschappelijk publiek. Met behulp van de informatie in de 

voetnoten zou de tekst voor de intellectuele geesteswetenschapper te begrijpen moeten zijn. De 

hertaling is gericht op een breder publiek: de historisch geïnteresseerde lezer en de middelbare scholier 

krijgen een beeld van hoe een tekst in een reisgids er in de vroegmoderne tijd uit zag. Door het 

moderne Nederlands zijn de teksten toch te begrijpen voor deze groepen. Echter is dit nog niet genoeg 

om een beeld te krijgen van de vroegmoderne reizen door Italië. De informatie in de voetnoten en de 

context ontbreekt namelijk voor de lezer. Daarvoor dient het derde deel. 

 De doelgroep van de reisgids is zoals gezegd in de proloog de intellectuele Nederlandstalige 

reiziger die naar Italië reist (of gewoon meer wil weten over vroegmoderne reizen door Italië). Ik heb 

de gids specifiek op de historisch geïnteresseerde reiziger gericht – en dit ook expliciet aangegeven in 

de gids zelf – omdat het gidsje het allerleukste is wanneer de plekken daadwerkelijk bezocht worden 

en omdat ik enige voorkennis van de lezer verwacht. Termen als ‘Republiek’, ‘Renaissance’ en 

‘humanisme’ veronderstel ik als bekend bij dit publiek dat iets van geschiedenis weet. Om geen 

verkeerde verwachtingen te scheppen bij deze doelgroep heb ik in de gids duidelijk aangegeven dat 

mijn gids niet als enige werk gebruikt kan worden; er is aanvullende informatie nodig. Zowel de 

onderliggende vroegmoderne bron als deze gids zijn op zichzelf niet voldoende ter reisbegeleiding. 

Het is dus geen praktische reisgids om de lezer door modern Italië te leiden, maar wel een 

geschiedenisles die mee kan in de koffer. Het gaat er niet om het aantal mijlen te verbeteren en om te 

rekenen naar kilometers en ook niet om te achterhalen wie welke hertog is. Het gaat er vooral om te 

laten zien wat de vroegmoderne reiziger bezocht, hoe dit in een gids werd beschreven en wat je nu nog 

kan zien van toen. De reiziger kan dit als extraatje meenemen om een blik in de geschiedenis krijgen 

en iets te ervaren van vroegmoderne reizen. De reisgids zou ook op een middelschare school gebruikt 

kunnen worden. Zo dient de reisgids ook een educatief doel: de gids is bruikbaar om leerlingen 

stapsgewijs kennis te laten maken met een oude bron. Door hen een toegankelijke reisgids voor te 

leggen, komen ze via de hertaling bij de oude Delitiae terecht.  
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DEEL I: CONTEXT  
REISDOELEN  
Het aantal Nederlanders dat Italiëwaarts reisde in de zeventiende eeuw is niet te vergelijken met de 

stroom Engelsen en Duitsers die naar Venetië, Rome en Napels – de drie meest bezochte steden – trok. 

Het aantal Nederlandstalige reizigers dat naar Italië ging, lag dan ook een stuk lager dan het aantal 

Engelsen en Duitsers bijvoorbeeld.9 Ondanks dat ‘gene jeugd meer reist dan de Engelsche’, vonden 

Nederlandse uitgaves van reisgidsen wel degelijk een ruim publiek bij ‘jonge luiden, die van hunne 

ouders na Italien gezonden worden’.10 Deze ‘jonge luiden’ vormden echter maar een deel van het 

zeventiende-eeuwse publiek. De Nederlandse toeristen reisden om verschillende redenen naar Italië. 

Deze motivaties zullen hieronder besproken worden.   

 In de middeleeuwen al werd het onderscheid gemaakt tussen reizen met een ‘onderhoudend’ 

dan wel ‘leerzaam’ karakter. Het eerste moest vermeden worden, want het reizen moest draaien om 

het verkrijgen van inzicht in het ‘goddelijke heilsplan’.11 In de dertiende en veertiende eeuw stond 

plezier altijd op de laatste plek; de pelgrimages draaiden om religieuze devotie en cultuur. Het geloof 

was dan ook lange tijd de belangrijkste reden om op reis te gaan.12 Monniken, missionarissen en 

pelgrims trokken uit religieuze overtuiging naar en door Italië.13 Buiten beroepsreizen (voor de handel) 

was alleen de bedevaart geoorloofd.14 Deze pelgrimstochten verloren echter langzaam hun legitimiteit 

door de opkomst van het humanisme en twijfels aan het geloof.15 De kerk liet de intolerante houding 

steeds meer varen, waardoor toeristen vanaf de zeventiende eeuw steeds minder naar hun geloof werd 

gevraagd.16 Toch waren er nieuwe (legitieme) redenen nodig om een bezoek aan Italië brengen.17 Als 

religie niet meer de reden was, waarom ging men dan op reis gaan?  

De nieuwe motivatie had wederom een leerzaam doel: educatie.18 Humanisten gingen vanaf de 

zestiende eeuw een nieuwe, niet-religieuze vorm van reizen ter afronding van de opvoeding 

propageren, waarbij reizigers – vooral jongemannen – kennis zouden verkrijgen in voor hen vreemde 

landen.19 Frank-van Westrienen maakt binnen deze grand-touristen nog een onderscheid: de tourist 

                                                        
9 Ronald de Leeuw, Herinneringen aan Italië: kunst en toerisme in de 18e eeuw (Zwolle 1984) 11. 
10 Leeuw, Herinneringen aan Italië, 11. 
11 Mączak, Travel, 127. 
12 Stagl, A History of Curiosity, 47; R.M. Dekker, 'Van 'grand tour' tot treur- en sukkelreis’, Nederlandse 
reisverslagen van de 16e tot begin 19e eeuw', Opossum. Tijdschrift voor Historische en 
Kunstwetenschappen 4 (1994) 8. 
13 Newman, Travel, 3-10. 
14 Mączak, Travel, 129.  
15 Stagl, A History of Curiosity, 47.   
16 Frank-van Westrenen, De Groote Tour, 60; Peter A. Mazur, Conversion to Catholicism in Early Modern 
Italy (New York 2016) 61, 83: Reizigers werden in het algemeen niet veel lastiggevallen vanwege hun 
geloof. Toch waren Italiaanse steden wel degelijk bang dat protestantse reizigers hun katholieken 
zouden besmetten en er werden manieren gezocht om dit tegen te gaan. 
17 Stagl, A History of Curiosity, 47.   
18 Ibidem, 47.   
19 Mączak, Travel, 127. 
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ging op educatiereis ter voltooiing van een maatschappelijk georiënteerde opvoeding, de academist op 

de academiereis als sluitstuk van een wetenschappelijke opleiding. In de praktijk liepen tourist en 

academist echter regelmatig door elkaar; hun doel voerde hen vaak naar dezelfde plaatsen, waar zij 

allebei als toerist dezelfde bezienswaardigheden bezochten.20 Bots en Vrijhoff concluderen dat het 

onjuist lijkt een fundamenteel onderscheid te maken tussen de peregrinerende student en de jeugdige 

tourist. De zogenaamde touristen bezochten ook zeker verschillende universiteiten tijdens hun reis en 

studenten bedreven toerisme en gaven zich over aan genoegens die ze onderweg tegenkwamen.21  

Humanisten beklemtoonden het leerzame en nuttige karakter van een grand tour in definities 

door het doelbewuste reizen (peregrinari) tegenover het doelloze zwerven (vagari) te plaatsen.22 De 

voornaamste bedoeling van de grand tour was de jonge reiziger tot een man van de wereld te maken 

om zijn land beter te kunnen dienen. Zo werden toekomstige burgemeesters, bestuurders van de VOC 

of griffiers naar het buitenland gestuurd om zich te oriënteren op het gebied van staatkunde en 

godsdienst, zodat vergelijkingen met situaties in andere landen gemaakt konden worden.23 In Italië, de 

bakermat van de intellectuele herleving van de Renaissance, kon men zeldzame klassieke teksten 

bestuderen en praten met professoren.24 Vaak werd enige tijd aan een universiteit gestudeerd of 

gepromoveerd.25 Verder was een dergelijke reis goed voor een carrière in de politiek of ambtenarij 

door het leren van vreemde talen, het leggen van strategische contacten en het bestuderen van 

hofceremoniële regels.26 De elite – adel én burgerij, maar over het type reiziger later meer – ging 

streven naar het renaissancistische ideaal van de honnête homme, gebaseerd op de ideale hoveling met 

brede academische en culturele kennis, een goede lichaamshouding, een elegante manier van praten en 

die beschikt over juiste omgangsvormen.27 Overigens, zullen zon, het verlangen naar lekker eten en 

mooie vrouwen eveneens een grote rol hebben gespeeld.28 De grand tour was naast een noodzakelijke 

reis, ook zeker een plezierige reis.29  

Een andere belangrijke motivatie om op reis te gaan was handeldrijven en zakendoen. Van 

oudsher is Nederland een natie van kooplieden, die per schip en wagen het continent bereisden en per 

schip vanuit de vele havensteden alle kanten uitgingen.30 Kooplui en ondernemers konden onderweg 

nieuwe markten exploreren, innovatieve productieprocessen onder de knie krijgen en koopwaar 

                                                        
20 Frank-van Westriennen, De Groote Tour, 8. 
21 Johannes Bots en Willem Vrijhoff, Academiereis of educatiereis? Noordbrabantse studenten in het 
buitenland, 1550-1760 (Nijmegen 1983) 30.  
22 Mączak, Travel, 127. 
23 De Leeuw, Herinneringen aan Italië, 16; Sara Warneke, Images of the educational traveller in early 
modern England (Leiden 1995) 18. 
24 Bots en Vrijhoff, Academiereis of educatiereis?, 25.  
25 Dekker, 'Van 'grand tour' tot treur- en sukkelreis’, 8. 
26 Verhoeven, Anders reizen?, 76. 
27 Mączak, Travel, 130, 131; Bots en Vrijhoff, Academiereis of educatiereis?, 14.  
28 IJ. Botke, G.C. Huisman, H. Maring, L.A. de Vries, Ziedaar Italië! Vijf eeuwen Friezen en Groningers in 
Italië (Franeker 1998) 9.  
29 Hooft, Een naekt beeldt, 7.  
30 Dekker, 'Van 'grand tour' tot treur- en sukkelreis’, 2.  
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inslaan.31 Daarnaast was een handelsreis, waar de internationale aspecten van het zakendoen werden 

bijgebracht, een goede voorbereiding op een carrière als koopman.32 Tegelijkertijd kon de buitenlandse 

cultuur worden geproefd.33 Ook architectonische opdrachten in het buitenland, entertainment door 

rondreizende gezelschappen (zoals troubadours, acrobaten en jongleurs) en koeriersopdrachten, 

waarbij berichten gebracht moesten worden, waren vormen van zakenreizen.34  

Diplomatie vormde een  andere beweegreden om richting Italië te trekken: vredesverdragen, 

grensgeschillen en kwesties uit het politieke topoverleg waren belangrijke drijfveren.35 Jongemannen 

werden aan diplomatieke missies toevertrouwd om politieke ervaring op te doen voor een functie in 

diplomatieke of prinselijke dienst bij terugkomst.36 Als patriciër zouden de mannen op verschillende 

posten het algemeen belang dienen, zoals aan het stadhouderlijk hof of in een stedelijk of gewestelijk 

bestuurscollege.37 Een staatse diplomatieke missie bestond meestal uit een of meer gezanten, gediend 

door secretarissen en verder personeel. De jongemannen van goeden huize deden dienst als 

boodschapper, vertaler of comité-van-ontvangst.38 

Verder werd uit medische overwegingen gereisd. Sommige plekken stonden bekend om de 

medische werking, waardoor onderweg een bezoek aan een specifieke plek werd gebracht ter 

bevordering van de  gezondheid.39 Bovengenoemde motivaties liepen echter vaak door elkaar heen en 

werden gecombineerd.40 

Francis Bacon maakt in Of Travel nog een ander onderscheid tussen type reizigers in de 

vroegmoderne tijd: reizen als ‘part of education’ en als ‘part of experience’. Het eerste ‘in the younger 

sort’, het tweede ‘in the elder’. ‘Experience’ heeft een dubbele betekenis: aan de ene kant de ervaring 

die ‘the elder’ bezit en aan de andere kant de ondervindingen die onderweg opgedaan worden.41 Naast 

(nuttige) educatieve redenen, gaat de eigen ervaring een steeds grotere rol spelen vanaf de zeventiende 

eeuw. Het zelf ervaren door eigen ogen werd steeds belangrijker dan het leren en reizen werd steeds 

meer gekoppeld aan recreatie, culturele belangstelling en ontspanning.42 Dit is deels te verklaren 

doordat de humanistische idealen van utilitas aan het vervagen waren en deels doordat mensen steeds 

meer tijd konden vrijmaken.43 De humanistische vorming werd ingewisseld door een brede Bildung, 

                                                        
31 Verhoeven, Anders reizen?, 76. 
32 Helm, van der, ‘Instructions for learning Italian’, 29. 
33 Hooft, Een naekt beeldt, 9.  
34 Newman, Travel, 3-10.  
35 Verhoeven, Anders reizen?, 80, 82.  
36 Frank-van Westrienen, De Groote Tour, 8, 64-67; Hooft, Een naekt beeldt, 22.  
37 Frank-van Westrienen, De Groote Tour, 9. 
38 Ibidem, 68.  
39 Verhoeven, Anders reizen?, 80, 82; Dekker, 'Van 'grand tour' tot treur- en sukkelreis’, 10.  
40 Warneke, Images of the educational traveller, 3.  
41 Cees Schoneveld, ‘De vleesgeworden duivel? Het beeld van de reiziger in de Engelse literatuur van de 
Renaissance’ in: Karl Enenkel, Paul van Heck en Bart Westerweel, Reizen en reiziger in de Renaissance: 
eigen en vreemd in oude en nieuwe werelden (Amsterdam 1998) 57.   
42 John Urry, Tourist gaze (Londen 2002), 4; Verhoeven, Anders Reizen?, 98; Verhoeven, ‘Calvinist 
pilgrimages’, 618. 
43 Verhoeven, Anders reizen?, 103, 104.  
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algemene en individuele ontplooiing van alle menselijke kwaliteiten en talenten. Hierbij stonden 

culturele belangstelling en amusement hoog in het vaandel.44 De recreatieve reizen bleven lange tijd 

gelimiteerd tot de elite en waren markers van sociale status, maar veranderden wel het karakter van 

reizen.45 Onder impuls van het verslechterende economische klimaat zetten veel ondernemers en 

kooplui een punt achter hun actieve carrière en investeerden hun vermogen in veilige obligaties, VOC-

papieren en renten. Steenrijke aristocraten maakten steeds meer tijd voor liefhebberijen als het 

verzamelen van schilderijen en prenten en allerlei vormen van recreatie gingen tot de alledaagse 

levenssfeer van elites behoren.46 Op de grand tour kreeg het vermaak steeds meer de boventoon boven 

de lering, waardoor de reizen steeds meer werden gezien als ‘sukkelreisjes’.47 Ook in andere landen, 

zoals Engeland, kreeg de grand tour een steeds negatievere naam.48 Naarmate de zeventiende eeuw 

vordert, hoeft het reizen – als vorm van vrijetijdsbesteding – steeds minder gerechtvaardigd te 

worden.49 De duur van veel reizen naar Italië was vaak veel korter dan die van de uitgebreide grand 

tour.50 Sterker nog,  de groote tour werd langzaam overvleugeld door korte ‘plaissierreisjes’.51 

Kortbijbestemmingen wonnen terrein onder Hollandse en Brabantse reizigers. Burgers beperkten de 

educatiereis overigens steeds meer tot Frankrijk, Zwitserland en Engeland. Dankzij de stijgende 

populariteit van korte ‘somertogtjes’ werden Parijs, Londen en Keulen favoriete bestemmingen.52 Een 

minderheid (33%) bezocht ook Italië.53 Als naar Italië werd gereisd, werd dit bovendien vaak beperkt 

tot de noordelijke gebieden, zoals Venetië, Milaan, Genua en Florence.54  

 

 

 

 

  

                                                        
44 Leibetseder, ‘Across Europe’, 449; Verhoeven, Anders reizen?, 105.  
45 Urry, Tourist gaze, 16. 
46 Verhoeven, Anders Reizen?, 103, 104.  
47 Hooft, Een naekt beeldt, 10.  
48 Warneke, Images of the educational traveller, 1.  
49 Stagl, A history of curiosity, 73; Kees van Strien, Touring the low countries: Accounts of British 
Travellers (Amsterdam 1998) 8.  
50 Harald Hendrix, ‘City Guides and Urban Identities in Early Modern Italy and the Low Countries’, 
Inccontri. Revista Europea di studi Italiani 29 (2014) 1, 10.  
51 Verhoeven, Anders reizen?, 161.  
52 Ibidem, 161, 163.  
53 Ibidem, 161.  
54 Verhoeven, ‘Calvinist pilgrimages’, 618: Hoewel de calvinisten meestal gematigd waren, hangt het 
feit dat Italië minder bezocht werd toch samen met religie. In Frankrijk was men sinds het Edict van 
Nantes (1598) tolerant tegenover protestanten. Ook de calvinistische Republiek van Genève was een 
veilige bestemming in de ogen van calvinisten.  
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REIZIGERS  
Nu we weten met welke motivaties Italië werd bezocht, is het interessant om het type reiziger nader te 

omschrijven. Hieronder zal besproken worden wie er op reis gingen. Vroegmoderne reizen worden 

vaak geassocieerd met de grand tour. Ze reisden langs de voornaamste hoofdsteden in Europa, met de 

Gyro, de rondreis door Italië, als hoogtepunt.55 Vanaf de zestiende eeuw was de grand tour een 

wijdverspreid fenomeen en maakten edellieden, afkomstig uit verschillende Europese landen, een 

grand tour.56 De meeste grand tour-reizigers kwamen uit Engeland, de Nederlanden, Frankrijk, 

Scandinavië, het Duitse Rijk en Polen-Litouwen.57 Van deze jonge reizigers op grand tour werd 

verwacht dat ze kennis, savoir vivre en wijsheid verzamelden. Deze opgedane ervaring moest 

vervolgens in de praktijk gebracht worden in het voordeel van hun beroep, familie of land.58 Tot in de 

achttiende eeuw ging een deel van de adel op grand tour met Italië en Frankrijk als populairste 

bestemmingen.59 Tenminste, dat geldt vooral voor Franse, Duitse, Engelse en Pools-Litouwse 

reizigers.60 In de Nederlanden lag de situatie anders dan in de meeste Europese landen. Rond 1600 was 

de grand tour nog zeer populair onder Nederlandse edellieden; ze waren, net als andere Europese 

reizigers, vaak maandenlang onderweg. Echter, halverwege de zeventiende eeuw is een verandering 

zichtbaar: Hollandse en Brabantse burgers in plaats van de adel gaan op grand tour.61 Na de Opstand 

tegen Spanje was het bestuurlijk karakter van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden sterk 

veranderd. Er kwam behoefte aan capabele bestuurders, die niet meer uit de adel afkomstig waren, 

maar uit de groeiende groep kooplieden en regenten. De jongemannen uit de nieuwe klasse van 

regenten en rijke kooplieden werden op educatiereis gestuurd.62 Door de enorme economische groei 

tijdens de Gouden Eeuw kon deze nieuwe burgerlijke, welvarende elite zich een luxe levensstijl 

permitteren.63 De grand tour werd – vanwege het prijskaartje – ook ingezet als sociaal 

distinctiemiddel. Een dergelijke reis toonde aan hoe welvarend iemand was.64 De elitereizen kregen zo 

langzaamaan een burgerlijk karakter, waardoor de belangstelling van de oude Nederlandse adel voor 

de grand tour zeer klein werd. Het waren vooral de zonen van topambtenaren, regenten en kooplui die 

op reis gingen en de grand tour van de adel imiteerden.65  

                                                        
55 Frank-van Westrienen, De Groote Tour, 19; Leeuw, Herinneringen aan Italië, 7. 
56 Frank-van Westrienen, De Groote Tour, 2.  
57 Mathis Leibetseder, ‘Across Europe: Educational Travelling of German Noblemen in a Comparative 
Perspective’, Journal of early modern history 14 (2010) 420-423, 447. 
58 Leeuw, Herinneringen aan Italië, 7; Verhoeven, Anders reizen?, 76.  
59 Leibetseder, ‘Across Europe’, 431.  
60 Ibidem, 449; Arnout Hellemans Hooft, Een naekt beeldt op een marmore matras seer schoon: het 
dagboek van een ‘grand tour’ (1649-1651) (Hilversum 2001), 7.   
61 Verhoeven, Anders reizen?, 161.  
62 Hooft, Een naekt beeldt, 8.  
63 Verhoeven, Anders reizen?, 74, 75.  
64 Antoni Mączak, Travel in early modern Europe (Hoboken 1995) 130, 131. 
65 Verhoeven, Anders reizen?, 75.  
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Van grand tour-reizigers werd verwacht dat zij hun ervaringen tijdens de reis opschreven in 

reisverslagen. Enerzijds geven deze verslagen een goed beeld van dergelijke reizen in de 

vroegmoderne periode, anderzijds is het beeld van de reizen beperkt door deze reisverhalen. Doordat 

ze geschreven zijn door jongvolwassen grand-touristen krijgen we de vroegmoderne reizen vooral 

door de ogen van de toplaag van de samenleving te zien en is het overzicht van de verschillende 

reizigers niet compleet.66 Vanzelfsprekend trokken de adellijke, maar dus al snel ook burgerlijke 

heren, richting het zonnige Italië; het waren vaak de zonen van vermogende topambtenaren, kooplui 

en regenten, vaak afkomstig uit Amsterdam, Leiden en Den Haag.67 Om te reizen heb je vrije tijd en 

geld nodig. De gemiddelde werknemer in de vroegmoderne tijd beschikte daar niet over. Ongeveer 

tachtig procent van de bevolking had vanwege hun beroep geen reden en geen mogelijkheid om te 

reizen.68 Toch was de sociale achtergrond van vroegmoderne reizigers veel gevarieerder dan alleen de 

grand-touristen. Qua hoeveelheid reisverslagen staan de grote kooplieden, ondernemers, hoge 

ambtenaren en hoge militairen op de tweede plek. Daarna komt de groep universitairgeschoolden met 

beroepen als hoogleraar, medicus en advocaat.69 Geleerden hadden een reizend bestaand, van 

universiteit naar universiteit, van beschermheer naar beschermheer en langs vakgenoten.70 Ten slotte 

gingen ook welvarende kunstenaars op reis.71  

 Hoewel reisverslagen vaak individueel geschreven zijn, werd er nauwelijks alleen gereisd, 

want reizen was een gevaarlijke en dure aangelegenheid.72 Wanneer de voorbereidingen voor een reis 

werden getroffen, werd het gezelschap van de reiziger bepaald: vooral bij jongemannen was het de 

vraag of ze al op eigen benen konden staan of dat het verstandig was in een genootschap te reizen met 

een leraar, vriend en/of leeftijdsgenoot. Sommige jongens werden zoals gezegd aan diplomatieke 

missies toevertrouwd. Dit drukte de kosten en er werd politieke ervaring opgedaan.73 In de praktijk 

bleken er meer ‘mackers’ (leeftijdsgenoten), dan ‘mentors’ (leraren) met de Nederlandse jeugd mee te 

reizen. Toch was enige controle gewenst. Dit kon via verslagen en brieven die zonen op gezette tijden 

moesten uitbrengen en schrijven of er was de mogelijkheid een diplomaat als wakend oog mee te 

sturen.74 Daarnaast konden ouders invloed uitoefenen op financieel gebied. Via brieven werd gemaand 

de kosten te drukken en werd de financiële band gebruikt om de zoon in het gareel te houden.75 Het 

                                                        
66 Ibidem, 24, 25. 
67 Gerrit Verhoeven, ‘Een zoet verval-Nederlandse reizigers en hun visie op de stad aan de stroom 
(1600-1750)’ Tijdschrift voor geschiedenis 123 (2010) 4, 522. 
68 Paul B. Newman, Travel and trade in the Middle Ages (Jefferson 2011) 3; Dekker, 'Van 'grand tour' 
tot treur- en sukkelreis’, 7. 
69 Ibidem, 7. 
70 Ibidem, 9. 
71 Strien, De ontdekking van de Nederlanden, 11; Gerrit Verhoeven, ‘Calvinist pilgrimages and popish 
encounters: religious identity and sacred space on the Dutch grand tour (1598-1685)’, Journal of 
social history 43 (2010) 3, 617.  
72 Hooft, Een naekt beeldt, 22.  
73 Ibidem, 22; Frank-van Westrienen, De Groote Tour, 64-67. 
74 Ibidem, 64-67.  
75 Hooft, Een naekt beeldt, 20.  
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aantal bedienden dat meeging met rijke burgers en edellieden moet niet overschat worden. De vaste 

staf was relatief klein en werd onderweg regelmatig aangevuld met knechten.76  

Verder ontmoette men onderweg veel mensen, bijvoorbeeld in de herberg.77 Veel toeristen 

stapten het liefst op een herberg af waar zij medelanders konden verwachten om samen uitstapjes te 

maken of de maaltijd te nuttigen.78 Toch kwamen reizigers uit verschillende landen elkaar ook tegen, 

omdat dezelfde toeristische attracties werden bezocht. Zo was er interactie tussen reizigers, ongeacht 

nationaliteit.79  

 Overigens, schrijvers van reisgidsen waren het erover eens dat reizen een mannenzaak was. 

Toerisme was volgens hen niet het domein van vrouwen en vrouwen hadden geen beroepsmatige 

verplichtingen om op reis te gaan. Toch zijn er aardig wat gevallen van vrouwen (en kinderen) die op 

reis gingen bekend.80 Waar een grand tour als sluitstuk van de opvoeding van jonge heren diende, 

ontbrak die educatieve motivatie bij vrouwen. Hoewel er uitzonderingen waren, beperkte het 

onderwijs voor meisjes uit de topklassen zich tot lezen en schrijven, godsdienstles, bloemschikken, 

handwerken, muziek en wat Franse les. Daarnaast bleef het gros van de meisjes vanaf hun dertiende 

thuis voor het huishouden. Bovendien werden vroegmoderne reizen als te zwaar, te uitputtend en te 

gevaarlijk gezien voor vrouwen.81  

 

  

                                                        
76 Verhoeven, Anders reizen?, 128; Hooft, Een naekt beeldt, 22. 
Het is de vraag of het personeel in een ander land goedkoper was of dat het praktischer was personeel 
uit het land van bestemming in te huren.  
77 Mączak, Travel, 128.  
78 Frank-van Westrienen, De Groote Tour, 124; De Leeuw, Herinneringen aan Italië, 13.  
79 Hooft, Een naekt beeld, 23. 
80 Mączak, Travel, 140, 141; Dekker, 'Van 'grand tour' tot treur- en sukkelreis’, 7: Vrouwelijke auteurs 
van reisverslagen zijn er maar weinig, maar dat geldt ook voor andere egodocumenten. Vrouwen gingen 
wel degelijk op reis. Voor meer informatie over vrouwen die op reis gingen zie: Rosemary Sweet, Gerrit 
Verhoeven en Sarah Goldsmith, Beyond the Grand Tour: Northern Metropolises and Early Modern Travel 
Behaviour (Routledge 2017) of Ruud Lindeman, Yvonne Scherf en Rudolf Michel Dek, Egodocumenten 
van Noord-Nederlanders van de zestiende tot begin negentiende eeuw (Rotterdam 1993). 
81 Verhoeven, Anders reizen?, 153.  
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REISLITERATUUR 
De hierboven besproken reizigers met verschillende reisdoelen gingen meer en meer reizen naar 

(onder andere) Italië ondernemen. Deze reizen op hun beurt resulteerden in verschillende soorten 

reisliteratuur: fictie en non-fictie, zakelijk en fantasierijk, literair en niet-literair, toeristisch en 

professioneel. Hieronder zal besproken worden in wat voor reisliteratuur dit resulteerde, hoe 

reisgidsen hierbinnen passen en welke elementen de reisgidsen bevatten.  

De stromingen binnen de reisliteratuur verschillen enerzijds, maar anderzijds bevatten ze veel 

overeenkomsten, omdat schrijvers veel van elkaar overnamen en teruggrepen op elkaars werk. Ik 

spreek in dit geval van ‘intertekstualiteit’. Het is door deze intertekstualiteit lastig een onderscheid te 

maken tussen reisteksten en harde grenzen tussen (sub)genres te trekken. In het voorwoord van de 

Delitiae Italiae geeft de auteur Casper Ens zelfs al aan dat de reisgids onder andere dient als 

‘ververschinge der memorien van de gene die daer geweest hebben’, zodat reizigers bepaalde zaken 

over konden nemen in hun reisverslagen als ze bij thuiskomst hun grand tour gingen uitwerken. Uit 

reisgidsen werden vaak concrete gegevens, zoals jaartallen, afmetingen van kerken, correcte 

stichtingsdata, exacte geografische liggingen en namen van vorsten overgenomen voor in het 

reisverslag.82 Niet alleen de feiten werden overgeschreven, vaak werden hele passages gekopieerd. Het 

uitgebreide aantal annotaties en citaten uit standaardwerken werden waarschijnlijk achteraf door 

auteurs in Nederland aangebracht.83 Door de juiste combinatie van andere werken te maken, 

probeerden auteurs niet alleen te bevestigen wat men al wist, maar werkelijk iets nieuws te brengen.84  

In de zeventiende eeuw kwam er een steeds groter aanbod aan informatiebronnen – en 

daarmee veel reisliteratuur en gespecialiseerde reisgidsen – beschikbaar, die de reizigers raadpleegden 

ter voorbereiding, tijdens en in de nasleep van hun reizen. Vanuit een humanistisch oogpunt werd een 

goede voorbereiding beklemtoond; reizigers moesten zich voor vertrek grondig informeren over onder 

andere topografie, geschiedenis, politiek, religie, agricultuur en nijverheid en de praktijk van het 

reizen in het algemeen.85 Aan de hand van de gidsen, topografische beschrijvingen en encyclopedieën 

werden samenvattingen van de belangrijkste bezienswaardigheden gemaakt.86 Aangezien de grand 

tour-reizigers veelal uit de elite kwamen, kon de eigen bibliotheek als ultieme plek dienen om aan de 

voorbereiding van de reis te beginnen. Vergeleken met de overmaat aan religieuze werken, droge 

rechtsteksten en geschiedkundige boeken was de afdeling West-Europese reisliteratuur in 

privébibliotheken bescheiden. Toch bezat een gemiddeld elitegezin enkele tientallen reisverhalen en –

gidsjes.87 In de kast stonden vaak ook reisverslagen uit de familie. Zo schreven kinderen voor hun 

                                                        
82 Strien, De ontdekking van de Nederlanden, 16; Verhoeven, Anders reizen?, 346. 
83 De Leeuw, Herinneringen aan Italië, 19.  
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ouders en omgekeerd ouders voor hun nakomelingen. Ook zijn er verslagen met een algemene 

opdracht aan de erfgenamen overgebleven.88 In deze bibliotheken stonden onder andere reiskundes, 

reistheoretische traktaten, reismethodes of reisverhandelingen; als genre ook wel de ars apodemica of 

‘de kunst of wetenschap van het reizen’ genoemd. Deze boeken gingen niet zozeer in op de beziens- of 

wetenswaardigheden van een bepaald gebied, maar richtten zich op de kunst van het reizen; ze 

dienden als leidraad bij de voorbereiding, uitvoering en verwerking van een tocht.89 Hierin werd 

intensieve studie van antieke schrijvers, reisverhalen- en gidsen en taaie kronieken warm aanbevolen.90 

De ideale travelmethod bevatte de volgende onderdelen: een definitie van het begrip ‘reizen’, een 

systematische onderverdeling van de soorten reizen, een beschrijving van de doelgroep, het doel en de 

manier van reizen (bestemming, transport, route), afweging van argumenten voor en tegen reizen, 

medisch advies, religieus advies, praktisch advies (verdeeld over drie stadia: de voorbereiding, de reis 

zelf en de terugkomst), beschrijving van de belangrijke naties van Europa, hun landen, manier van 

leven en politieke systemen, verwijzingen naar ‘reisvernuft’ (kaarten, kompas, 

scheepvaartinstrumenten, routes en gidsen) en instructies over hoe te observeren, waar op te letten en 

hoe de reis vast te leggen in een reisverslag.91  

Naast deze complete methodes verschenen er in de zeventiende eeuw steeds meer boekjes om 

de stroom toeristen praktisch op weg te helpen.92 De reismethodes zijn veel uitgebreider, terwijl de 

praktische gidsen vooral bedoeld zijn voor alledaags, praktisch gebruik. In de methodes werd dan ook 

aangeraden de reisgidsen te gebruiken tijdens het reizen.93 Er ontstond een steeds grotere behoefte aan 

gedetailleerde beschrijvingen die zich richten op afzonderlijke landen en steden.94 In Italië verschenen 

deze gidsen gericht op een land als geheel en op specifieke steden al in de vijftiende eeuw.95 Vooral 

Rome, Venetië en Napels waren populaire steden als onderwerp voor gidsen.96 Door de groeiende 

vraag naar reisliteratuur om de reis goed te kunnen voorbereiden, werden de gidsen steeds meer gezien 

als een commercieel product. Italiaanse reisgidsen maakten de switch van Latijn naar Italiaans, om 

meer dan alleen een geleerd publiek aan te spreken, en later terug naar Latijn, om een internationaal 

publiek aan te spreken. In Nederland werd eenzelfde overgang naar de volkstaal gemaakt en 

vervolgens naar andere talen, zoals Frans om een groter publiek aan te trekken ten gunste van de 
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handel.97 Daarnaast werden steeds meer illustraties toegevoegd en werden de gidsen gedrukt in 

praktisch hanteerbaar octavoformaat om de aantrekkelijkheid voor het publiek te vergroten. Klassieke 

reisboekjes over Italië waren het meest geliefd binnen dit corpus, maar ook de reisliteratuur over 

Frankrijk was populair.98 Onderweg konden reizigers vervolgens nog talloze extra stadgidsjes 

raadplegen.99  

Aan de andere kant zorgden reizigers zelf ook voor een enorme hoeveelheid literatuur. 

Reizigers wilden de plekken die ze met hun eigen ogen hadden gezien100 Bovendien werd zoals gezegd 

van grand tour-reizigers zelfs verwacht dat ze hun ervaringen deelden voor het nut van het algemeen. 

Reizigers werden geadviseerd ‘dagelijckx sijn penne in de hant’ te houden om het geheugen te 

ondersteunen.101 De vorm van de journalen verschilde nogal. Er zijn netjes uitgeschreven verslagen, 

maar ook slordige kladversies.102 Naast het op deze aantekeningen gebaseerde reisdagboek, waarin 

veel persoonlijke inbreng van de auteur zit, verschenen de reiswijzer, die meer op een reisgids lijkt, en 

het imaginaire reisverhaal of ‘voyage imaginaire’, dat verzonnen is.103 De meeste reisverslagen zijn in 

het Nederlands geschreven, enkele geleerden schreven in Latijn en in het Frans.104 De verslagen 

genoten grote populariteit in de zeventiende eeuw en sloegen goed aan bij het lezerspubliek.105 Niet 

alleen omdat persoonlijke impressies op mooie, literaire wijze op schrift zijn gesteld, maar ook omdat 

veel lezers voor informatie over verre streken totaal afhankelijk waren van deze observaties. 

Reisverslagen waren in die tijd vaak het enige middel om kennis te maken met de steeds groter 

wordende wereld en kennis te vergroten via het meedelen in de ervaringen van reizigers.106 

 Al deze literatuur bij elkaar zorgde ervoor dat reizigers steeds gemakkelijker bestemmingen 

konden kiezen. Reizigers hanteerden dezelfde leerboeken en adviezen en auteurs namen teksten van 

elkaar over, waardoor toeristen dezelfde plekken gingen bezoeken en een uniforme reeks trekpleisters 

afgingen.107  
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REISGIDSEN 
De groei van het aantal reizigers leidde tot een steeds grotere vraag naar reisgidsen.108 Uitgevers 

gingen als gezegd inspelen op deze groep en brachten in de loop van de zeventiende eeuw steeds meer 

handboeken en reisgidsen op de markt met praktische informatie om reizigers zo goed mogelijk voor 

te bereiden op hun reis.109 De meeste reisgidsen zijn door Duitsers geschreven en later door anderen 

gekopieerd en blindelings overgenomen, zonder soms überhaupt op de plek van bestemming geweest 

te zijn.110 Deze werken zijn echter niet allemaal zuiver als ‘gids’ te betitelen, omdat ze vaak aan een 

breder publiek gericht zijn. Zo waren de gidsen met thema’s als geografie en oudheid ook begeerde 

objecten voor verzamelaars, die de reis niet eens zouden ondernemen.111 Vooral de kostbare boeken 

werden vaak aangeschaft als prestigieuze verzamelstukken voor de eigen bibliotheek thuis.112 De 

oplagecijfers en het bezit van de gidsen geven slechts een indicatie over het concreet gebruik ervan en 

het aantal reizigers dat daadwerkelijkheid met de gids op reis ging.113     

 Er valt veel te zeggen over reisgidsen in het algemeen. Door alle overnames, kopieën en 

vertalingen lijken de gidsen in opzet en behandeling van de beschreven plekken sterk op elkaar.114 

Hieronder zal besproken welke elementen reisgidsen in het algemeen behandelden. In de paragraaf 

‘Delitiae: reisliteratuur’ zal bekeken worden welk van deze zaken wel en niet terugkomen in de 

Delitiae.           

 Reizigers achtten het essentieel dat de auteur van een gids iemand van goede wil is, die weet 

waar de dingen zijn die je gezien móét hebben. Bovendien moeten deze bezienswaardigheden 

zorgvuldig getoond worden, zonder te veel een mening op te leggen.115 De toon van de gidsen is door 

de eeuwen heen veranderd. De strenge pedagogische adviezen, belerende woorden en moraliserende 

toon, die in het begin van de zeventiende eeuw nog sterk aanwezig waren, verdwenen uit de 

reisverhalen en –gidsen.116 De toon van de werken werd daarom droger en informatiever om de lezers 

zo praktisch mogelijk door het land te leiden.117 Een reisgids werd steeds meer een handboek met 

hapklare informatie, dat niet alleen nuttig was voor een goede opvoeding, maar ook voor de handel. 

De gidsen bevatten daarom informatie over wisselkoersen, maten en gewichten, contracten en 
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verzekeringspremies.118 Naast al deze droge informatie typeren stereotyperende beelden, die door het 

verhaal heen schemeren, de gidsen.119        

 Het verdwijnen van de moraliserende boodschap is ook in het fonds van de boekwinkels 

zichtbaar. Wanneer een boekhandel in de achttiende eeuw bezocht werd, moet het contrast tussen de 

oude en nieuwe titels duidelijk geweest zijn. Waar de gidsen voorheen verschenen als itineraria, 

wegh-wysers, beschryvinge en peregrinatio’s, krijgen de nieuwere gidsen titels als délices, 

amusements en vermaekelijkheden.120 Uitgevers probeerden vanzelfsprekend ook in het begin van de 

zeventiende eeuw aanlokkelijke titels voor hun boeken te vinden, maar koppen die naar het plezier 

(delitiae) van reizen verwezen, verschenen pas in de laatste decennia van die eeuw. Pas toen gingen 

recreatie en cultuur een steeds grotere rol spelen bij het reizen.121 In de inleiding van de nieuwere 

gidsen wordt het verschil met de oude werken nog duidelijker. Waar vroeg zeventiende-eeuwse gidsen 

hun lezer bestookten met langdradige ‘reyslesse’, strenge pedagogische schema’s van ‘dinghen in ’t 

reysen waar te nemen’ en droge adviezen die in de ‘reys-wette- vooraf gingen, waren de latere gidsen 

kort van stof in hun voorwoord.122        

 Om aan te sluiten bij de wensen van het grand tour-publiek lag de nadruk in de gidsen op 

geschiedenis, religie, politiek, landbouw en nijverheid. De gidsen waren zo enigszins beperkt tot droge 

beschrijvingen van monumenten en gebouwen, een korte geschiedenis en overzicht van bestuurlijke en 

rechterlijke macht in de stad.123 Italiaanse reisgidsen besteedden vooral veel aandacht aan het 

Romeinse verleden.124 Materiele overblijfselen, zoals standbeelden, monumenten, praalgraven, 

Latijnse opschriften, vervallen ruïnes en oude gebouwen houden de herinnering aan het verleden 

levend, waardoor deze bouwwerken uitgebreid aan bod kwanen in gidsen.125 Wat betreft de 

bouwkundige informatie besteedde de gemiddelde toerist in de vroegmoderne tijd niet alleen aandacht 

aan schilderijen en beeldhouwwerken, maar was ook geïnteresseerd in het gebouw.126 Humanisten 

vonden specifiek bepaalde gebouwen van de stad belangrijk, zoals kloosters, kerken, stadhuizen, 

beurzen en vestingwerken.127 Veel gidsen loofden de prachtige Renaissancegevels van stadhuizen, 
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maar uitten ook kritiek op het afgesleten interieur.128 Er was veel oog voor de ornamentiek, 

bouwkundige details en de verschillende soorten materiaal die voor het gebouw zijn gebruikt.129 

Beweringen over de architectonische details werden vaak nauwkeurig op hun betrouwbaarheid 

gecontroleerd door de reizigers. Menig reiziger ging dan ook niet op pad zonder een meetlat, 

voetmaten of een lint. Er werd behoorlijk wat tijd besteed aan het met voet voor voet afpassen van 

lengte en breedte van een galerij en het zorgvuldig tekenen van een plattegrond.130 Net zo hadden 

reizigers er veel plezier in het aantal mijlen bij te houden en te noteren.131    

 Kunst en cultuur kregen door de nadruk op gebouwen, geschiedenis en politiek slechts een 

bescheiden plaats toebedeeld in de gidsen.132 Dit kan deels verklaard worden doordat de 

contemporaine schilderkunst vaak alleen in privéverzamelingen of in het atelier van de kunstenaar te 

zien was – waar Nederlanders wel graag een kijkje namen.133 Verder kochten Nederlandse reizigers 

verhoudingsgewijs weinig schilderijen in Italië – ook al sloegen ze geen museum, palazzo of kerk 

over.134       

Ook voor het plezier van reizen, bijvoorbeeld via activiteiten als winkelen, wandelen en het 

bezoeken van theater, was zoals gezegd nauwelijks plek. Vroegere reisgidsen hadden geen ruimte voor 

ontspanning, omdat reizen als een missie werd gezien: men moest de wereld begrijpen, zichzelf 

verbeteren en zich voorbereiden op een carrière voor het algemene goed.135 De recreatieve waarde 

werd pas in de latere zeventiende-eeuwse reisgidsen erkend.136     

 De natuur was een ander belangrijk onderwerp in gidsen. Natuurlijke elementen, zoals bergen, 

heidevelden, bossen of rivieren spelen vaak een belangrijke rol in de regionale of lokale memorie.137 

De toerist zag de natuur het liefst door mensenhanden bewerkt voor de aanleg van tuinen en parken.138 

Verder is variatie van groot belang voor de waardering van landschappen. In vroeg zeventiende-

eeuwse natuurbeschrijvingen wordt eentonigheid als lelijk beschouwd.139 De kern van natuurbeleving 

vormde de vruchtbaarheid. De agrarische waarde bepaalde de schoonheid en het nut van het 

landschap. Reisgidsen sturen daarom vaak aan op de utiliteit van de grond rondom een stad. Lezers 

worden aangespoord te letten op bijzondere teelten en gewassen, rijke boomgaarden, de veehouderij 

en de opbrengen van het land.140        
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 Naast de informatie over historie, bouwkunst, cultuur, recreatie en natuur waren de gidsen 

vooral voor praktisch gebruik bedoeld om het reizen te vergemakkelijken. Hieronder zullen de 

volgende onderwerpen besproken worden: routes, douanes, gevaren, weersomstandigheden, ziektes, 

slaapplekken, uitgaven, bagage en gidsen van vlees en bloed.    

 Gidsen dienden als een soort routebeschrijving. Kaarten bestonden al langer, maar het gebruik 

ervan voor reizigers was beperkt, omdat de schaal van de kaarten zeer lastig te hanteren was. Het was 

mogelijk om globaal de route van de reis uit te stippelen, maar voor het bepalen van de weg van dag 

tot de dag waren de kaarten onbruikbaar. Informatie over het aantal mijlen tussen de steden was van 

groot belang voor reizigers, een behoefte waarin een gids kon voorzien. Echter, de afstanden bevatten 

veel fouten en misverstanden. De mijl was geen uniform begrip, want er bestond geen algemeen 

geldig systeem om afstanden aan te geven. De mijl was in ieder land anders, zelfs binnen de 

landsgrenzen kon een andere maat worden aangegeven.141 Daarnaast was de som van het aantal mijlen 

vaak niet gelijk aan het totaal mijlen dat werd genoemd – tenminste, als dat totaal werd gegeven.142 

Verder werd er, zoals eerder genoemd, veel werk gekopieerd. Auteurs waren geen geografen en 

bovendien niet altijd op de plek van bestemming geweest, waardoor afstanden gebaseerd werden op de 

ervaringen van anderen.143 Dit ging echter niet altijd correct.144     

 Lezers werden in de gidsen gewaarschuwd voor alles waar ze onderweg rekening mee dienden 

te houden. Vroegmoderne reizigers werden tijdens hun reis in Europa vaak gecontroleerd, bespioneerd 

of geregistreerd door allerlei administraties en overheden.145 De toegang tot een land of stad werd 

reizigers in het ene land gemakkelijker gemaakt dan in het andere. Frankrijk en Engeland stonden 

bekend als soepel op dit gebied. In Italië daarentegen namen de autoriteiten de grens- en 

poortcontroles zeer serieus en de douaniers stonden bekend om hun gestrengheid.146 Italië was verre 

van een staatkundige eenheid en bestond uit diverse verschillende staten. In de zeventiende eeuw was 

Italië opgedeeld in republieken (zoals Genua, Lucca en Sienna), vorstendommen (zoals Florence, 

Ferrara-Modena- Mantua en Parma), pauselijke staten en daarnaast stonden de grote eilanden, Napels 

en Milaan onder Spaans bestuur.147 Vanaf de Alpen eenmaal in Italië aangekomen, moesten reizigers 

van staatje naar staatje reizen, waardoor ze voortdurend met douanes te kampen hadden.148 Door al 

deze grensovergangen moest de reizigers de juiste papieren bij zich dragen, anders was enorm 

oponthoud bij de douane het gevolg – en dat terwijl het gewoonlijk al uren duurde voor een 
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steekpenning de oplossing bracht.149 De procedures met paspoorten waren namelijk wat 

ondoorzichtig.150 Een reiziger had verschillende documenten nodig: een paspoort, soms een ‘exit 

permit’, af en toe een gezondheidsverklaring en vaak een aanbevelingsbrief van iemand met de juiste 

connecties.151 In de noordelijke steden werd grote waarde gehecht aan medische controle van 

vreemdelingen. Italianen waren erg bevreesd voor besmettelijke ziektes. Iedere reiziger die de Alpen 

overkwam, was verplicht een ‘gezondheidsbriefje’ bij zich te hebben.152 Bij de stadsmuren werd 

bovendien streng gecontroleerd: tol innen en spullen innemen was zeer gebruikelijk en boeken werden 

nauwlettend geïnspecteerd op orthodoxe invloed. In steden in Noord- en Centraal-Italië en de Spaanse 

gebieden werden wapens graag ingenomen voor de duur van het verblijf in de stad. Vreemden 

moesten daar zelfs hun zwaarden afstaan. Ook werd soms opgeschreven waar de toerist verbleef, zodat 

de reiziger later nog een keer gecontroleerd kon worden.153 De douane van Viareggio was berucht, 

Livorno stond bekend als gemakkelijk binnen te komen.154    

 Reizen was in de vroegmoderne tijd vaak een gevaarlijke en avontuurlijke aangelegenheid. 

Gevaar nam vele vormen aan: op de weg, in de herberg, ter land en ter zee.155 Dieven, struikrovers en 

plunderaars, zogenaamde banditti, maakten dat bepaalde delen beter overgeslagen konden worden, of 

op zijn minst goed bewapend betreed moesten worden.156 Dit plunderend krijgsvolk was een bekend 

fenomeen in heel Europa. In Italië moest er speciale aandacht zijn voor bandieten die met een gladde 

tong en mooie smoesjes het vertrouwen van toeristen wisten te winnen om hen vervolgens op te 

lichten.157 Italianen moest je niet vertrouwen, luidde het advies. Naast de oplichters die het op geld 

hadden voorzien, waren er andere gevaren. In Venetië werden jongens op slinkse wijze uitgeleverd 

aan het leger. In Florence tierde de herenliefde welig.158 Ook moesten reizigers oppassen voor piraten. 

Zuidelijker dan Livorno kwam men liever niet, want dan kwam men in het vaarwater van de 

zeerovers.159 Verder waren wegen zelden verhard en werden indien mogelijk omzeild.160 Angst speelde 

een grote rol bij het reizen, maar gelukkig kon een goed advies de negatieve factoren minimaliseren.161 

 De weersomstandigheden konden van grote invloed zijn op het reizen en werden daarom 

aangehaald in reisgidsen. Sterker nog, het klimaat en het weer waren meestal bepalend voor de 

kwaliteit van de weg.162 Een storm of ongunstige windrichting konden een zeereis met weken 
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vertragen.163 Een vaart in de Adriatische zee, tussen Venetië en Rimini werd, nauwelijks gebruikt door 

het hachelijke water.164 Binnenwateren daarentegen werden als zeer plezierig en rustig ervaren. Op 

verschillende verbindingen werden zelfs diensten gevaren om de boel in de gaten te houden.165 Ook in 

de bergen was men sterk afhankelijk van het weer. Sneeuw maakte de Alpenpassen – waarvan de 

Mont Cenis en Brennerpas het meest werden gebruikt – ontoegankelijk. Deze passages waren nog niet 

van ruiterpaden voorzien, waardoor het weer een zeer grote rol speelde.166 Toeristen konden het mooie 

landschap pas waarderen wanneer zij het ‘rouwe Alpische gebergte’ achter zich hadden gelaten.167

 Tijdens deze inspannende tochten kregen sommige reizigers last van verschillende ziektes. 

Iedere reiziger kreeg te maken met zware vermoeidheid en bovendien werden epidemieën van regio 

naar regio verspreid.168 Ook kon de verkeerde keuze van voedsel tot vergiftiging leiden.169 Andere 

reizigers gingen juist op reis vanwege medische redenen.170 Reisgidsen bevatten dan ook veel 

informatie over verschillende kwalen en aandoeningen en noemen welke plekken bezocht kunnen 

worden vanwege de medische werking.171       

 De slaapplek was voor de reiziger een van de belangrijkste zaken. De nacht was immers iets 

angstaanjagends, waardoor men een goede, veilige overnachtingsplek wenste.172 Als de reiziger zich 

‘bij den boode besteed’ had, dan hoeft hij zelf geen moeite te doen voor onderdak. De procaccio, een 

soort reisleider, was contractueel verplicht om voor logement en traktement te zorgen. In andere 

gevallen moest de reiziger zelf een herberg zoeken.173 Reisgidsen gaven deze reizigers informatie over 

overnachtingsplekken. Op doorreis, buiten de stadsmuren was er geen keuze. Reizigers moesten 

genoegen nemen met die ene herberg die er was. In de stad was het aanbod van herbergen groter. 

Reizigers hadden vaak al in hun hoofd waar ze de nacht zouden doorbrengen.174 Vaak waren van 

tevoren al lijsten opgesteld met namen van logementen.175 Nadat de reiziger de poortwachters 

gepasseerd had, werd de herberg bezocht. Hier werd allereerst met de herbergier een akkoord gesloten 

over de kosten van logies en maaltijden.176        

 Uitgaven zijn een ander belangrijk praktisch punt waar reizigers onderweg mee te kampen 

hadden: logies, maaltijden en transport – zoals de huur van paarden en gondels – waren de regelmatige 

                                                        
163 De Leeuw, Herinneringen aan Italië, 14.  
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165 Ibidem, 95.  
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en grootste kostenposten.177 De gemiddelde reiziger was voor het vervoer afhankelijk van anderen.178 

Wie het zich kon veroorloven bereed eigen paarden, omdat men dan kon gaan en staan waar men 

wilde. Soms bracht de toerist zijn rijdier uit Holland mee, soms werd een paard onderweg in Frankrijk 

gekocht om later weer door te verkopen. Het bezit van een paard bracht echter wel weer kosten met 

zich mee: personeel, voedsel, onderheid en stalling moesten betaald worden.179 Daarnaast waren er nog 

een aantal andere kosten: vooral voor het grand tour-publiek was er het kostgeld van bedienden en de 

honoraria van de lessen in de taal, manieren, dans en zelfs dressuur en schermen. Verder werd de 

wasserij, de kleermaker en de pruikenmaker bezocht; het was gebruikelijk om in Italië nieuwe kleding 

te dragen en ter plaatse niet uit de toon te vallen. Bovendien werd nieuwe kleding aangeschaft om bij 

terugkomst landgenoten te imponeren met de laatste internationale mode.180 Ook namen reizigers die 

het zich konden permitteren tekenaars in dienst om bepaalde herinneringen vast te leggen.181 Ten slotte 

waren er de kosten van souvenirs, munten, medailles, stenen en andere objecten uit het verleden – 

geliefde verzamelobjecten bij toeristen vanaf de helft van de zeventiende eeuw.182 Sommige reisgidsen 

gingen op praktisch gebied nog verder en boden hulp bij het pakken van de bagage: een zonnewijzer, 

verrekijke, kompas, taalgids en papier waren een must in de koffer.183    

 Een reisgids had ook zijn beperkingen, want niet op alle vlakken kon de reiziger geholpen 

worden. Voor de getallen en afstanden was een reisgids inderdaad het meest betrouwbaar en voor 

informatie over kosten en transport het meest praktisch, maar voor vroegmoderne reizen werd niet 

alleen vertrouwd op de gedrukte boeken. Er werd ook beroep gedaan op mondelinge informatie via 

gidsen van vlees en bloed.184 In de meest toeristische landen – waar Italië er één van is – was het zeer 

gebruikelijk om een ‘echte’ gids te gebruiken. Dit wordt duidelijk op twee manieren: ten eerste wordt 

het gebruik van menselijke gidsen direct genoemd in reisgidsen en –verslagen. Daarnaast blijkt het 

gebruik van gidsen van vlees en bloed uit de beschrijvingen van bepaalde steden of 

bezienswaardigheden die onafhankelijk niet bezocht hadden kunnen worden.185 Het belang van een 

professionele gids was dan ook groot op reis. De kennis van lokale bewoners met interessante, 

hedendaagse en levendige feiten over de streek was een goede aanvulling op de historische en 

topografische informatie uit de reisgids.186 Gedrukte reisgidsen raden daarom zelfs aan om menselijke 

gidsen te raadplegen. In Italië waren er twee soorten gidsen: vetturini (koetsiers) die zorgden voor het 

juiste vervoer en gidsen in grote steden en religieuze centra die hun klanten leidden langs lokale 
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tradities en zorgden voor praktische informatie om het verblijf te vergemakkelijken.187 Vroeg 

zeventiende-eeuwse reizigers vertrouwden vooral op lokale diplomaten, studenten, zakenrelaties en 

andere amateurgidsen, die reizigers in hun vrije tijd door de stad leidden. In de achttiende eeuw werd 

de leidtsman een echt beroep.188   
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DELITIAE ITALIAE  

Nu duidelijk is wie er gingen reizen, wat hun reisdoelen waren, wat voor reisliteratuur er verscheen 

om de reizigers op weg te helpen en wat voor elementen reisgidsen bevatten, is het tijd om over te 

gaan op een specifieke reisgids: de Delitiae Italiae. Eerst zullen algemene gegevens over deze gids 

besproken worden: de auteur, het publicatiejaar, verschillende edities, het Duitse origineel, kopieën, 

het formaat en de opbouw. Daarna zal de route worden besproken. Er is namelijk gekozen een deel 

van de gids te behandelen in het tweede gedeelte van dit onderzoek: de editie. Vervolgens zullen de 

stadsbeschrijvingen – met algemene context – worden toegelicht. Ten slotte volgt een uitleg over de 

dialogen, die achterin de gids zijn toegevoegd om de reizigers Italiaans bij te leren. Wanneer deze 

algemene gegevens helder zijn, zal de gids in de drie hiervoor geschetste kaders geplaatst worden.   

De Delitiae Italiae is voor het eerst gepubliceerd in 1602 in Arnhem door Jan Janzoon.189 De 

ondertitel luidt: Dat is: eyghentlijcke beschrijvinghe wat door gantsch Italien in elcke stadt ende 

plaets te zien is van antiquiteyten, palleysen, pyramyden, lusthoven begraffenissen en andere 

gedenckweerdige dingen. Met eene onderrichtinghe wat voor gheldt in gantsch Italien ganghbaer is. 

Item noch sommige dialogen oft tsamensprekinghen, daer uit de Italiaensche sprake tot nootdruft kan 

gheleert worden. De gids is gedrukt in octavoformaat (8°), zoals gewoonlijk was bij reisgidsen (8° of 

12° formaat), zodat deze gemakkelijk mee te nemen was op reis.190  

De auteur van de Delitiae Italiae is Casper Ens (ca 1570-1650), ook bekend als Caspar, 

Casparius, Casper Casparsen of Gaspar Ens.191 Nadat hij vice-directeur was van de Latijnse school in 

Delft, heeft hij zich in Keulen gevestigd als productieve auteur, vertaler en Latijns dichter.192 Ens’ 

toneelstuk over de Prins van Oranje is zijn meest bekende werk, verschenen  in 1599 met de titel 

Princeps Auriacus, sive libertas defensa (= de Prins van Oranje, of de vrijheid verdedigd). Het stuk is 

gedrukt in Delft, waar Ens op dat moment conrector was aan de Latijnse school. Princeps Auriacus 

was het eerste stuk in een rijke traditie van zestiende en zeventiende-eeuwse drama’s over de 

Nederlandse Opstand.193 Daarnaast heeft hij veel reisgidsen op zijn naam staan.    

 De titelpagina vertelt al dat de Delitiae een bewerking is van een Duitse gids met dezelfde 

naam, samengesteld door Georg Kranitz von Wertheim, gedrukt in 1599 in Keulen ter gelegenheid van 

                                                        
189 Een kopie van de eerste druk uit 1602 is te vinden in de collectie van de Biblioteco Nazionale 
Centrale in Rome (18.1.A.20). 
190 Frank-van Westrienen, De Groote Tour, 75. 
191 Justin Stagl, Apodemiken: eine räsonnierte Bibliographie der reisetheoretischen Literatur des 16., 
17. und 18. Jahrhunderts (Paderborn 1983) 34, 35; A.J. van der Aa. Biographisch woordenboek der 
Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in 
ons vaderland hebben vermaard gemaakt; voortgezet door K.J.R. van Harderwijk en G.D.J. Schotel, 
(Haarlem 1852-1878) 221. 
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193 Collectie Delft, ‘Caspar Ens, Princeps Auriacus’ (2017), http://collectie-
delft.nl/?option=com_simple_archive&view=table&Itemid=134&result=details&id=4ebc65c0-f071-
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het jubeljaar 1600.194 In de Rooms-katholieke traditie is een jubeljaar een groot religieus evenement. 

Het is het jaar van vergiffenis van de zonden, verzoening tussen tegenstanders, van bekering en waarin 

God gediend wordt in vrede met solidariteit, hoop en vreugde. Bovenal is een jubeljaar het jaar van 

Christus, die – volgens de Rooms-katholieken – het leven en de genade brengt.195 In dit heilige jaar, 

dat iedere vijfentwintig jaar gevierd wordt, verleent de kerk een plechtige aflaat en trokken veel 

pelgrims naar Rome.196 De verering gaat gepaard met speciale handelingen, waardoor de interesse 

voor Italië nog eens extra werd aangewakkerd.197 Uit de praktijk blijkt dat protestantse reizigers 

doorgaans geen moeite hadden met katholieke religie.198 De tolerante, intellectuele doelen van de 

grand tour droegen bij aan deze open houding.199 Ten aanzien van het katholieke geloof waren 

protestantse reizigers niet zozeer geïnteresseerd in de dienaren en hoeders van de kerk, maar hadden 

meer belangstelling voor uiterlijke vormen van het geloof.200 De meeste reizigers leken gegrepen door 

het uiterlijk vertoon en de rituelen in het katholicisme. Relikwieën waren ware attracties en zolang ze 

te maken hadden met Jezus Christus en evangeliën waren ook gereformeerden geïnteresseerd.201 In een 

jubeljaar keken zij hun ogen uit tijdens een reeks van religieuze manifestaties en alle 

feestelijkheden.202    

De Nederlandse bewerking van de Delitiae is grotendeels een vertaling van het Duitse 

origineel. De vertaling en adaptie voor een Nederlandstalig publiek zijn vrij gemakkelijk gemaakt, 

omdat de informatie in de originele gids al vrij geschikt is voor een algemeen, internationaal publiek. 

In cultureel opzicht is de informatie vrij algemeen, omdat de gids zeer praktisch is; hij dient als een 

soort routebeschrijving en er wordt verteld ‘hoe veel mijlen de eene stadt van de ander leyt’.203 Deze 

gegevens zijn niet specifiek op één cultuur gericht en gemakkelijk te gebruiken in een andere context, 

waardoor de uitgever de tekst grotendeels ongewijzigd kon laten.204 Aan de andere kant bevat de gids 

veel zaken die juist wel tijdspecifiek zijn, zoals waar te overnachten, waar het paard te stallen, wie te 
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benaderen voor rondleidingen, hoeveel fooi te geven en welk transportmiddel het beste te gebruiken. 

Deze informatie hielp de reizigers achteraf om het geheugen op te frissen wanneer het reisverslag 

geschreven werd en kan ons veel vertellen over ‘toeristenbranche’ van de zeventiende eeuw. 

Daarnaast heeft Ens bepaalde zaken, die in het origineel specifiek op Duitse reizigers gericht waren, 

laten staan, bijvoorbeeld in welke herbergen mede-Duitsers te vinden zijn. Of Ens het onnodig vond 

om deze informatie te wijzigen of dat het laksheid was van Ens of dat hij met ‘Duytsers’ ook 

Nederlanders aanduidde, is niet duidelijk.        

 Daarnaast heeft Casper Ens aanpassingen gedaan op het gebied van religie, met een 

‘occasional specifically protestant slant on the material’.205 Al zijn er in Duitse reisboeken nauwelijks 

antikatholieke gevoelens aan te wijzen. Sterker nog, edellieden, handelaren en ambtenaren uit de 

Lutherse gebieden waren, zoals gezegd, geïnteresseerd in katholieke kerken, kloosters, rituelen, 

schilderijen, muziek en pauselijke bezittingen. In verslagen werd er neutraal of zelfs positief over 

religieuze bezienswaardigheden gesproken.206 Ook al waren de meeste calvinisten gematigd, Ens kon 

religie niet zomaar negeren, want menselijke zaken werden in de vroegmoderne tijd begrepen in 

termen van religie.207 Overigens was Ens geen lid van de gereformeerde kerk, maar wel ‘liefhebber’.208 

In het voorwoord verontschuldigt Ens zich voor mogelijke katholieke zaken zoals wonderen, relieken 

en pelgrimages. Hij heeft deze materialen er niet uit willen halen, omdat hij ze als niet-bedreigend ziet 

voor protestanten.209 In Italië zelf werd bovendien bij godsdienstige plechtigheden niet verwacht dat 

reizigers hun gedrag zouden afstemmen op de gelovigen.210 Italianen benaderden de gereformeerde 

bezoeker liberaal; alleen bagage werd gecontroleerd op verboden boeken, die een bedreiging zouden 

zijn voor het katholieke geloof.211  

Kopieën van de eerste druk (1602) zijn heel zeldzaam, maar van de tweede (1609) en derde 

druk (1620) zijn meer exemplaren overgeleverd.212  Voor deze scriptie is gebruikt gemaakt van digitale 

scans van de eerste druk (1602), die zich hoogstwaarschijnlijk in de collectie van de Biblioteco 
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Nazionale Centrale in Rome bevindt.213 voor ontbrekende pagina’s in deze uitgave is de derde druk 

geraadpleegd, te vinden in de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Er is in eerste 

instantie gekozen voor de eerste druk, omdat dit de vroegste druk is en simpelweg omdat deze 

voorhanden was. Hetzelfde geldt voor de missende pagina’s; de derde druk was door de locatie 

(Amsterdam) gemakkelijk te raadplegen. Het gaat er in deze scriptie niet om de drukgeschiedenis van 

de Delitiae Italiae te achterhalen. Wel is het belangrijk de drukken globaal te vergelijken, omdat 

zowel de eerste als derde druk gebruikt worden. Het formaat is gelijk (8°). De letters van de derde 

druk zijn kleiner, waardoor er meer woorden op een pagina staan. De derde druk bevat ook de Delitiae 

Galliae, een ander boek van Casper Ens dat achter de Delitiae Italiae is gevoegd. Verder verschilt de 

inhoud op sommige punten. Het aantal mijlen verschilt bijvoorbeeld af en toe per druk. Of dit te wijten 

is aan foute overnames of aan nieuwe berekeningen is onbekend.  

De Delitiae opent met een voorblad met de titel, de ondertitel met extra toelichting waarvoor 

het boekje dient, de schrijver (‘G.K.V.W.’),214 de taal, namelijk ‘hoogduytscher’ en informatie over de 

drukker: plaats, naam en jaar van de druk (Arnhem, Jan Janszoon, 1602). Vervolgens opent de gids 

met het voorwoord ‘Aenden goethertighen leser’, waarin het doel van de gids, de doelgroep, een 

verantwoording en een inleiding op de reis worden besproken. Daarna volgt een ‘Wechwijser door 

gantsch Italien’. Dit is een soort routebeschrijving in 169 stappen met het aantal mijlen van stad tot 

stad en er wordt genoemd waar de herbergen zich bevinden.215 Via de inleidende informatie bij 

‘Vertoonginghe ende waarachtig bericht’ gaat de auteur over op het beschrijven van de steden, 

hieronder (in de paragraaf ‘Stadsbeschrijvingen’) nader toegelicht. Na de tocht door Italië volgen 

dialogen, ook hieronder verhelderd. Ten slotte is achterin de gids een overzicht met wisselkoersen 

toegevoegd: ‘Beschrijvinge van die munte die in gantsch Italien gangbaer is’. Dit overzicht was prettig 

voor de reiziger, want in Italië kreeg hij te maken met diverse munteenheden. In de verschillende 

onafhankelijke gebieden werd met andere geldsystemen betaald.216   

  

                                                        
213 De catalogus van de Biblioteca Nazionale is helaas erg onoverzichtelijk en niet aangesloten op 
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216 Hooft, Een naekt beeldt, 21, 33.  
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ROUTE 
De hoofdroute van de Delitiae loopt grofweg langs de volgende steden: Venetië, Loreto, Rome, 

Ferrara, Bologna, Florence, Siena, Rome, Napels, Malta, Napels, Pisa, Lucca, Genua, Milaan, Mantua, 

Padua en eindigt weer in Venetië. Onderweg worden veel steden bezocht of op zijn minst gepasseerd, 

maar veel kleine plaatsjes worden slechts bij naam genoemd zonder verdere toelichting. 

 

 
De hoofdroute 

Voor deze scriptie, die binnen een bepaald tijdsbestek geschreven moest worden, is ervoor gekozen 

een deel van de route te editeren en te gebruiken voor de duiding van de gids ten opzichte van de 

geschetste brede context. Ik heb gekozen voor de route in Noord-Italië, omdat dit een mooi, behapbaar 

en afwisselend geheel is van steden. Daarnaast is deze route uiterst geschikt om in een reisgids voor 

vandaag de dag te verwerken. Binnen deze noordelijke route in de Delitiae kan de reiziger op 

verschillende punten keuzes maken welke weg te nemen of heeft de reiziger de optie voor extra 

uitstapjes.  

De besproken hoofdroute begint in Pisa, nadat de reiziger vanuit Malta en Napels is gereisd.  

Vervolgens naar Lucca. Via Livorno, Mazzarosa, Pierra Sante, Massa de Carrara en Sarzana komt de 

reiziger in Laris Port. Hier kan men kiezen een uitstapje te maken naar Spezie. Van Laris wordt de 

boot genomen naar Portovenere. De auteur raadt hier aan om over het water van Laris naar Genua te 
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reizen. Toch kan men hier – ondanks de bergen en het gevaar – kiezen om de weg over land te nemen 

(de groene route). Via Remedi, Borgetto, Mattarana, Bracco, Cestri, Chiavari, Pallo, Becco en 

Bogliasco komt men ook in Genua. Vervolgens reist met naar Savona. Vanaf daar via Pontedecimo, 

Puzzolo, Al Botho de Fornari, Isola, Arqua, Saravalla, Pettola, Tortano, Ponte Curon, Voghera, 

Pancarma en Cava naar Pavia. Via Pinasco komt men dan in Milaan. Vanaf daar via Margiane, Lodi, 

Zorlesco en Pizzighiton naar Cremona. Via Mercari en Castellucio komt men in Mantua. Vervolgens 

via Sant Ianeta en Motagnano in Padua. Daar kan een uitstapje gemaakt worden naar Apana en Arqua 

om vervolgens terug naar Venetië te reizen (de gele route).  

De gids geeft ook een tweede route om van Genua naar Padua te reizen (de paarse route). Als 

met via Frankrijk over de Alpen in Piemont komt, gaat men naar Asthi, Turijn, Vercelli,  Novara, 

Bergamo, Brescia, Peschiera, Verona en Vincenza naar Padua en vervolgens naar Venetië.  

De ‘Wechwijser’ eindigt met de tekst: ‘Van Padua na Venegen (= Venetië) canmen met die 

veerschepen (die alle avont een oft twee afvaren) lichtelic komen ende te landt heeft men altijt 

koetschen ende herbergen.’ Daarmee eindigt de route ook weer in Venetië. Hoe men van Nederland in 

Venetië en weer terugkomt, wordt niet duidelijk, maar daar had men hoogstwaarschijnlijk andere 

reisgidsen voor. 

 

 
De route door Noord-Italië  
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STADSBESCHRIJVINGEN 
 Waar kleine steden in enkele dagen bekeken werden en middelgrote steden in enkele weken, werd 

voor een verblijf in Rome gemiddeld twee maanden uitgetrokken door vroegmoderne reizigers.217  Niet 

gek dus, dat 42 van de 98 folia over stadsbeschrijvingen in de Delitiae over Rome gaan en de rest over 

andere steden. Langer oponthoud dan nodig voor de rondgang langs de vele antiquiteiten werd 

overigens niet aangeraden, want in Rome ‘is de lucht ongezond en de zeden zijn er verdorven’.218  

Na Rome ging men gewoonlijk richting Napels om de omgeving en de stad te verkennen. Die 

volgorde genoot de voorkeur, omdat men in Rome een begin had gemaakt met de antieke 

overblijfselen, waarop de klassieke resten in Napels uitstekend aansloten.219 Ook Pozzuoli, het Pompeï 

vóór Pompeï, was een geliefde plaats voor antiquiteiten. Ook de Delitiae houdt de volgorde Rome-

Napels aan. Een interessante vraag is waarom welke steden bezocht werden. Venetië, Rome en Napels 

spreken voor zich: het zijn dé drie hoofdsteden met een veelzijdige historie en zeer rijk aan klassieke 

cultuur.220 De rest van de bestemmingen waren niet altijd steden ‘full of prestigious heritage’.221 

Bepaalde locaties werden om andere redenen bezocht. Zo werd Gaeta onderweg naar Napels bezocht 

vanwege het zeevermaak. Tivoli stond bekend om de mooie buitenverblijven van de Romeinse elite. 

Toscane was de streek ‘waar de lucht zuiver is, de taal puur en de zeden rein’.222 Voor een langer 

verblijf in dit gebied werden Florence of Siena aangeraden.223 Siena stond, naast de zuiverheid, bekend 

om het zuivere Italiaans dat daar beluisterd en geleerd kon worden. Veel reizigers namen hier 

taallessen. Tot 1650 tenminste, want daarna verbleekte de reputatie van de universiteit.224 Bologna was 

een mooie universiteitsstad, net als Padua. Padua was aantrekkelijk vanwege het milde religieuze en 

politieke klimaat, vooral ten gunste van niet-katholieken.225 Als je in Padua stond ingeschreven als 

student, kon je van vele voordelen genieten. Zo fungeerde het inschrijvingsbewijs als zeer bruikbaar 

paspoort, waardoor je geen last had van douaneambten.226 Montefiascone stond bekend om de goede 

wijn.227 Ten slotte waren Venetië en Milaan behoorlijke steden voor een waardige afsluiting van de 

                                                        
217 De Leeuw, Herinneringen aan Italië, 14. 
218 Frank-van Westrienen, De Groote Tour, 42.  
219 De Leeuw, Herinneringen aan Italië, 14. Overigens werden Pompeï en Herculaneum – nu 
hoogtepunten van klassieke overblijfselen – pas in de achttiende eeuw gevonden, ver na de uitgave van 
Ens.  
220 De Leeuw, Herinneringen aan Italië, 5; Frank-van Westrienen, De Groote Tour, 43.   
221 Hendrix, ‘City guides’, 10.  
222 Frank-van Westrienen, De Groote Tour, 43, 60.  
223 Ibidem, 43.  
224 Ibidem, 48, 141, 167.  
225 Ibidem, 141. 
226 Ibidem, 43, 60, 144.  
227 De wijn is bekend in Montefiascone vanwege een legende. Alan Moss: In het kort gaat deze legende 
als volgt: In 1111 trok de Duitse keizer Hendrik V naar Rome om zich door de paus tot keizer te laten 
kronen. In zijn aanhang was ook een bisschop Johannes Fugger genaamd, een voorzaat van de 
Zwabische koopmansfamilie Fugger. De bisschop was enorme wijnliefhebber en zond zijn dienstknecht 
vooruit om de lokale drank te testen en een geschikte verblijfplaats te vinden. Wanneer hij goede wijn 
proefde, schreef hij met krijt ‘Est’ (‘Hier is het’) op de poort van de herberg. Toen hij in Montefiascone 
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rondreis.228 Venetië was overigens ook als beginpunt een van de hoofdbestemmingen. Overigens is het 

bijzonder dat de route ook naar Malta gaat. Zuidelijker dan Napels kwam men namelijk gebruikelijk 

niet.229  

De steden van bestemming werden heel zorgvuldig uitgezocht door de reizigers tijdens de 

voorbereiding. Men probeerde ervoor te zorgen dat een bezoek aan bepaalde steden samenviel met 

plaatselijke festiviteiten en kerkelijk hoogtijdagen. Het carnaval in Venetië was moeilijk te missen, 

want dat ging een half jaar lang door.230 Rome werd het liefst in een jubeljaar bezocht, want dan stond 

het programma vol met plechtige hoogmissen. In Napels was het jaarlijkse feest van de liquefactie van 

de Heilige Januarius, ‘het bloedwonder’, een hoogtepunt.231 Opvallend genoeg besteedt de Delitiae, 

buiten Rome, geen aandacht aan deze feestdagen. Misschien omdat er in andere steden geen of minder 

sprake was van plaatselijke, religieuze festiviteiten. Wel noemt de gids bijvoorbeeld dat een bepaald 

voorwerp alleen bij ‘hooge feesten’232 in Genua getoond wordt: ‘In de kercke van santa Sacristia, 

indien ghy daer vlijtich aenhout, so sult ghy te sien comen een sleutel van so costelicken smiraldo dat 

desgelijck in gantsch Europa niet te vinden en is, de welcke eenen onuitspreckelicken schat weerdich 

geacht wort. Op de hooge feesten toont men die.’233  

De beschrijvingen van de steden in de gids zijn op eenzelfde soort manier opgebouwd – al 

krijgt de ene stad, afhankelijk van de grootte, prominentie of bezienswaardigheden, meer aandacht dan 

de andere. De interesse voor steden werd in de Nederlanden steeds groter aan het begin van de 

zeventiende eeuw. De Delitiae is niet het enige werk dat zich zo sterk op steden richt. Het groot aantal 

aan steden gewijde teksten is hier een bewijs van: er bestaan diverse onderschriften bij kaarten, 

historisch-topografische stadsbeschrijvingen, chronologische kronieken, omvangrijke stedendichten en 

                                                                                                                                                                             
kwam, was de muskaatwijn zo fantastisch dat hij in zijn enthousiasme ‘Est! Est! Est!’ op de deur 
schreef. Zijn Duitse meester kon zich niet inhouden en dronk zich dood in Montefiascone. Volgens de 
overlevering werd de bisschop begraven in de Basilica di San Flaviano. Het verhaal van de Duitse 
priester verspreidde zich gedurende de zeventiende eeuw. Duitse, Franse, Engelse en Nederlandse 
reizigers maakten een tussenstop in Montefiascone om een glas muskaatwijn te heffen op bisschop 
Fugger en een visite te brengen aan het graf in de Basilica di San Flaviano.  
228 Ibidem, 43. 
229 Een onderzoek naar de frequentie van de stedenbezoeken, zoals Alan Moss geeft in zijn proefschrift 
over identiteitsvorming in Nederlandse reisverslagen uit de zeventiende eeuw, geeft meer inzicht in de 
vraag waarom en hoe vaak bepaalde steden bezocht werden. 
230 De Leeuw, Herinneringen aan Italië, 14.  
231 Ibidem, 14; Carl Koppeschaar, ‘Eén wonder is alvast de wereld uit’ (november 2002) 
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/een-wonder-is-alvast-de-wereld-uit (10 juni 2017): 
Januarius van Benevento († 304) was waarschijnlijk de eerste bisschop van Benevento. Hij werd tijdens 
de christenvervolging door Diocletianus onthoofd. Zijn overblijfselen werden later naar Napels gebracht 
en sinds de zeventiende eeuw ligt Januarius als patroonheilige in de dom Van Napels. Twee keer per 
jaar vindt hier het ‘bloedwonder’ plaats. De aartsbisschop haalt uit de kapel een zilveren reliekhouder 
tevoorschijn met een vaste, roodbruine substantie erin. Volgens de kerk is dit het gestolde bloed van 
San Januarius.  
232 ‘Hooge feesten’ zijn in de Christelijke een Joodse traditie zeven jaarlijkse feesten en rustdagen.   
233 Caspar Ens, Delitiae Italiae (Arnhem 1602) f.87r. Vanaf nu zal wanneer verwezen wordt naar deze 
editie van de Delitiae slechts het foliumnummer genoemd worden.   
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voorschriften voor het reizen.234 Vanuit deze verschillende invalshoeken ontstonden opvattingen over 

hoe een stad voor het voetlicht gebracht kon worden. De stadsbeschrijvingen in gidsen zijn gebaseerd 

op verschillende bronnen, die zich allemaal richtten op het omschrijven van steden. De 

stadsbeschrijvingen in de Delitiae moeten in dit licht gezien worden; ze zijn een mengproduct van 

verschillende disciplines en genres, die zich hebben laten inspireren door dezelfde bronnen. De eerste 

en belangrijkste inspiratiebron van de auteurs van deze stadsbeschrijvingen is de klassieke, retorische 

lof, die aan de basis ligt van het stedendicht. Al in de Oudheid werden steden geprezen in deze 

laudatio. Het ging de klassieken om welsprekendheid in plaats van het geven van informatie; geen 

precieze details zoals de afmetingen van gebouwen of uiterlijke bijzonderheden, maar alleen generalia 

kwamen aan bod. In de dertiende eeuw werd de stedenlof beschrijvend van aard met een voorkeur 

voor het opsommen van zoveel mogelijk details en het geven statische gegevens. Vervolgens gaven de 

humanisten in de zestiende eeuw een nieuwe draai aan de  stadsbeschrijvingen: ze vonden een 

middenweg tussen de middeleeuwse opeenstapeling van feiten en de antieke laudatio.235 Naast deze 

stedenlof haalden schrijvers inspiratie uit rapporten van Venetiaanse steden, die in de zestiende eeuw 

door ambassadeurs gemaakt werden. Deze rapporten zijn volgens een vast beschrijvingsschema 

opgebouwd, waaruit de volgende onderwerpen zijn gepikt voor de stadsbeschrijvingen in gidsen: 

naam, ligging, gebouwen en aspecten van de stedelijke samenleving.236 Adviezen over wat de reiziger 

precies moest observeren en welke onderwerpen in het reisverslag besproken moesten worden, werden 

vaak gegeven in beschrijvingsschema’s, die werden gegeven als ‘ramistische boomdiagrammen’.237  

De steden werden bij voorkeur volgens een vast schema beschreven: van buitenaf (in externis) 

en van binnenuit (in internis). Bij de omschrijving van de stad van buitenaf gaat het om de uiterlijke 

eigenschappen, zoals de naam, de ligging en de gebouwen.238 De schemata beginnen met de naam van 

de plaats: zowel oude en nieuwe namen worden besproken en etymologisch verklaard. De Delitiae 

noemt alleen de huidige namen en besteedt geen aandacht aan de historie en etymologie van deze 

namen. Daarnaast worden stichters en uitbreiders van een stad benoemd, vaak samen met de 

behandeling van de stadsgeschiedenis.239 In de Delitiae worden zowel hele volken als specifieke 

namen genoemd: zo is Bergamo ‘van de Duytschen (soo men seyt) gebout’ en is Brescia ‘onder de 

Veneetsche heerschappy comen Anno 1517. het welck sy van Francisca 1. coninck van Vranckrijck 

gewonnen hebben.’240 Vervolgens gaan de beschrijvingen over op de ligging van de stad. Deze ligging 

extra urbem valt uiteen in de ligging en de natuurlijke gesteldheid.241 De bespreking van bergen, 

rivieren, zeeën, bossen en akkers wordt voortdurend beschreven in termen van vruchtbaarheid en nut 

                                                        
234 Verbaan, De woonplaats van de faam, 40. 
235 Ibidem, 137, 138.  
236 Ibidem,138, 139, 142.  
237 Ibidem, 163, 283.  
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239 Ibidem, 142.  
240 f. 95r, f.95v.  
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voor de bevolking. Er wordt bijvoorbeeld gewezen op de visrijkdom, bevaarbaarheid en de jacht.242 

Deze utiliteit komt ook in de Delitiae sterk naar voren: ‘Cremona is een lustige ende vermaerde stadt 

ende heeft veel schoone ghewassen ende heerlicke vruchten, oock seer costelicken goeden Wijn ende 

is van vele dinghen seer wel begaeft.’243 Pavia heeft ‘een schoon schiprijc water twelc daer aen loopt 

genaemt Ticino.’244 In grote lijnen zoomt de gids langzaam van een overzicht van de omgeving in op 

de stad zelf. Via de stadspoort wordt de stad binnengetreden: ‘Als ghy aen de stadt Pisa coemt ende 

dat u den tollenaer aen de poort besoecken wil.’245 Dit valt nog steeds onder de beschrijving in 

externis, maar de Delitiae voegt hier praktische informatie toe, bijvoorbeeld over de douanecontroles. 

In de stad zelf ligt de nadruk op de gebouwen, die in openbare en privébouwwerken. De openbare 

gebouwen en instellingen worden opgesplitst in kerkelijk en wereldlijk. Onder de kerkelijke gebouwen 

vallen onder andere kerken, kloosters en liefdadigheidsinstellingen. Tot de wereldlijke gebouwen 

behoren onder andere paleizen, kastelen, stadhuizen en markten.246 De Delitiae maakt hierin geen 

onderscheid en beschrijft zowel kerkelijk als wereldlijke gebouwen: In Pisa ‘siet ghy een treffelicke 

parochy kerc ofte dom, die van claren marmersteen gebout is en seer schoon gheciert’, maar ook is de 

stad met geweldige palleysen en Huisen doorbout, insonderheyt dat palleys del cavallieri di S. 

Stephano.’247  

Onder de innerlijke beschrijving (in internis) valt de stedelijke samenleving met nadruk op 

bestuurlijke zaken en de bevolking zelf.248 De wijze van bestuur, het politieke systeem en de 

bestuurders waren belangrijk om uitgebreid te benoemen, omdat van veel jongemannen op reis 

verwacht werd hier kennis mee te maken.249 De Delitiae besteedt echter nauwelijks aandacht aan 

bestuursvormen, alleen het hoofd van de stad wordt dikwijls genoemd: ‘De eerste is Asthi ende 

behoort den hartoch van Savoyen’.250 Daarnaast noemden stadbeschrijvingen alles wat met wetenschap 

te maken heeft, zoals onderwijsinstellingen, bibliotheken en belangrijke geleerden.251  De Delitiae gaat 

nauwelijks op wetenschap in, maar belangrijke instellingen worden genoemd, bijvoorbeeld de 

bibliotheek in Bergamo: ‘daer siet ghy een schoon Lyberie die Martinus Martinenga gestift heeft.’252 

Als laatst volgt in stadsbeschrijvingen een etnografische schets van de bevolking, met 

onderwerpen zoals kleding, uiterlijk, gewoonten, religie en vroomheid. In de Delitiae wordt de 

bevolking met name besproken als het om de adel of soldaten gaat: Brescia heeft bijvoorbeeld ‘eenen 
                                                        
242 Ibidem, 144. 
243 f. 90v, f. 91r.  
244 f. 88r.  
245 f. 83r.   
246 Verbaan, De woonplaats van de faam, 145: De indeling in kerkelijke en wereldlijke gebouwen was 
algemeen aanvaard. Al waren de meningen verdeeld als het ging om het stadhuis en de 
onderwijsinstellingen.  
247 f. 83r, f. 78r.  
248 Verbaan, De woonplaats van de faam, 142.  
249 Ibidem, 146.  
250 f. 94v.  
251 Verbaan, De woonplaats van de faam, 147.  
252 f. 95v. 
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fijnen statelicken Adel’.253 Ook een schets van de stedelijke economie met haar markten, handel en 

nijverheid kan gegeven worden.254 De Delitiae noemt bijvoorbeeld belangrijke markten: In Vercelli 

‘wort eenen groten handel met wolle gedreven’.255      

 Wat betreft de stadsbeschrijvingen volgt de Delitiae dus deels het hierboven genoemde 

schema; niet alle elementen komen even uitgebreid aan bod. We moeten daarbij echter in ons 

achterhoofd houden dat de gids vooral als een praktische gids bedoeld is. In ieder geval wordt per stad 

een kort verslag van de herkomst van de stad in kwestie en een opsomming van de gebouwen en 

kunstwerken die zich in de stad bevinden gegeven.256 De inleiding bij Milaan kan gelezen worden als 

een gemiddelde tot uitgebreide omschrijving van een stad in de Delitiae: Meylanen is de hooftstadt in 

Lombardia, dese wort voor een van de grootste steden in Europa getelt. Ooc heeftse groot voorsteden, 

de welcke sommige wel een stadt genoemt  mochten worden. Sy leyt aen de rivier Ticino, op de 

welcke alles genoech na ende van de stadt gevoert wort. Dese stadt behoort den coninc van Spaengien 

toe ende wort een hartochdom genoemt. Dese stadt is oock seer sterck met mueren, rondeelen ende 

bolwercken alles wel versien. Daer is ooc een groote handelinge  van alderley natien ende waeren.257 

Verder is vooral de praktische informatie van groot belang, bijvoorbeeld waar te slapen: ‘so ghy daer 

logeren wilt,  soo gaet inde 3. Coningen ofte by den Falcon, hier trect de Duytsche nacye 

gemeyndelick op.’258  

 

DIALOGEN 
Een belangrijk onderdeel van de Delitiae Italiae vormen de Nederlands-Italiaanse dialogen, passend 

bij het praktische doel van het boekje, zodat de reiziger zich verstaanbaar kan maken in Italië.259 

Nederlanders hechtten van oudsher groot belang aan het leren van vreemde talen en waren trots op hun 

taalkundige vaardigheden. Dit is logisch in een klein taalgebied, waar handel en zeevaart belangrijke 

bronnen voor de economie waren.260 Deze dialogen zijn gebaseerd op de teksten in taalgidsen, 

vergelijkbaar met de woordenlijsten en voorbeeldzinnen in reisgidsen die vandaag de dag gebruikt 

worden. Sommige van de boekjes legden de nadruk op vocabulaire, en synoniemen, andere waren 

praktijkgerichter en wilden de toerist bekend maken met het alledaagse leven in het land waar gereisd 

werd.261 De Delitiae valt in de laatste categorie. De korte introductie stelt dat de ‘Lustige Dialogi of 

t’samen sprekingen Italiaens ende Neerlandts van aldesley Handelen’ die in het dagelijks leven 

kunnen voorkomen, de lezer helpt om zelfstandig Italiaans te leren. Het doel is om ‘goet Italiaens te 
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254 Verbaan, De woonplaats van de faam, 148. 
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spreken ende antwoorden’. De gids bevat acht dialogen met de volgende thema’s: ‘een maaltijd voor 

tien personen’, ‘leren kopen en verkopen’, ‘een schuld eisen’, ‘de weg vragen’, ‘gesprek in de herberg 

voeren’, ‘gesprek bij het opstaan’, ‘koopmanschap, tellen, dagen van de week’ en ‘het maken van 

obligaties en rekeningen’.262 In bijlage 1 is een voorbeeld te vinden van de dialoog over het vragen van 

de weg.  

De dialogen lijken samengesteld voor gebruikers van de Delitiae: de keuze en volgorde van de 

talen (Nederlands-Italiaans) en de thema’s helpen specifiek de vroegmoderne, Nederlandse reiziger in 

Italië. Dit is echter niet het geval. Eerder onderzoek heeft laten zien dat de acht dialogen, of delen 

ervan, eerder ontstaan zijn, namelijk in de zestiende eeuw in de Zuidelijke Nederlanden. De dialogen 

zijn een selectie van eerder gepubliceerd materiaal in zogenaamde ‘praktische woordenboeken’. Dit 

zijn woordenboeken die niet alleen bestaan uit woordenlijsten, maar ook complete zinnen en dialogen 

bevatten. Deze dialogen waren in de zestiende eeuw zeer populair in het internationale 

handelaarscircuit en werden gebruikt op scholen of in privélessen.263 De dialogen in de Delitiae Italiae 

stammen af van de dialogen in Vocabulare (1527) van Noël de Berlaimont, een schoolmeester uit 

Antwerpen. De dialogen verschenen aanvankelijk in Frans-Nederlands, maar zijn in de loop van de 

zestiende eeuw steeds verder uitgebreid. In een publicatie, in 1558 gedrukt door Jan Verwithage in 

Antwerpen, is Italiaans als vierde vreemde taal toegevoegd, naast Nederlands, Frans en Spaans. De 

context waarin de dialogen gesitueerd zijn, is blijkbaar uitwisselbaar, waardoor ze een halve eeuw 

later nog steeds bruikbaar zijn in een specifiekere context: de Nederlandse reiziger die Italië 

bezoekt.264 Het feit dat de inhoud afkomstig is uit de Zuidelijke Nederlanden wordt duidelijk in de 

tekst zelf. De eerste dialoog bijvoorbeeld noemt de ‘Lombaert-straet’ / ‘strada dei Lombardi’ in 

Antwerpen en de vijfde dialoog noemt de stad Brussel. De tweede dialoog gebruikt een ‘stuver’ / 

‘piaco’, een zilveren munt gebruikt in Picardië, Vlaanderen en Brabant. De derde dialoog bevat 

specifiek Vlaamse producten, zoals ‘carseyen van vlaemsche verwen’.265 Vreemd is dit zeker niet – 

phrasebooks werden met het oog op winst in zo veel mogelijk talen uitgegeven. Details lijken hierdoor 

soms wat abstract, waardoor ze niet geheel aansluiten bij de dagelijkse werkelijkheid.266  

 De dialogen zijn erg interessant, omdat ze ons een indruk geven van het dagelijkse leven van 

reizigers, bijvoorbeeld over de praktijken in herbergen, winkels en op weg, over het tijdschema en de 

routines van reizenden, de omgangsvormen en relatie tussen gast en gastheer en de eetgewoonten.267 

Aan de andere kant zijn de dialogen ook wat vreemd: ze zijn breed toepasbaar in verschillende 

contexten, maar tegelijk heel specifiek. In de dialoog over het vragen van de weg wordt ook behandeld 

dat een van de sprekende erg ‘bleeck’ ziet’ – wat in mijn ogen niet van toepassing op het vinden van 
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de juiste route, maar wat de dialogen wel verlevendigde en de reiziger misschien wel weer extra 

woorden leerde. De sprekenden in de dialogen worden – zoals vandaag de dag nog steeds – aangeduid 

met spreker ‘A’, spreker ‘B’ en in enkele gevallen komt er zelfs een spreker ‘C’ bij. Opvallend is dat 

de sprekenden in de Delitiae daarnaast ook namen hebben. Deze namen worden zelfs vertaald; zo 

wordt ‘Gobrecht’ ‘Roberto’: 

 

A. God behoede u meester Gobrecht. 

B. Mijne heere, God geve u een goet leven. 

A. Hoe gaet het al met uwe gesonthyet, 

zedert dat ick u sach?  

B. Sus en so. 

A. Dio vi guardi messer Roberto. 

B. Signor mio, Iddio vi dia longa & felice vita. 

A.Come sta la vostra sanità, <d> a ch’io non 

vi viddi? 

B. Raggionevolmente.                     [f. 117v] 
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DE DELITIAE TE MIDDEN VAN VROEGMODERNE REIZEN  
Nu de drie kaders – soorten reizensoorten reizigers en soorten reisliteratuur – zijn geschetst en de 

Delitiae Italiae in het algemeen besproken is, is het tijd om de Delitiae te duiden te midden van 

vroegmoderne reizen. Hieronder zal de gids binnen de drie kaders worden geplaatst.   

 

DELITIAE: REISDOELEN  
Nu duidelijk is wie er op reis gingen en voor wie de gids bedoeld is, is het interessant om te bekijken 

of deze reizigers de Delitiae ook daadwerkelijk hebben gebruikt voor hun reis. De vraag is of de gids 

aansluit bij de doelen van de reizigers. Zoals beschreven veranderde de bundel reismotieven in de 

vroegmoderne tijd. Waar religie in de middeleeuwen het voornaamste reisdoel was, verdween deze 

motivatie grotendeels in de zeventiende eeuw door de opkomst van het humanisme en twijfels aan het 

geloof. Er werd een nieuwe, legitieme reden gevonden worden om op reis gegaan: de educatieve grand 

tour. Daarnaast reisde men om handel te drijven, zaken te doen, uit diplomatieke overwegingen en om 

medische redenen. Ten slotte werden recreatie, culturele belangstelling en ontspanning steeds 

belangrijker. Naarmate de zeventiende eeuw vordert, hoefde het reizen hoefde steeds minder 

gerechtvaardigd te worden en werd het een vorm van vrijetijdsbesteding.  De vraag is nu: in hoeverre 

besteedt de Delitiae aandacht aan deze motieven en is dus bruikbaar voor de verschillende doelen? Per 

doel zal besproken worden of en hoe dit terugkomt in de Delitiae.  

 Wie vanwege het geloof – als protestant óf katholiek – op reis ging, deed dit vanuit een van de 

twee stromingen. De gids bespreekt dan wel veel katholieke gebouwen, monumenten en rituelen, maar 

zoals Ens in het voorwoord aangaf is dit niet op één groep gelovigen gericht. Voor een reis vanwege 

het geloof lijkt de Delitiae niet geschikt, omdat de bezienswaardigheden niet beschreven zijn vanuit 

religieus, maar toeristisch oogpunt.   

 De grand tour-reiziger kon de Delitiae niet als handboek voor de gehele reis gebruiken. Dit 

valt al op bij de inleiding: die biedt geen lange ‘reyslesse’ met doelen, maar vooral praktische 

informatie. De Delitiae bevat wel veel elementen die tegemoetkomen aan de wensen van degenen die 

vanuit educatieve overwegingen naar Italië reisden. Jonge reizigers kregen in het algemeen het advies 

om onderweg te letten op de lokale geschiedenis, religie, politiek, landbouw en nijverheid.268 Ook 

besteedt de Delitiae veel aandacht aan het Romeinse verleden – waar de educatieve reiziger behoefte 

aan had.269 Materiele overblijfselen, zoals standbeelden, monumenten, praalgraven, Latijnse 

opschriften, vervallen ruïnes en oude gebouwen houden de herinnering aan het verleden levend en 

komen allemaal voorbij in de Delitiae.270 Veel Latijnse opschriften van onder andere graven en gevels 

                                                        
268 Verhoeven, Anders reizen?, 170.  
269 Ibidem, 209. 
270 Verhoeven, ‘Een zoet verval’, 527.  
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zijn overgenomen.271 Verder speelt geschiedenis een belangrijke rol in de gids. Zo worden er bepaalde 

veldslagen en strijden aangehaald, bijvoorbeeld in Bresicia: ‘Dit is onder de Veneetsche herschappy 

comen anno 1517. het welck sy van francisca 1. coninck van Vranckrijck gewonnen hebben.’272 

Humanisten vonden, zoals gezegd, specifiek bepaalde gebouwen van de stad belangrijk, zoals 

kloosters, kerken, stadhuizen, beurzen en vestingwerken.273 Ook de Delitiae besteedt veel aandacht aan 

deze gebouwen. Verder bevat de Delitiae informatie specifiek op studenten gericht, bijvoorbeeld over 

studentnummers. In de paragraaf ‘Delitiae: reisliteratuur’ – waarin ingegaan wordt op de thema’s in de 

reisgids – zullen meer voorbeelden voorbijkomen. Voor een grand tour is de gids dus wel nuttig, maar 

niet voldoende. Er was zeker aanvullende literatuur nodig, die besproken is in ‘Reisliteratuur’.  

 Handelaren hadden een goede aan de reisgids – al is de informatie niet specifiek op hen 

gericht, maar zoals gezegd had iedere reiziger informatie over bijvoorbeeld betalingen nodig. Het 

overzicht van wisselkoersen en de thema’s van de dialogen zijn zeer bruikbaar voor de koopman, maar 

ook hij had waarschijnlijk extra informatie nodig om alles te weten over het zakendoen in Italië. Er 

zijn andere gidsen die nog verder ingingen op maten en gewichten, contracten en 

verzekeringspremies.274          

 Wie op een diplomatieke reis ging, had vooral baat bij de informatie over bestuursvormen in 

de verschillende steden. De Delitiae geeft duidelijk aan wie waar de macht heeft en waarom – wat 

meestal de Spanjaarden zijn overigens. Ook de diplomaat had aanvullende informatie nodig, want er 

worden bijvoorbeeld geen manieren of omgangsvormen besproken om voorname heren in Italië te 

bezoeken.  

 Degenen die uit medische overwegingen op reis gingen, hebben niet veel aan de Delitiae. 

Slechts enkele keren worden er plaatsen beschreven die vanwege genezing en ‘krancheyden’ bezocht 

worden: Vijf mijlen van Padua is een dorp Apano genoemt, daer is den wijtbermoeden medicus ende 

conciliator geboren, Petrus Aponensis genoemt. Daer is een werm badt, twelc van wijde plaetsen 

besocht wort ende totvele krancheyden gebruyckt ende goed bevonden.275  

 Ten slotte, voor echte tips voor recreatie en ontspanning is de Delitiae niet geschikt. Dat is niet 

vreemd, want in de tijd dat de reisgids verscheen was het plezier van reizen nog niet geheel 

doorgedrongen. Wel worden er enkele keren recreatieve uitjes aangehaald, bijvoorbeeld bij Pavia: 

‘ende als ghy omtrent een Italiaensche mijl van de stadt zijt daer siet ghy den diergaerde.’276 Daarnaast 

was muziek, als vorm van amusement, vaak een hoogtepunt in de reis naar Italië.277 Deze vorm van 

vermaak wordt niet vaak aangehaald. Wel wordt de gebruiker van de Delitiae in Vincenza 

                                                        
271 Een kleine kanttekening is echter de vraag of deze inscripties – die in de Delitiae aanwezig zijn – 
volledig juist zijn overgenomen.  
272 f. 95v.  
273 Verhoeven, Anders reizen?, 170.  
274 Ibidem, 94. 
275 f. 93v.  
276 f. 88v.  
277 De Leeuw, Herinneringen aan Italië, 17. 
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aangespoord het ‘theatrum’ te bezoeken: ‘Vraecht dan vorder na het Academia, het welck een huys is 

daer de edelluyden by malcanderen comen om isch met eenige genoechelicke dinghen te vermaken, 

als met lieffelicke musijck te hooren ofte schoone comedien te sien ende andere eerlicke oeffeningen 

voor te nemen. Het is een schoon theatrum.’  

 

DELITIAE: REIZIGERS 
We hebben gezien dat het beeld van reizigers dat naar Italië ging niet representatief is voor alle 

reizigers, doordat de reisverslagen die zijn overgebleven vaak door de elite zijn geschreven en deze 

groep en haar reisbeleving centraal stelt. Natuurlijk, de reizigers kwamen voor een groot deel uit de – 

eerst adellijke en daarna burgerlijke – elite, maar de sociale achtergrond van de reizigers was diverser. 

Ook kooplieden, ondernemers, ambtenaren, militairen, leraren, medici, advocaten, kunstenaars, 

vrouwen en kinderen gingen op reis.         

 Nu we weten uit welke groepen de reizigers kwamen, is het interessant om te kijken naar de 

vraag: voor wie was de Delitiae bedoeld? Allereerst – en nogal – duidelijk: de Delitiae een 

Nederlandstalig publiek. Zoals eerder beschreven is de gids niet origineel, maar een nieuwe versie van 

een origineel Duitse publicatie. De uitgevers hebben verschillende aanpassingen gedaan, om de 

uitgave – vanuit winstoogmerk – zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van het publiek. 

De teksten zijn vertaald en de dialogen zijn in Nederlands-Italiaans toegevoegd.278 

Verder geeft de auteur Casper Ens, zelf in het voorwoord van de Delitiae al aanwijzingen over 

de doelgroep van de gids, namelijk ‘voor den reysenden’. De gids is enerzijds bedoeld ‘om de 

nutticheyt voor de ghene die daer begeeren te reysen’ en anderzijds ‘om de genuechelickheyt ende 

ververschinge der memorien  van de gene die daer geweest hebben’. De reisgids kon dus vooraf, 

tijdens en na de tocht – als opfrissing van het geheugen en ter ondersteuning van het schrijven van een 

reisverslag –  geraadpleegd worden. Daarnaast kunnen, zoals gezegd, zowel ‘de ghene die inde 

Christelijke Religie gefundeert zijn’ als ‘de ongefundeerde’ gebruikmaken van de gids als ‘eenen 

spiegel van hare blintheyt’. De reisgids laat de niet-christelijke lezers zien wat ze nog niet weten over 

het geloof.  	
Er valt nog meer te zeggen over de doelgroep. Opvallend is het bericht op het tweede folium: 

De reisgids bevat ‘een onderwijsinge om met de minste oncosten ende de beste gelegentheyt 

gintswaerts ende wederom te reysen in corter tijt’.279 De Delitiae laat de reiziger zien hoe je zo 

goedkoop mogelijk door Italië kan reizen. De meeste traditionele reisgidsen concentreren zich op 

welgestelde kopers met een humanistische achtergrond.280 De Delitiae lijkt op een ruimer publiek 

gericht.281 Toch werden ook de jongemannen van goeden huizen via financiële kanalen kort gehouden, 

                                                        
278 Van der Helm, ‘Instructions for learning Italian’, 37. 
279 f. 2r. 
280 Van der Helm, ‘Instructions for learning Italian’, 37. 
281 De Leeuw, Herinneringen aan Italië, 13.  



   

 46 

dus de opmerking is zowel aan hen als aan de middenklasse gericht.282 Waar in de gids de kosten dan 

precies beperkt worden, is niet duidelijk.283 Daarnaast laat de gids zien hoe je in korte tijd door Italië 

kan reizen. Zoals gezegd nam de burgerij de grand tour grotendeels over van de adel en overvleugelde 

deze vervolgens met kortere tripjes. De gids bevat een kortere route, waarbij niet in Venetië wordt 

gestart maar waarbij men via de Franse Alpen en Piëmont kon reizen. Zo kon alleen het noorden van 

de noordelijke route worden gepakt. Mogelijk werd hiermee ingespeeld op de populariteit van de 

kortere tripjes.284 

Verder valt op dat grote delen van de gids gericht zijn op handel. Achterin de gids is, zoals 

gezegd, een overzicht met wisselkoersen, te vinden. Daarnaast heeft de helft van de thema’s van de 

dialogen (‘Leren kopen en verkopen’, ‘een schuld eisen’, ‘koopmanschap/tellen/dagen van de week’ 

en ‘het maken obligaties en rekeningen’) betrekking op het drijven van handel. Deze informatie is 

echter niet alleen op kooplui gericht, maar dient als praktische informatie voor iedereen die de gids 

gebruikte. Niet alleen handelaren kregen te maken met het opstellen van rekeningen met herbergiers 

en hospita’s. Sterker nog, alle reizigers moesten dit doen. Wisselkoersen waren daarbij essentieel.  

 Wat betreft vrouwen zijn we snel uitgepraat als het over de Delitiae gaat. De gids lijkt niet op 

hen gericht. Wel wijst de gids de reiziger op gevaren, als waarschuwing, maar niet speciaal om 

vrouwen te helpen; vrouwen worden zelfs nergens genoemd: ‘Voortijts ist hier heel onveylich 

gheweest, want bye enige vervallen huysen die daer staen, plachten sich de roovers te onthouden, maer 

nu niet meer.’285 

 Zoals gezegd zochten reizigers elkaar graag op, bijvoorbeeld in herbergen of om de maaltijd te 

nuttigen. De Delitiae helpt de reiziger wat betreft het opzoeken van de eigen nationaliteit en wijst 

expliciet op ‘Duytschen’ bij een herberg in Verona: ‘na by de herberge genaemt het witte peert, daer 

de Duytschen gemeyndelick logeren.’286 Of ‘Duytschers’ hier ook Nederlanders betreft en er ook 

Nederlanders overnacht hebben door het gebruiken van dezelfde gids, is niet duidelijk.  

 

  

                                                        
282 Van der Helm, ‘Instructions for learning Italian’, 37. 
283 De originele, Duitse reisgids die gebruikt werd bij de Kavaliersreise was wel bedoeld voor de adel, 
want in omringende landen was het de adel die op grand tour ging. Een studie naar verschillen tussen 
de Nederlandse en Duitse versie zou interessant zijn in dit licht. Naar mijn idee is er echter geen 
materie toegevoegd, die specifiek gericht is op het beperken van de kosten.  
284 Onderzoek naar de precieze duur van de reis door (het noorden van) Italië zou interessant zijn. 
Bijvoorbeeld door via reisverslagen te achterhalen hoelang men gemiddeld verbleef in een stad.  
285 f.78r. 
286 f. 96v, f. 97r.  
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DELITIAE: REISLITERATUUR 
Ook al komt de reisgids tegemoet aan de zojuist besproken doelen, toch moet hij vooral gezien worden 

als een praktische reisgids, die naast andere werken gehanteerd werd. In het kader ‘Reisliteratuur’ is 

duidelijk geworden dat er verschillende soorten reisliteratuur verscheen – al is het soms lastig een 

precies onderscheid te maken vanwege de aanwezige intertekstualiteit. Voor het voorbereiden van de 

reis gebruikten reizigers, zoals gezegd, de ars apodemica, complete reismethodes die beschrijven hoe 

reizen in het algemeen in zijn werk gaat. Encyclopedieën, topografische beschrijven en gidsen werden 

gehanteerd om een samenvatting te maken, een route uit te stippelen en een lijst op te stellen met alle 

bezienswaardigheden. De Delitiae Italiae is een van de vele reisgidsen, die verschenen om toeristen zo 

goed mogelijk voor te bereiden op hun reis door routes en bezienswaardigheden aan te raden,  

afzonderlijke monumenten in beeld te brengen en gedetailleerde beschrijvingen van steden te geven.287  

In de paragraaf ‘Reisgidsen’ is besproken wat een vroegmoderne reisgids allemaal zoal 

bevatte. Het is interessant om te bekijken in hoeverre deze elementen terugkwamen in de Delitiae. Om 

langdradige herhaling te voorkomen zullen de verschillende punten kort herhaald worden en 

vervolgens met voorbeelden uit de Delitiae worden toegelicht.   

Net als andere reisgidsen is de Delitiae een boekje met hapklare informatie om de reiziger 

praktisch op weg te helpen, in octavoformaat maar zonder illustraties. Zelfs de route is niet 

gevisualiseerd.288 De toon is zakelijk en informatief. Zoals gebruikelijk bevat de Delitiae enkele 

stereotypen: ‘De inwoonders [van Bergamo] zijn in haer spraeck ende manieren een weynich grof 

ende boerachtich, nochtans scherp ende cloeck van verstant.’289 De Delitiae heeft voor haar tijd een 

zeer moderne naam. Rond 1600 ging de Nederlandse adel, zoals gezegd, nog volop op leerzame grand 

tour, terwijl de titel al verwijst naar het plezier van Italië. De ondertitel ‘eyghentlijcke beschrijvinghe’ 

is daarentegen nog wel vrij zakelijk. Ook het voorwoord bevat geen uitgebreide ‘reyslesse’ met de 

doelen en ideeën achter een rondreis, maar Ens is in het voorwoord kort van stof.290 In één folium 

bespreekt hij het doel en de doelgroep van het boek. De lezer wordt daarbij niet belerend 

toegesproken.             

Wat betreft de beschrijvingen zelf sluit de Delitiae aan bij de vroeg zeventiende-eeuwse 

reisgidsen. De nadruk in de beschrijvingen ligt op geschiedenis, religie, politiek, landbouw en 

                                                        
287 Verhoeven, Anders reizen?, 343.  
288 De route is niet gevisualiseerd. Of dit vreemd is, gebruikelijk is of aan de (on)beschikbare kaarten 
lag, is een interessante vraag voor vervolgonderzoek.  
289 f. 95r. 
290 Of de Delitiae afwijkend is in het voorwoord, is interessant voor vervolgonderzoek. Hiervoor zouden 
meerdere reisgidsen vergeleken moeten worden.  
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nijverheid.291 Bijzonder veel aandacht wordt besteed aan gebouwen, waar humanisten veel waarde aan 

hechtten. Zo wordt het stadhuis, oftewel ‘raethuys’ menigmaal genoemd, bijvoorbeeld in Padua: 

‘Besiet dan het palleys ofte raethuys t’welck een out ende heerlick gebou is 119. treden lanck ende 40. 

treden breet. Het dack is tsamen van loot, twelck met groot ysere stangen onderset is. In dit palleys siet 

ghy de monumenta van vier treffelicke mannen.’292 De Delitiae is, anders dan sommige andere 

werken, altijd positief – of in ieder geval niet negatief – over de gebouwen.  

 Net als andere gidsen heeft de Delitiae veel oog voor ornamentiek, bouwkundige details en 

soorten materiaal. Op het gebied van bouwkunst krijgt Rome de meeste aandacht in gidsen, ook in de 

Delitiae, maar verschillende andere steden blijven niet achter in de gids. Vooral het marmer is een 

veelbesproken onderwerp in de gids. Bijvoorbeeld in Pisa: ‘Hier siet ghy een treffelicke parochy kerc 

ofte dom, die van claren marmersteen gebout is en seer schoon gheciert.’293 Zoals gezegd werden 

beweringen en architectonische details vaak op hun betrouwbaarheid gecontroleerd. Een constatering 

als ‘binnen staen 84. groote pylaren, (…) daer by heeft se eenen lustighen Cruysganck met seer 

costelick werck ghemaect’294 zal uitvoerig nageteld en getekend zijn door sommige reizigers. 

 Zoals besproken werd er weinig aandacht besteed aan kunst en cultuur. Ook de Delitiae 

behandelt nauwelijks schilderijen. Een enkele keer worden schilderijen genoemd bij Padua: ‘daer in is 

eenen schoonen hoff met veel lustige cruysgangen ende costelicke schilderijen.’295 Verder zijn het 

vooral standbeelden en monumenten die besproken.       

 Alhoewel de titel van de gids lijkt te verwijzen naar recreatie, is er in de gids weinig te vinden 

over plezierige uitjes. Zoals besproken in ‘Delitiae: reisdoelen’ noemt de gids slechts enkele 

recreatieve uitjes zoals ‘den diergaerde’ en ‘een theatrum’. Nogmaals, dit is niet vreemd, want het 

plezier van reizen drong pas later écht door.  

 Wat betreft de natuur bespreekt de Delitiae nauwelijks landschappen en prijst hij nauwelijks 

de variatie in het landschap. Wel is het onderwerp vruchtbaarheid sterk terug te zien. Bij veel steden 

wordt aangegeven of het land rondom de stad vruchtbaar is en of deze grond bijvoorbeeld bruikbaar is 

voor het maken van wijn. Over de stad Peschiera stelt de gids: ‘De gantsche contrey des lants is 

uitermaten lustich ende vruchtbaer, daer zijn oock schoone ende lustige hoven.’296 Ook tuinen – door 

de mens bewerkte stukken landschap, want dat waardeerde men – worden vaak genoemd in de gids. 

 Naast deze algemene informatie, geeft de Delitiae veel praktische tips, het is immers een 

boekje met hapklare informatie om op reis te gaan. Zo dient de Delitiae als routebeschrijving en geeft 

                                                        
291 In deel III ‘De reisgids’ is dit goed te zien. Hierin is met symbolen aangegeven welke onderwerpen per 
stad behandeld worden. Veelvoorkomende symbolen zijn:   

      
292 f. 92r.  
293 f. 83r.   
294 f. 83r.  
295 f. 93v.  
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informatie over het aantal mijlen tussen de steden. Echter, niet altijd zonder fouten of misverstanden: 

De Delitiae gebruikt de ene keer de ‘Italiaensche’ mijl en de andere keer de ‘Duytsche’ mijl, wat in de 

praktijk waarschijnlijk voor verwarring heeft gezorgd. Daarnaast noemt de Delitiae geen totaal aantal 

mijlen. Verder verschilt het aantal mijlen per editie, waarschijnlijk omdat bepaalde delen niet goed 

zijn overgenomen. Caspar Ens heeft zijn eigen route mogelijk zelfs nooit gevolgd.   

 Zoals gezegd waren douaneposten een belangrijk onderdeel van de reis. De Delitiae besteedt 

veel aandacht aan de verschillende staten waar de reiziger doorheen komt. Zo geeft de gids vaak 

staatkundige informatie over welke stad wie toebehoort:  ‘daer na dat slot t’welc ooc met Spaensche 

soldaten besedt is, want dese stadt de Meylanders toebehoort.’297 ‘Tusschen Spezia ende Laris leyt 

oock een geweldige vestinge die de Geneuoyseren oock toebehoort.’298 Verder wijst de gids de reiziger 

op correcte papieren (‘matricolam’, ‘getuychenisbrief’) of de mogelijk de toegang tot de stad ‘te 

kopen’, bijvoorbeeld wanneer Pisa bezocht wordt: ‘Als ghy aen de stadt Pisa coemt ende dat u den 

tollenaer aen de poort besoecken wil, wat ghy by u hebt, dan segt ghy zijt studenten, maer maect dat 

ghy een matricolam ofte getuychenisbrief by u hebt. So laten sy u passeren ofte anders steeckt hen een 

stuck gelts inde handt.’299 De reiziger wordt niet gewaarschuwd voor het innemen van spullen bij 

binnenkomst. In Genua bijvoorbeeld wordt slechts genoemd dat soldaten de wacht houden bij de 

poort. Zoals besproken was reizen een gevaarlijke aangelegenheid. Ook de Delitiae bespreekt 

verschillende gevaren: ‘Nu waer mijnen Raet van Laris te water na Genoua te varen, daer cont ghy in 

eenen dach comen, maer of ghy te Lande wilde, so heb ik den wech gelijckewel wille beschrijven, 

maer het is meestendeel gebercht ende onveylich.’300 Het feit dat de weg hier ‘gebercht’ wordt 

genoemd is al heel wat: ondanks dat de wegen slecht waren, werden ze nauwelijks uitgebreid 

beschreven. Verder dan ‘goede’ of ‘slechte weg’ kwam men meestal niet.301 Weerstomstandigheden – 

die van grote invloed waren op het reizen – worden niet benoemd.  

De slaapplek was zoals gezegd van groot belang voor de reiziger. Ook de Delitiae geeft 

informatie over herbergen op doorreis, waar nauwelijks keuze was.302 Op de route naar Milaan 

bijvoorbeeld stelt de gids: ‘Van daer na Pettola een herberge 6. mijlen.’303 In steden noemt de gids 

soms meerdere herbergen, waaruit de reiziger kon kiezen. In Milaan kan de reiziger bijvoorbeeld 

kiezen uit de ‘3 Coningen’ of de ‘Falcon’.304 In de herberg werd allereerst met de herbergier een 

akkoord gesloten over de kosten van logies en maaltijden.305 Hier boden de dialogen ‘gesprek in de 
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herberg voeren’ en ‘een maaltijd voor tien personen’ goede hulp om in het Italiaans een overeenkomst 

te sluiten met de herbergier.     

 De besproken grootste en regelmatige kostenposten (logies, maaltijden en transport) worden 

opvallend genoeg maar deels besproken in de Delitiae. Bij herbergen bijvoorbeeld worden geen 

prijzen genoemd, hooguit de naam van een herberg wordt genoemd. Daarnaast wordt er over transport 

nauwelijks gesproken in de Delitiae. Dat is vreemd, want de rijkste reizigers hadden dan wel eigen 

paarden en vervoersmiddelen, maar de gemiddelde reiziger was, zoals gezegd, voor het vervoer 

afhankelijk van anderen.306 Wat betreft de paarden, wordt een enkele keer een tip gegeven waar het 

paard gestald kan worden. Ook luxueuze uitgaven, zoals souvenirs, zijn niet aan de orde. Wel helpt de 

Delitiae reizigers om het handelen en überhaupt het betalen makkelijker te maken. Het 

wisselkoersenoverzicht helpt reizigers om wisselende muntensoorten uit elkaar te houden en in 

Hollandse valuta om te rekenen.307  

 Ook de Delitiae is niet voor alles geschikt. De gids raadt de lezer dan ook regelmatig aan te 

vragen naar specifieke personen – in die tijd dus vaak ‘amateurgidsen’, die de reiziger de toegang kon 

bieden tot mooie gebouwen, bijvoorbeeld in Genua: ‘so ghy het begeert te sien so clopt vry aen ende 

of den heer selfs in waer, daer voor en durft ghy u niet ontsien. Dan begroet hem ende segt dat ghy 

daer zijt gecomen om het fraeys te sien. Men sal u alle eer bewijsen ende sien laten tot uwen 

genoegen.’308 Door deze informatie wisten reizigers dat ze ter plaatse van goede opvang verzekerd 

waren.309 

 Ten slotte, de gids geeft geen tips wat betreft het pakken van de bagage.  De reisgids lijkt dan 

ook vooral geschikt voor tijdens de reis en na de reis als opfrissing van het geheugen. Verder komt het 

onderwerp eten nauwelijks aan bod, terwijl eten vandaag de dag voor velen een groot onderdeel is van 

een bezoek aan Italië. Slechts een keer wordt voedsel besproken, bijvoorbeeld bij Laris Port: ‘Dit is 

een fraey steetgen ende wijn ende broot is daer goeden coop.’310  

 

 

  

                                                        
306 Mączak, Travel, 16.  
307 De Leeuw, Herinneringen aan Italië, 33. 
308 f. 86r. 
309 De Leeuw, Herinneringen aan Italië, 18.  
310 f. 81v. Een onderzoek naar de Italiaanse eetcultuur in de vroegmoderne tijd zou interessant zijn.  
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CONCLUSIE 
In de zeventiende werd reizen naar Italië steeds populairder. Verschillende groepen reizigers brachten 

een bezoek – de één kort, de ander lang – aan Italië: edellieden, kooplieden, ondernemers, ambtenaren, 

leraren, militairen, medici, advocaten, kunstenaars, vrouwen en kinderen. Hun reismotieven liepen 

sterk uiteen: van religie, educatie, handel, diplomatie, tot bevordering van de gezondheid en later ook 

recreatie. Om al deze reizigers op weg te helpen verscheen er veel reisliteratuur: van uitgebreide 

reismethodes tot kleine praktische gidsjes. De reizigers hanteerden dezelfde literatuur – waarin 

bovendien veel sprake was van intertekstualiteit doordat auteurs elkaars werk overnamen – waardoor 

reizigers dezelfde plekken bezochten.  De Delitiae Italiae (1602) is binnen drie kaders – soorten 

reizen, soorten reizigers en soorten reisliteratuur – geplaatst om een nog nauwelijks bestudeerde bron 

te kunnen duiden. 

Door aanwijzingen in de gids is het mogelijk enkele conclusies over de doelgroep te trekken. 

De Delitiae is gericht aan een Nederlandstalig publiek dat zowel uit de elite als een ruimer publiek 

bestond. De aanwijzing over de ‘minste onkosten en de korte tijd’ in het voorwoord van Ens is 

belangrijk in dit licht. De opmerking over de kosten gaat ook de elite aan, want ook zij hield de 

uitgaven nauw in de gaten. De mogelijkheid om een kortere tocht te kunnen maken, maakt de 

doelgroep groter, want de lange grand tour was alleen aan de elite besteed. Daarnaast lijkt de gids 

grotendeels op de handel gericht door het overzicht van wisselkoersen dat is toegevoegd en de thema’s 

van de dialogen. Deze informatie zal echter niet alleen aan kooplieden gericht zijn, maar dient als 

praktische informatie voor iedereen die de gids gebruikte en op reis te maken kreeg met betalingen. De 

gids betreft dus een vrij ruim, Nederlandstalig publiek.  

De Delitiae lijkt voor ieder – en elk motief – wat wils te hebben. Voor gelovigen bevat de gids 

vooral informatie over katholieke gebouwen, monumenten en rituelen. Grand tour-reizigers hadden 

vooral baat bij de beschrijvingen van bezienswaardigheden. Voor handelaren waren de dialogen en de 

wisselkoersen van nut. De diplomaten konden zich richten op de informatie over bestuur en macht. 

Ten slotte komt zelfs recreatie – als is het maar af en toe – aan bod. Toch moet de gids vooral als een 

algemene gids beschouwd worden. Variërend per doel, zullen de reizigers aanvullende werken hebben 

meegenomen die aansluiten bij hun motieven om Italië te bezoeken.  

Wat betreft de praktische kant is de gids dan ook zeer goed bruikbaar. De Delitiae behandelt 

veel verschillende elementen, die in reisgidsen uit de zeventiende eeuw voorkomen. Geschiedenis, 

religie, politiek, landbouw, nijverheid, monumenten, gebouwen – zowel kerkelijke als wereldlijke – en 

natuur zijn algemene onderwerpen die veel worden aangehaald en bezienswaardigheden worden 

uitgebreid besproken. Daarnaast is de gids uitstekend voor het volgen van een route – al klopt het 

aantal mijlen niet altijd, maar dat is niet verwonderlijk voor de vroegmoderne tijd. Verder geeft de 

gids tips over douanes, gevaren, herbergen en advies waar een gids van vlees en bloed in te zetten.  

Opvallend genoeg komen er echter ook een aantal zaken niet aan bod en op sommige punten heeft Ens 
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dingen laten liggen. Kunst, cultuur en recreatie worden niet uitgebreid besproken, maar dat was 

gebruikelijk in zeventiende-eeuwse gidsen. De gids lijkt vooral geschikt voor tijdens de reis en na de 

reis als opfrissing van het geheugen, want er worden geen tips gegeven om de reis voor te bereiden en 

geen tips over het pakken van de bagage. Daarnaast wordt het landschap nauwelijks besproken, terwijl 

een groot deel van de reis door verschillende landschappen gaat, telkens wanneer van stad naar stad 

wordt gereisd. Verder wordt het niet duidelijk waar de kosten nou precies beperkt worden, wat in het 

voorwoord duidelijk een doel van de gids lijkt. De slaapplek was een van de belangrijkste zorgen voor 

een reiziger, maar de gids noemt slechts herbergen, geen kosten van die overnachtingen. Overigens 

worden lang niet in elke stad herbergen genoemd. Verder blijven de tips voor transport achter, terwijl 

het grootste deel van de reizigers het vervoer ter plekke moest regelen. Hoe men van stad naar stad 

moest reizen, blijft vaak vrij onduidelijk. Aan de hand van de Delitiae is het daardoor onmogelijk om 

te berekenen wat een Italiëreis gekost zou hebben.311   

 

VERVOLGONDERZOEK  
Nu de Delitiae in een brede context is geplaatst, is veel duidelijk geworden over wat je als 

wetenschapper met een nog nauwelijks bestudeerde bron als deze kunt doen: je kunt er veel 

verschillende vragen aan stellen. Het onderzoek naar deze gids en het breed contextualiseren ervan 

brengt heeft als voordeel dat getoond wordt wat er zoal met een bron als deze gedaan kan worden. 

Vooral op het gebied van historie, letterkunde en de alledaagse praktijk van de vroegmoderne reizen is 

deze scriptie uitgebreid ingegaan. Echter, er zitten ook nadelen aan deze methode. Door deze hele 

brede context zijn veel zaken slechts kort aangestipt en is hier niet diep op ingegaan. Dit kort 

aanstippen van verschillende zaken laat wel zien waar mogelijkheden voor vervolgonderzoek liggen. 

Ten eerste is de gids uitgebreid in zijn context geplaatst. Die context is in dit onderzoek gebaseerd op 

secundaire literatuur over reizen in de vroegmoderne tijd, maar niet vergeleken met andere reisgidsen. 

Het zou interessant zijn een onderzoek te doen naar reisgidsen uit dezelfde tijd om te achterhalen of 

dat wat voor de Delitiae geldt uitzonderlijk is of in het algemeen van toepassing is op reisgidsen. Ook 

een diachroon onderzoek zou interessant zijn: de Delitiae beschrijven aan de hand van een 

ontwikkeling door de tijd heen, bijvoorbeeld de ontwikkeling van religie en bijbehorende spanningen, 

de opkomst van de waardering van recreatie en het gebruik van kaarten en visualisatie in gidsen. 

Daarnaast zou de gids nog meer vanuit internationaal perspectief bekeken kunnen worden, door een 

vergelijking met literatuur over andere Europese landen of anderstalige reisgidsen. Ook zou het 

interessant zijn nog meer in te gaan op de daadwerkelijke praktijk van het reizen door reisverslagen in 

                                                        
311 De Leeuw, Herinneringen aan Italië, 33; Verhoeven, Anders reizen?, 339; Frank-van Westrienen, De 
Groote Tour, 80: Overigens is dit niet alleen te wijten aan het ontbreken van een kostenplaatje in de 
gids. Het is hoe dan ook lastig een som te maken van alle kosten door de afhankelijkheid van allerlei 
variabele gegevens zoals de sterk wisselende duur van de reizen, de motivaties, persoonlijke smaken, 
statie van reizen (met of zonder knechten, eigen vervoer of niet), sociale verscheidenheid, verschillen 
in valuta en de afwijkende bestedingspatronen van reizigers. 
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het onderzoek te betrekken. Wanneer de Delitiae naast handgeschreven reisverslagen gelegd zou 

worden, is het interessant om bijvoorbeeld te bekijken of dezelfde route werd gevolgd, dezelfde 

genoemde plekken en monumenten werden bezocht en stukken uit de reisgids zijn overgenomen. 

Citaten uit reisverslagen zouden het onderzoek bovendien verlevendigen. Ook zou het interessant zijn 

de politieke situatie meer bij het reizen te betrekken. Waar vandaag de dag ‘een negatief reisadvies’ 

wordt gegeven voor landen waar oorlog is, lijkt daar in de vroegmoderne tijd geen sprake van te zijn. 

In veel steden beschrijft Ens de ‘Spaanse soldaten’ die aanwezig zijn. Verder onderzoek naar oorlog, 

strijd en bezetting in combinatie met het reizen is een onderwerp waar nog meer over te zeggen is.  

Wat betreft de brontekst zelf zou een meer tekstueel, taaltechnisch of grammaticaal onderzoek gedaan 

kunnen worden. Uit de dialogen in de gids valt ook nog veel te halen: wat vertellen ze ons over de 

alledaagse praktijk van het reizen of over de Italiaanse spreekvaardigheid? Een vergelijking met de 

dialogen in de Duitse gids zou in dit kader ook interessant zijn. Andere zaken die zijn aangestipt in de 

voetnoten en de moeite waard zijn voor vervolgonderzoek zijn: verder onderzoek naar de 

drukgeschiedenis van de Delitiae, het in kaart brengen en verklaren van verschillen tussen de drukken, 

verschillen tussen de Nederlandse versie en het Duitse origineel. Ook de religieuze spanningen zijn 

een interessant onderwerp, bijvoorbeeld de vraag hoe reisgidsen omgingen met een protestants 

lezerspubliek dat een katholiek land bezocht en hoe anderstalige reisgidsen met religie omgingen.  

Er is gebleken dat bij een onderzoek naar dit type bron je als wetenschapper tegen een aantal 

praktische bezwaren aanloopt: ontbrekende pagina’s, onvindbare plaatsen van literatuur en 

onmogelijke vertalingen of woordverklaringen – omdat de woorden nu niet meer gebruikt worden of 

lastig te achterhalen zijn. Soms moet je je er als wetenschapper bij neerleggen dat niet alles op te 

lossen is.  

Al met al, dit onderzoek heeft een brede context geschetst en hier vooral het publiek, het 

gebruik en reizen in het algemeen in de vroegmoderne tijd uitgelicht om de Delitiae te typeren en 

duiden. Dit waren bovendien onderwerpen waar ik goed mee uit de voeten kon om de tekst 

toegankelijk te maken voor een breed publiek, zodat dit onderzoek niet alleen wetenschappelijk 

verantwoord, maar ook van nut is voor meerdere mensen. Ik hoop dan ook dat anderen enthousiast 

worden over de vroegmoderne tijd en haar mooie, rijke bronnen als de Delitiae.  
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312 propoosten. gespreksonderwerpen.  
313 properlick. eigenlijk  
314 Sinxen. Pinksteren.  
315 olm. boom.  
316 luttel. klein beetje. 
317 taffetaf. soort lichte zijde.  

BIJLAGE 1: DIALOOG   
 
[f. 117v] Dat IIII Capittel 
Om na den wech te vragen, met andere gemeyne 
propoosten.312  
A. God behoede u meester Gobrecht. 
B. Mijne heere, God geve u een goet leven. 
A. Hoe gaet het al met uwe gesonthyet, zedert dat 
ick u sach?  
B. Sus en so. 
A. My dunckt dat ghy so wel niet en vaert, gelijck 
ghy pleecht.  
B. Waer aen merckt ghijt?  
A. Aen u aensicht, dat so bleeck is. 
B. Ich heb vijf oft ses stercke cortsen gehadt, die 
my seer geswackt hebben ende hebben my alle den 
appetijt genomen. 
A. Dat is een quade sieckte: waer rijdt ghy so 
properlick?313 
B. Na Antwerpen  [f. 118r] ter Sinxen314 merckt?  
A. Ende ick oock: ist dat ghy wilt, wy sullen wel 
t’samen gaen. 
B. Het beliest my seer maer ghy rijdt wel wat te 
seer voor my. 
A. Laet ons rijden soot u belieft tis my allereens 
want mijn peert gaet wel gemackelick den tel. 
B. Ende het mijne brach te hart. 
Nu laet ons rijden in Gods name: wat lieden zijn 
dat die daer voor ons gaen? 
A. Ick en kense sekers niet, ‘t zijn cooplieden: laet 
ons wat aenrijden om hen tachterhalen, want ich 
sorge dat wy uit den wege zijn.  
B. Wy en zijn niet, en hebt geen vreese.  
A. Nochtans ist goet datmen vraghe.  
B. Vraget desen [f. 118v] schaepherder.  
A. Mijn lief, wech waer leyt den rechten van hier 
na Antwerpen?  
C. Al recht voor  u, niet wijckende noch ter rechter 
noch ter slincker zijden, tot dat ghy coemt aen 
eenen hoogen olm315 dan slaet ter lincker hant om. 
A. Hoe veel mijlen hebben wy van hier tot aen 
naeste dorp? 
C. 2 mijlen ende een halft ende een luttel316 meer. 
A. Laet ons nu gemackelick rijden, want ick ben 
uiter sorgen: ich sie den boom, daer sy ons af 
geseyt heeft. 
Tis seer stofachtig, het stof maeckt my blint.  
B. Neemt dat taffetaf317 om voor u aensicht te doen, 

 
 
 
 
[f. 117v] Il IIII. Capitolo 
Per domandar del camino, con altri 
ragionamenti communi 
 
A. Dio vi guardi messer Roberto. 
B. Signor mio, Iddio vi dia longa & felice 
vita. 
A.Come sta la vostra sanità, <d> a ch’io non 
vi viddi? 
B. Raggionevolmente. 
A. Mi pare che voi non stiate tanto bene, 
come vi solevi. 
B. A che lo conoscete? 
A. Al vostro viso, che è tanto pallido. 
B. Ho havuto cinque o sei volte la febbre, che 
m’ha molto indebolito, & m’ha levato ogni 
apetito. 
A. El<l>a è una mala malattia; dove cavalcate 
voi tanto adagio? 
B. In Anversa, [f. 118r] a la fiera di 
Pentecoste. 
A. Et io ancora: se voi volete, noi anderemo 
insieme. 
B. Questo mi piace, ma voi cavalcate un poco 
troppo gagliardamente per me. 
A. Cavalchiamo come vi piacerà, a me è tutti 
uno, perché il mio cavallo va di portante 
agevolmente. 
B. Et il mio trotta troppo duro.  Andiamo col 
nome di Dio: chi sono coloro che ci vanno 
avanti? 
A. Io non li conosco per certo, sono mercanti; 
sproniamo un poco per sovragiungerli perché  
[ho] paura, che noi siamo fuori del nostro 
camino. 
B. Non siamo, non dubitate.  
A. Però egli è bene di domandarlo.  
B. Domandatelo [f. 118v] a questa pastorella. 
A. O citella, ove è il diretto camino per andar 
di qui in Anversa? 
C. Dritto dritto, non torcendo né a destra o a 
senestra, fin che arriviate ad uno alto olmo, 
all’hora volgete a man manca. 
A. Quante leghe habbiamo di qui al prossimo 
villaggio? 
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318 neffens. nevens, naast. 
319 spade. laat. 

ende t’sal u bescher men van het stof ende van de 
sonne. 
A. Ten is niet van noode want de sonne gaet onder. 
[f. 119r] Ick hebbe sorghe dat wy by dage inde 
stadt niet en sullen comen. 
B. Met oorloove, maer d’erchste is dat desen wech 
sorchlic is (wille: om de straetschenders Men sette 
lestent eenen rijcken coopman, neffens318 desen 
boom, d’welck my doet vreese hebben van afgeset 
te worden ist dat wy niet voor ons en sien. 
A. Ick sie den toorn van der stadt ist dat ick niet 
bedrogen en ben. 
B. Sekers, tsal spade319 zijn eer wy daer gheraken. 
Ick sorge dat wy niet en sullen in geraken. 
A. Met oorlove, men sluyt de poorten voor negen 
uren niet. 
B. So veel te beter, want ick en herberge niet 
gheerne inde voorstadt.  
[f. 119v] A. Nock ick oock.  
B. Laet ons de lieden vragen waer die beste 
herbeghe van deser stadt is. 
A. En sorchter niet voor ick weet wel de beste 
herberghe vander stadt: t’is inden rooden leeu in de 
Camerstrate.  
Laet ons wat haesten, ick bids u,want my dunckt 
datmen de Valbrugghe optreckt.  
B. Ick ben so moede dat ic niet soude connen 
voorder comen. Ende dat meer is mijn peert hinckt: 
ick peynse dattet vernaghelt is oft ghequetst op den 
rugge: ende dan is de caffye so hert, datse my ende 
al breeckt.  
A. Laet ons dan inrijden.  

C. Due leghe & mezza, un poco più. 
A. Andiamo adesso a bell’agio, perché sono 
fuor di dubio: già veggo l’arbore ch’ella ne ha 
detto. E’ molto polveroso, la polvere 
m’acceca gli occhi. 
B. Pigliate questo zendaglio per mettervi 
dinanzi al viso, & vi guarderà dalla polvere, 
& del sole. 
A. Non accade perché il sole s’inchina,  
[f. 119r] ho paura che non arriviamo di 
giorno n’ella terra. 
B. Perdonate mi, ma il peggio è che questo 
camino è pericoloso, per gli assassini. Si 
svaligiò poco fa un ricco mercante a lato a 
questo albero, il che mi metta paura d’essere 
svaligiato, se noi non ci guardiamo. 
A. Veggo il campanile d’ella terra, s’io non 
m’inganno. 
B. Certo, che sarà tardi quando arriveremo: io 
mi dubito che non vi entreremo. 
A. Perdonatemi, non si serrano le porte avanti 
alle nove hore. 
B. Tanto meglio, perché non albergo 
volentieri nel borgo. [f. 119v]  
A. Né io ancora. 
B. Domandiamo a questa gente, dove sia la 
migliore hosteria di questa terra. 
A. Non vi curate di questo, so bene io il 
migliore albergo della terra: è al leon rosso 
nella strada della Camera. Affrettiamoci  un 
poco vi prego, perché mi pare che levano il 
ponte. 
B. Io sono tanto stracco che non potrei passar 
più avanti; & oltre a ciò il mio cavallo 
zoppica: mi credo che sia inchiodato, o 
squartiato su la schiena. Di più questo 
matonate è tanto duro, che mi dirumpe 
affatto. 
A. Intriamo dunque. 
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DEEL II: EDITIE 
 
VERANTWOORDING VAN DE KRITISCHE EDITIE 
De volgende tekst is een kritische editie van de Delitiae Italiae, met als ondertitel: Dat is: 

eyghentlijcke beschrijvinghe wat door gantsch Italien in elcke stadt ende plaets te zien is van 

antiquiteyten, palleysen, pyramyden, lusthoven begraffenissen en andere gedenckweerdige dingen. 

Met eene onderrichtinghe wat voor gheldt in gantsch Italien ganghbaer is. Item noch sommige 

dialogen oft tsamensprekinghen, daer uit de Italiaensche sprake tot nootdruft kan gheleert worden. 

Deze reisgids is origineel in het Duits verschenen in 1599 onder de naam Georg Kranitz von 

Wertheim. Casper Ens (ca. 1570-1650) heeft een hertaling van de gids gemaakt. De basistekst van 

deze editie in de eerste druk uit 1602, omdat dit de eerste versie is en deze het meest voorhanden was 

via digitale scans via Google Books, waar deze editie zich bevindt, is vooralsnog onduidelijk, maar 

hoogstwaarschijnlijk in de Biblioteco Nazionale Centrale in Rome. Het volledige document bedraagt 

140 folia. Voor de ontbrekende folia is de derde druk geraadpleegd te vinden in de Bijzondere 

Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Dit is in de rechtermarge aangegeven. Waar mogelijk 

is de contemporaine foliëring aangehouden, in gevallen waar deze ontbrak de moderne foliëring – 

waarschijnlijk aangebracht door de Biblioteco Nazionale Centrale. Er is niet gepoogd een eigen 

foliëring te maken, omdat slechts een deel van de gids behandeld wordt en dit voor verwarring zou 

zorgen. 

Omwille van de leesbaarheid van de reisgids zijn redactionele ingrepen gedaan.320 

Hoofdlettergebruik, woordafbreking en regelafbakening zijn naar eigen oordeel en inzicht aangepast. 

Voor de hoofdletters zijn de huidige regels gehandhaafd (bijv. duytsche is veranderd naar Duytsche). 

Woorden in enkel hoofdletters, zoals inscripties, zijn aangegeven in kleinkapitalen. In de basistekst 

aaneengeschreven woorden worden, indien gewenst, naar hedendaags gebruik gescheiden afgedrukt.

 De interpunctie is aangepast om de leesbaarheid te vergroten. Alle gotische komma’s (/) zijn 

vervangen voor komma’s of punten (en daarmee hoofdlettergebruik) of verwijderd waar een komma 

niet nodig is. Ook is de originele interpunctie aangepast wanneer dit tot verkeerd lezen zou kunnen 

leiden.  Accenten en apostrofs zijn genormaliseerd.       

 Letters en cijfers zijn genormaliseerd. De dubbele i (ii) wordt ij. De ligatuur æ wordt ae. De 

rechte en ronde r worden beide r. De korte en lange s worden beide s. De lettervarianten i, j, ij, y, ui, u, 

v, uu, vv en ww zijn naar eigen oordeel aangepast. Verder is de spelling van het origineel 
                                                        
320 Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van: Richtlijnen voor het uitgeven van historische bescheiden. 
Samengesteld in opdracht van het Nederlands Historisch Genootschap en van de Rijkscommissie voor 
Vaderlandse geschiedenis (Den haag 1988) en Marita Mathijsen, Naar de letter. Handboek 
editiewetenschap (Assen 1995).  
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aangehouden. Kennelijke fouten zijn verbeterd (geëmendeerd); alle emendaties zijn aangegeven in de 

voetnoten. 

Koppeltekens, behalve in het geval van regelafbrekingen, en enclitische constructies zijn 

gelijk gehouden. Abbreviaturen zijn stilzwijgend opgelost. Afkortingen zijn voluit uitgeschreven (an. 

wordt anno). Folionummers worden ten slotte aangegeven met rechte haken in de linkermarge van de 

tekst. 

Alle opmerkingen staan onder de streep in voetnoten. Deze voetnoten bevatten opmerkingen 

over onzekere lezingen, Latijnse vertalingen, emendaties, woordverklaringen en –uitleg, gegevens 

over personen, plaatsen en instellingen die in de tekst worden genoemd en geven cultuurhistorisch 

commentaar en informatie over de inhoud van de tekst. Bijzondere aandacht is hierbij – vanwege de 

uiteindelijke hertaling en het karakter van een reisgids voor nu – voor gebouwen en 

bezienswaardigheden die vandaag de dag nog steeds bezocht kunnen worden. Voor feiten, zoals 

jaartallen, oorlogen en namen van hertogen bleek Wikipedia een voldoende bron. De 

woordverklaringen zijn gebaseerd op het VMNW en WNT (Geïntegreerde Taalbank). Bij 

onduidelijkheden is de Duitse versie van de Delitiae Italiae geraadpleegd.  

Aan de totstandkoming van de editie – waarvoor grote dank – werd ik geholpen door de 

waardevolle adviezen van Alan Moss en dr. Sophie Reinders. Voor het Italiaans in de dialoog is dr. 

José van der Helm verantwoordelijk.  
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VERANTWOORDING VAN DE HERTALING  
Als basistekst diende mijn eigen kritische editie van de Delitiae Italiae. Het Middelnederlands is 

omgezet in modern Nederlands. Van behoud van de oorspronkelijk spelling is daardoor geen sprake. 

Ik heb de zinsconstructies en verwijswoorden aangepast naar hedendaagse normen. De vertaling blijft 

hierdoor niet zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst. Er is gestreefd naar een soepele vertaling, 

maar desalniettemin kunnen sommige zinnen wat houterig overkomen. Zoals in de proloog gezegd is 

het daarnaast niet mogelijk alles op te lossen en is het deels een keuze niet alles op te lossen, zodat de 

lezer proeft wat een vroegmoderne tekst is en een idee van toen krijgt. Lange zinnen zijn – waar dit de 

leesbaarheid vergroot – ingekort. De Latijnse en Italiaanse teksten en inscripties zijn vertaald. Deze 

vertaalde teksten staan in kleinkapitaal. Slechts twee teksten zijn helaas niet vertaald. Deze zijn uit de 

hertaling gelaten, omdat dit te tekst toegankelijker maakt voor de lezer. De folionummers zijn 

wederom in de linkermarge aangegeven.  
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Aenden goethertighen1 leser 

 

Beminde leser, also my onlancx een boecxken is ten handen gecomen, int Hoochduyts 

geintituleert2 DELITIAE ITALIAE, hebbe ick gesien dat het van vele luyden begheert is 

gheweest, eensdeels om de nutticheyt voor de ghene die daer begeeren te reysen, anderdeels 

om de genuechelickheyt3 ende ververschinge der memorien4 van de gene die daer geweest 

hebben, soo heeft my goet gedocht tselfde boecxken in onse Nederlantsche tale te doen 

drucken, tot behulp der ghenen die van onse nacye5 derwaerts begeeren te reysen, op datse 

op alle dingen te beter acht mogen nemen6 ende te beter alles doorzien. Oock op datse niet 

(gelijc het spreeckwoort is) een gans over zee vlieghen ende een gans wederom comen.7 

Ende niemant en sal sich daer aen ergeren dat ick volghens het Hoochduyts exemplaer 

beschreven hebbe de miraculen, bevaerden, reliquen, aflaten ende andere hare godsdiensten, 

want ic (sonder te seer af te wijcken den stijl vanden autheur) deselve niet en conde voorby 

gaen. Ende om dat dit boecxken voor den reysenden ghemaeckt is, salt8 moghelick dickwils 

op plaetsen ghebrocht ende ghelesen worden, daer het anders suspect gehouden ende 

verboden soude moghen zijn.9 Ende dewijle het voor de ghene die inde christelicke religie 

gefundeert zijn niet schadelic en is so en cant voor de ongefondeerde ooc niet schaden,10 

maer veel eer eenen spiegel zijn van hare blintheyt.11 Bidde also den Christelicken leser, dit 

int12 beste te willen nemen. Vaert wel.13  

 

Vertooninghe ende waerachtich bericht van het voornaemste dat in gants Italien te sien is,14 

met een onderwijsinge om met de minste oncosten ende de beste gelegentheyt gintswaerts 

																																																								
1 goethertighen. goedhartige, vriendelijke. 
2 geintituleert. betiteld, met de titel  
3 genuechelickheyt. aangenaamheid, genoegen.   
4 ververschinge der momorien. opfrissing van het geheugen.  
5 nacye. natie  
6 opdat se… mogen nemen. zodat lezers alles beter kunnen observeren.   
7 een gans … wederom comen. Een ‘gans’ staat bekend als ‘dom’ of onwetend’. Dit spreekwoord geeft 
aan dat het niet de bedoeling is dat je dom en onwetend op reis gaat en ook weer dom terugkomt.    
8 salt. zal het.   
9 daer het… moghen zijn. Waar het (=dit boek) als verdacht gezien zou worden en verboden zou zijn.  
10 Ende dewijle… niet schaden. Het gebruiken van de reisgids kan geen kwaad voor zowel christelijken 
als degenen die niet gefundeerd zijn in het christelijke geloof.   
11 spiegel van hare blintheyt. De reisgids houdt de niet-christenen een spiegel voor en wijst ze op hun 
blindheid als ze religieuze uitingen zien.  
12 int. in het. 
13 Vaert wel. Goede reis!  
14 Vertooninghe ende… sien is. De reisgids toont en doet bericht van het voornaamste wat in Italië te 
zien is.  
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Aan de vriendelijke lezer,  

 

Beste lezer, onlangs heb ik een boekje in handen gekregen, in het Hoogduits, met de titel 

Delitiae Italiae. Ik heb gezien dat veel mensen het boekje waarderen. Enerzijds vanwege de 

bruikbaarheid voor degenen die naar Italië willen reizen. Anderzijds vanwege het plezier en 

als opfrissing van het geheugen van degenen die daar geweest zijn. Daarom leek het mij een 

goed idee hetzelfde boekje in het Nederlands te schrijven om degenen die vanuit ons land 

daarheen willen reizen, te helpen. Zo kunnen ze alle dingen beter observeren en beter 

opnemen. Ook zodat ze niet – zoals het spreekwoord luidt – als een gans over zee vliegen en 

als een gans weer terugkomen. Niemand zal zich ergeren aan het feit dat ik de wonderen, 

bedevaarten, relikwieën, aflaten en andere godsdienstige zaken volgens het Hoogduitse 

exemplaar heb beschreven, want ik kon (zonder te veel af te wijken van de stijl van de auteur) 

deze dingen niet voorbij laten gaan. Omdat dit boekje gemaakt is voor de reiziger, zal het 

waarschijnlijk vaak op plekken gebracht en gelezen worden, waar het normaal gesproken 

verdacht en verboden zou zijn. Het gebruik van de gids kan geen kwaad voor zowel christenen 

als ongelovigen, maar dient eerder als een spiegel van de blindheid van deze ongelovigen. Ik 

hoop dat ook de christelijke lezer dit ter harte wil nemen. Goede reis!  

 

De gids laat zien en vertelt wat de voornaamste bezienswaardigheden in Italië zijn en geeft 

advies om zo goedkoop mogelijk en op de beste manier in korte tijd door Italië  
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ende wederom te reysen in corter tijt.15 Oock mede hoe veel mijlen16 de eene stadt van de 

ander leyt,17 etc. als volcht.  

 

Beschrijvinge wat in Venedien18 ghedenckweerdichs te sien is. Oock door wat wech datmen 

van daer na Roomen, Neapolis, Cicilien ende tot Malta reysen moet. Ende eenen anderen 

wech wederom na Genova, Meylanen ende tot Venedien te reysen.  

 

Pisa.  

 

Van de stadt Pisa  

Als ghy aen de stadt Pisa coemt ende dat u den tollenaer aen de poort besoecken wil, wat 

ghy by u hebt, dan segt ghy zijt studenten, maer maect dat ghy een matricolam19 ofte 

getuychenisbrief by u hebt. So laten sy u passeren ofte anders steeckt hen een stuck gelts 

inde handt. Dit is een schoone stadt en gelwedige vestinge. Dese heeft zich onder den 

groothartoch20 gegeven zedert de Seneser crijch.21 Daer na geeft den Hartoch dit seer sterck 

laten maken, om datse niet rebelleren en souden, te voren ist een heerlickheyt op sich selfs 

geweest. Door de stadt loopt een water de Arno genoemt, dit comt van Florents en loopt niet 

wijt van Pisa inde zee. Hier siet ghy een treffelicke parochy kerc ofte dom,22 die van claren 

marmersteen gebout is en seer schoon gheciert.23 Binnen staen 84. groote pylaren, de welcke 

na de verstooringe van Jerusalem daer gebrocht zijn.24 Daer by heeft se eenen lustighen25 

																																																								
15 met een… corter tijd. De reisgids bevat advies om zo goed goedkoop mogelijk en op beste manier in 
korte tijd door Italië te reizen.  
16 mijlen. De Hollandse mijl was ongeveer 2,4 km. 
17 leyt. ligt. 
18 Venedien. Venetië. 
19 matricolam. registratienummer, soort studentennummer.  
20 groothartoch. Wie deze groothertog was, is tot op heden onbekend.  
21 Dese heeft… Seneser Crijch.  
Pisa breidde zijn handelsroutes in de tiende eeuw in het westelijke Middellandse Zeegebied steeds 
verder uit, wat regelmatig leidde tot confrontaties met de Saracenen (een Noord-Afrikaans volk, dat 
heerste in Spanje, Sicilië en Noord-Afrika. In 1063 wist de vloot van Pisa, met behulp van de 
Normandiërs, de Saracenen bij Palermo te verslaan. De strijd werd gewonnen onder leiding van Giovanni 
Orlandi. Deze gebeurtenis markeerde een bloeiperiode, die twee eeuwen zou duren. De overwinning op 
de Saracenen maakte de bouw van de dom mogelijk. 
22 dom. Nu kathedraal van Pisa, ook wel Duomo Santa Maria.  
23 schoon geciert. mooi versierd. 
24 Verstooringe van Jerusalem. De pilaren, of zuilen, zijn na de overwinning op de Saracenen 
meegenomen uit Sicilië uit de moskee van Palermo. Het is overigens niet duidelijk of het aantal van 84 
pilaren juist is. 
25 lustighen. plezierige, aangename.  
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en weer terug te reizen. Ook vertelt de gids hoe veel mijlen de ene stad van de andere ligt.  

 

Beschrijvingen van wat je in Venetië niet mag missen. Ook via welke weg men van daar naar 

Rome, Napels, Sicilië en tot Malta kan reizen. En een andere weg terug om naar Genua, 

Milaan en Venetië te reizen.  

 

Pisa 
 

Over de stad Pisa 

Als u bij de stad Pisa aankomt en als u de tollenaar aan de poort wilt bezoeken, dan vraagt de 

tollenaar wat u bij u hebt. Zeg dan dat u student bent en zorg dat u een registratienummer of 

getuigenisbrief bij u hebt. Dan laat hij u door en geef hem anders wat geld. Dit is een mooie 

stad en een geweldige vesting. De stad behoort tot het gebied van de groothertog sinds de 

strijd met de Saracenen. Daarna heeft de hertog de stad laten versterken, zodat de Saracenen 

zich niet zouden verzetten. Daarvoor is het een heerlijkheid op zichzelf geweest. Door de stad 

loopt een rivier, de Arno genaamd, die van Florence komt en niet ver van Pisa in de zee 

uitmondt. Hier ziet u een voortreffelijke parochiekerk of dom, die gebouwd is van helder 

marmersteen en zeer mooi versierd is. Binnen staan 84 grote pilaren, die daar na de strijd met 

Jeruzalem naartoe zijn gebracht. Daarnaast ziet u een aangename  
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cruysganck26 met seer costelick werck ghemaect. In dese kerc op enen outaer27 daer staet een 

taffel van eedelen en costelicken steen, de welcke niemant aen roeren en mach. Hier worden 

eenige reliquien der heyligen getoond. Ook mede eenige steenen, daer met S. Stephanus28 

geestenicht soude zijn. Beneuen den dom is eenen schoonen marmersteenen toorn, op den 

welcken men van buyten rontom hen oprijden29 can tot boven toe by de clocken, want de 

trappen zijn van buyten daer om hen gemaeckt, gelijck sich een slang om eenen boom draeyt. 

Van buyten is hy met marmersteene pylare van alderley verven geciert. Desen toorn is met 

een sonderlinge const hanghende ghemaeckt, gelijck of hy vallen woude.30 Desen toorn heeft 

zijns gelijc niet, hoewel te Bolonge oock eenen staet op die manier. Soo nu heeft hy doch 

geen gelijckenis daer by, want den anderen van gebacken steen gemaeckt is ende desen van 

claer marmersteen. Desen toorn heeft van onder van het fondament af tot boven toe 153 

trappen ende is van eenen Duytschen gemaect, diens naem boven de deur staet. Daer men hen 

op gaet, in eenen marmersteen gehouwen, te weten, Johan van Isbruck anno 1174. Den 1. 

Augusti.31 Voor de kerck staet  een calomme.32 Daer staet een coperen beckenofte pot boven 

op, daer in heeft Julius Cesar in synen tijt den tribuyt33 laten versamelen, t’ welc noch aen die 

woorden te lesen is, die boven daer aen  geschreven staen.34 Vraecht dan na il Campo Santo,35 

’t welck een gemeyne kerckhof ofte dooden begraffenisse is, twelc oock wel besiensweerdich 

is. Men seyt dat dese kerckhoff so wel aen de langste als aen de breette de arcke Noe gantsch 

gelijck is. Het heeft veel schoone hallen met loot gedeckt, daer onder veel oude constelicke 

schilderyen staen. Onder anderen besiet oock dat graff D. Decij ICti,36 den welcken voor zijn 

																																																								
26 cruysganck. Kruisgang, gang om de kerk heen. 
27 outaer. altaar. 
28 S. Stephanus. Sint Stefanus wordt gezien als de eerste martelaar van het Christendom. Hij werd 
gestenigd in Jeruzalem. De Orde van Sint Stefanus, gesticht door de Toscaanse groothertog, na een 
overwinning op de feestdag van de martelaar, vestigde zich in Pisa (en op Elba).   
29 oprijden. beklimmen. 
30 met een sonderlinge Const hanghende ghemaect, gelijck of hy vallen woude. op slimme wijze 
gebouwd alsof hij wil vallen. Het gaat hier om dé Toren van Pisa.   
31 Johan van Isbruck. De bouw van de toren van Pisa (vanaf 1174) wordt hier toegeschreven aan de 
‘Duytscher’ Johan van Isbruck, dit zou zelfs op een inscriptie boven de deur staan. De architect van de 
toren is echter niet bekend. Was het Bonnanno Pisano, een plaatselijke beeldhouwer? Of Deotisalvi, die 
de nabij gelegen doopkapel had ontworpen? Ook Willem (of Johan) van Innsbruck wordt genoemd; hij 
droeg de last van een gebochelde rug en zou uit frustratie en woede over zijn aandoending de toren 
opzettelijk hebben laten kantelen. Verder is er tot op heden niets bekend over ‘Johan van Isbruck’.     
32 calomme. zuil.   
33 tribuut. gave in geld. 
34 Door de… geschreven staan. Hier wordt verwezen naar een geschenk dat Julius Caesar aan Pisa 
deed. Dit is verbeeld in een zuil bij de San Ranieripoort, waar de bezoekers binnenkomen.  
35 il Campo Santo. Het ‘Camposanto monumetale’ (letterlijk: monumentale heilige veld) is een 
ommuurde begraafplaats. 
36 ICti. Iuris Consulti, advocaat. 
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kruisgang van zeer kostbaar materiaal gemaakt. In deze kerk staat, op een altaar, een tafel 

waar niemand aan mag komen, gemaakt van edel- en andere kostbare stenen. Hier worden 

enige relikwieën van heiligen getoond. Ook enkele van de stenen, waarmee Sint Stefanus 

gestenigd zou zijn. Beneden de dom is een mooie, marmerstenen toren, die men buitenom kan 

beklimmen tot aan de klokken, want de trappen zijn van buiten om de toren heen gemaakt, 

zoals een slang om een boom draait. Van buiten is hij versierd met marmerstenen pilaren in 

allerlei kleuren. Deze toren is op een slimme manier hellend gemaakt, alsof hij omvalt. Zoals 

deze toren is er geen, alhoewel er in Bologna ook een toren op deze manier gebouwd is. 

Alsnog zijn ze niet hetzelfde, want de andere is gemaakt van gebakken steen en deze van 

helder marmersteen. Deze toren heeft vanaf het fundament tot aan boven toe 153 trappen en 

is door een Duitser gemaakt, wiens naam boven de deur staat. Als men de trap op gaat, staat 

in een marmersteen gehouwen: Johan van Isbruck anno 1174. Den 1. Augusti. Voor de kerk 

staat een zuil, waarop een koperen beker of pot staat. Julius Caesar heeft in zijn tijd de 

belasting in die pot laten verzamelen, wat nog te lezen is aan de woorden die bovenop 

geschreven staan. Vraag dan naar il Campo Santo, een openbaar kerkhof of begraafplaats voor 

doden, wat ook bezienswaardig is. Men zegt dat dit kerkhof zowel qua lengte als breedte gelijk 

is aan de ark van Noach. Het heeft veel mooie, met lood bedekte gangen, waarin veel kostbare 

schilderijen hangen. Bekijk onder andere het graf D. Decij, advocaat, die voor zijn  
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profession jaerlich ghehadt heeft 1500. croonen.37 Buyten den dom staet eenen ronden tempel 

S. Jan des Doopers genaemt.38 Dese is rontom met loot ghedeckt ende heeft eenen metalen 

toorn. De stadt is met geweldige palleysen en huisen doorbout, insonderheyt39 dat palleys del 

Cavallieri di S. Stephano, hetwelc gebout is op de manier van een amphitheatri.40 Die ridders 

voeren in haren oorden dat roode cruys, twelck den hartoch van Florents onderhout. Dat 

gymnasium La Sapienzo is een fraey gebouw, Anno 1309 gebout.41 Hier en is oock geen 

ghebreck aen goede wijn oft eenigerley eetwaren, want de stadt van alles rijckelic versien is.  

 

Hier na volcht den wech na Luca.  

Van Pisa na Luca is 7. mijlen ende ontrent half wech daer coempt ghy aen een heerlich 

werm badt. Een weynich vorder comt ghy op eenen berch. Daer siet ghy de stadt Pisa ende 

op de ander zijde Luca. Voortijts ist hier heel onveylich gheweest, want bye enige vervallen 

huysen die daer staen, plachten sich de roovers te onthouden,42 maer nu niet meer. 

 

Luca.  

Dit is een schoone stadt, maer cleyn ende het leyt den groothartoch van Florents43 midden in 

zijn lant. Als hy die in zijn dominio hadde, soo schreef hy sich coninck in Toscano. In dese 

stadt is een geweldighen handel van zijden waren, dat desghelicx in gantsch Italien niet en 

is. Die heeren Palavieini dat sijn die voornaemste coopluyden daer, ghelijc die Fugger44 in 

																																																								
37 Onder anderen… 1500 cronen. Deze begraafplaats was de laatste rustplaats van veel 
vooraanstaande en beroemde Pisaanse burgers en adel.  
38 Buyten den… Doopers genaemt. Het gaat hier om de Battistero, de doopkapel, die in de vijftiende 
eeuw is opgedragen aan de heilige Johannes de Doper.  
39 insonderheyt. in het bijzonder. 
40 Palleys del … S. Stpehano. Op deze plek staat nu het Palazzo della Carovana, beter bekend als het 
Palazzo dei Cavalieri, gebouwd in de zestiende eeuw als het hoofdkwartier van de Heilige en Militaire 
Orde van Sint Stefanus op de fundamenten van een ouder paleis. Tegenwoordig dient het gebouw als 
hoofdgebouw van de Universiteit van Pisa. De gids beschrijft hier dus óf het oude paleis óf het nog niet 
voltooide ‘nieuwe’ paleis. Het huidige gebouw is in ieder geval niet gebouwd als een amfitheater.  
41 gymnasium La Sapienza. Dit gebouw, nu Palazzo della Sapienza, wordt nog steeds gebruikt als 
Universiteit.  
42 plachten sich… te onthouden. houden zich rovers op.   
43 groothartoch van Florents. Ferdinando I de’ Medici. Hij was de groothertog van Toscane van 1587 tot 
1609, de vierde zoon van Cosimo I de’ Medici en Eleonora van Toledo.  
44 Fugger. Fugger wijst hier op de legende van ‘Est! Est! Est!’ die in de Delitiae onder de stad 
Montefiascone wordt besproken. In het kort gaat deze legende als volgt: In 1111 trok de Duitse keizer 
Hendrik V naar Rome om zich door de paus tot keizer te laten kronen. In zijn aanhang was ook een 
bisschop Johannes Fugger genaamd, een voorzaat van de Zwabische koopmansfamilie Fugger. De 
bisschop was enorme wijnliefhebber en zond zijn dienstknecht vooruit om de lokale drank te testen en 
een geschikte verblijfplaats te vinden. Wanneer hij goede wijn proefde, schreef hij met krijt ‘Est’ (‘Hier 
is het’) op de poort van de herberg. Toen hij in Montefiascone kwam, was de muskaatwijn zo 
fantastisch dat hij in zijn enthousiasme ‘Est! Est! Est!’ op de deur schreef. Zijn Duitse meester kon zich 
niet inhouden en dronk zich dood in Montefiascone. Volgens de overlevering werd de bisschop begraven 
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beroep jaarlijks 1500 kronen heeft ontvangen. Buiten de dom staat een ronde tempel, die S. 

Johannes de Doper heet. Deze is rondom met lood bedekt en heeft een metalen toren. In de 

stad zijn geweldige paleizen en huizen te zien, in het bijzonder het paleis dei Cavalieri di S. 

Stephano, dat gebouwd is zoals een amfitheater. De ridders voeren in hun orde een rood kruis, 

dat onderhouden wordt door de hertog van Florence. Het gymnasium La Sapienzo is ook een 

mooi gebouw, gebouwd in het jaar 1309. Hier is ook geen gebrek aan goede wijn of enige 

eetwaren, want de stad is van alles rijk voorzien.  

 

Volg hierna de weg naar Lucca 

Van Pisa naar Lucca is zeven mijlen. Ongeveer halverwege komt u aan bij een heerlijk warm 

bad. Een stukje verder komt u aan op een berg. Daar ziet u aan de ene kant de stad Pisa en aan 

de andere kant de stad Lucca. Voorheen was het hier heel onveilig, want in enkele vervallen 

huizen die daar staan, zaten rovers verscholen. Die rovers zijn er nu niet meer. 

 

Lucca 

Dit een mooie, maar kleine stad, en ligt midden in het land van de groothertog van Florence. 

Als hij dit gebied in zijn domein had gehad, dan zou hij als koning beschouwd worden. Deze 

stad heeft een enorme handel in zijdewaren, die in heel Italië niet op dezelfde manier te vinden 

is. De heren Palavieini zijn de belangrijkste kooplui daar, zoals de Fugger in  
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Duytslandt de sijn. Het heeft veel schoone palleysen ende huysen, oock veel schoone 

kercken onder welcke S. Martino de voornaemste is.45 Daer in wort een cruys getoont dat 

Nicodemus soude gesneden hebben.46 Die straten sijn lustich met groote viercante steenen 

gesteenstraet. Oock is daer een heerlicke ende schoone marckt. Daer conmen om gelt 

becomen wat des menschen hart ghelust. Men vint daer oock sonderlingen47 goeden wijn. 

Ghy en sult noch noyt stadt gesien hebben van deser groote, die met soo geweldige wallen 

ende rondeelen gemaeckt is oock is een geweldich gheschut48 daer op. Dese stadt heeft noch 

hare vrijcheydt onder de Italiaensche steden, maer den coninc van Spaengien is 

beschermheer daer van.49 Daer wort dagh ende nacht stercke wacht in ghehouden van 300. 

ghewapende mannen, 100. op het raethuys, ende 100. aen de stadt mueren, ende 100. aen 

den toorn. Daer syn 3. poorten, namelick S. Pietro. S. Donato ende la porta de Borgo.50 Daer 

is een nieu en de schoon raethuys, nu corts gheboudt.51 Hier in moeten nacht ende dach 2. 

raetspersoonen blijven, de welcke van de gemeente met 9. croonen s’daechs gegagiert52 

worden. Niemant en derf daer af gaen, voor datter 2. maenden gepasseert zijn. Dan coemter 

eenen anderen aen haer plaets ende dat gaet so onder malcanderen om. Also dat haerder 2. 

altijt eenen nacht t’huys mogen slapen, maer op die gesette uur moeten sy wederom daer 

zijn. So ghy dan wilt, meucht ghy na Livorno gaen, het welck een heerlicke zeehaven is.53 

Ende daer leyt een steetghen54 by, t’welck den groothartoch toebehoort. Dit is 20. mijlen van 

daer.55 

																																																																																																																																																																													
in de Basilica di San Flaviano. Het verhaal van de Duitse priester verspreidde zich gedurende de 
zeventiende eeuw. Reizigers maakten een tussenstop in Montefiascone om een glas muskaatwijn te 
heffen op bisschop Fugger en een visite te brengen aan het graf in de Basilica di San Flaviano.  
De uitleg over Fugger heb ik te danken aan Alan Moss.   
45 S. Martino. De Duomo di Lucca, Cattedrale di San Martino of Sint-Maartenskathedraal, gebouwd vanaf 
1063, is de hoofdkerk van het aartsbisdom Lucca en gewijd aan de heilige Martinus van Tours.  
46 Daer in… gesneden hebben. In een kapel bevindt zich het beeld ‘Volto Santo’ (Heilig gezicht) van 
Jezus. Het kruis is ongeveer vier meter hoog. Volgens een legende zou dit beeld uit hout gesneden zijn 
door Nicodemus, een tijdgenoot van Jezus, in Libanon.  
47 sonderlingen. uitzonderlijk.  
48 geschut. oorlogstuig, kanonnen. 
49 Spaengien. Lucca was een onafhankelijke stad, maar stond wel onder Spaanse bescherming. Het 
Spaanse Rijk was in de zestiende eeuw de grootste politieke macht ter wereld, ‘het rijk waar de zon 
nooit ondergaat’.  
50 3 poorten. Porta San Pietro en Porta San Donato zijn twee van de zes stadspoorten die nu nog 
worden gebruikt.  
51 nu corts ghebouwdt. onlangs gebouwd.  
52 gegagiert. betaald. 
53 Livorno. In de vijftiende eeuw was de stad niet meer dan een vissersdorpje in de Republiek Pisa, 
terwijl het nu de op twee na grootste havenstad aan de westkust van Italië. Door verzanding van de 
natuurlijk haven van Pisa moest er naar een alternatief gezocht worden en dit werd gevonden in 
Livorno. Vanaf de zestiende eeuw werd de stad dan ook steeds belangrijker.  
54 steeghen. stadje. 
55 20 mijlen. In de druk van 1620 staat 10 mijlen.  
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Duitsland zijn. De stad heeft veel mooie paleizen en huizen. Ook veel mooie kerken, waarvan 

de S. Martino de voornaamste is. In die kerk wordt een kruis getoond, dat Nicodemus 

gesneden zou hebben. De straten zijn op aangename wijze bedekt met grote vierkante stenen. 

Ook is er een heerlijke en mooie markt. Daar kan men alles wat het menselijk hart begeert 

kopen met geld. Men vindt er ook uitzonderlijk goede wijn. U zult nog nooit een stad van 

deze grootte gezien hebben, die met zulke stevige muren en ronde torens gemaakt is. Ook 

liggen er krachtige wapens op. Deze stad is geen vrije, Italiaanse stad, maar de koning van 

Spanje is beschermheer. De wacht wordt dag en nacht gehouden door 300 bewapende 

mannen: 100 op het raadhuis, 100 bij de stadsmuren en 100 bij de toren. Er zijn drie poorten, 

namelijk S. Pietro, S. Donato en la porta de Borgo. Daar is onlangs een nieuw en mooi 

raadhuis gebouwd. Dag en nacht moeten hierin twee raadspersonen blijven, die negen kronen 

per dag uitbetaald krijgen door de gemeente. Niemand durft eraf te gaan, voordat er twee 

maanden voorbij zijn. Dan komt er een andere voor in de plaats en steeds opnieuw. Van de 

twee mag er altijd één een nacht thuis slapen, als hij maar stipt op tijd terug is. Als u wilt, 

kunt u naar Livorno gaan, een heerlijke zeehaven. Daar ligt een stadje bij, dat toebehoort aan 

de groothertog. Dat is 20 mijlen van daar.  
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Den wech van Luca na Genova en wat daer te sien is. 

Van Luca na Mazzarosa een steetgen is 8. mijlen. Van daer na Pietra Sante,56 een steetgen, 

8. mijlen. Van daer na Massa de Carrara,57 een lustich steetgen, met een slot daer aen 7. 

mijlen. Van daer na Sarrazano, een lustige stadt, alwaer 2. geweldige vestingen in ligghen.58 

Daer in liggen 500. Duytsche crijchsluyden, want het is op de grence van Savoyen59 ende het 

hoort Genova eygentlich toe. Dit is 8. mijlen. van daer na Laris. Daer moet ghy over een 

water varen. Dit is 4. mijlen.  

 

Laris Port  

Dit is een fraey steetgen ende wijn ende broot is daer goeden coop. Op den berch is een 

gheweldige vestinge. Daer op leyt veel grof gheschut, met het welck men schieten can tot 

aen de Portovenere, het welck een goede Duytsche mijl veer is. Hier vaert ghy dan over na 

de Portovenere.  

 

Portovenere 

Dit is een lustig stedeken ende haven vander zee. Boven op de berch leyt een stercke 

vestinghe. Daer op oock geweldich geschut leyt, met het welck men schieten can, rechtover 

op den anderen berch. Also dat dese 2. vestingen malcanderen met haer geschut connen te 

hulpe comen. Niet wijt60 hier van leydt een stadt ghenaemt Spezia, de welcke oock de 

heerschappe van Genova toebehoort. Alsmen crijchsvolck in Spaengien schicken61 wil, die 

versamelen daer. Tusschen Spezia ende Laris leyt oock een geweldige vestinge die de 

																																																								
56 Pietra Sante. Pietrasanta, stad van de ‘heilige steen’, dankt haar naam aan de Milanese edelman 
Guiscardo Pietrasanta, die het ook in het nabijgelegen Lucca voor het zeggen had. Lange tijd viel 
Pietrasanta onder het bewind van Lucca, later was het in handen van Florence, Pisa en Genua.  
57 Massa de Carrara. Massa en Carrara zijn nu twee losse hoofdsteden van de gelijknamige provincie en 
staan nu bekend om de marmergroeven, die er in de tijd van Delitiae nog niet waren. Het slot duidt 
mogelijk op Palazzo Cybo Malaspina, dat in de zestiende eeuw werd gebouwd op een Middeleeuwse 
burcht. 
58 Sarrazano. Nu Sarzana.  
59 Savoyen. Savoye is een historische regio zich uitstrekt van het Franse Savoye, Haute-Savoie, Savoie-
Mont Blanc en de Italiaanse regio’s Piëmont en Valle d’Aosta. Het gebied was van 1416 tot 1860 een 
hertogdom onder het huis van Savoye. Het bergachtige land was vaak bij gewapende conflicten 
betrokken. Savoye verloor in de zestiende eeuw veel grondgebied aan Frankrijk en Oostenrijk. Hertog 
Emanuel Philibert (1528-1580) wist een groot deel van het gebied te heroveren. In de zestiende en 
zeventiende eeuw verplaatsen de hertogen het centrum naar Italiaans gebied. Savoye zou in de 
achttiende eeuw de sterkste staat van Italië worden. Vanaf de dertiende tot laat in de zeventiende 
eeuw waren huursoldaten gebruikelijk bij de Europese oorlogsvoering. Dit verklaart wellicht de aanwezig 
van al deze ‘Duytsche’ soldaten.  
60 wijt. ver. 
61 schicken. plaatsen. 
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De weg van Lucca naar Genua en wat daar te zien is 

Van Lucca naar het stadje Mazzarosa is acht mijlen. Van daar naar het stadje Pietra Sante is 

weer acht mijlen. Van daar naar Massa de Carrara, een aangenaam stadje met een slot erbij, 

is zeven mijlen. Ga van daar naar Sarrazano, een aangename stad, waar twee krachtige 

vestingen zijn. Daar liggen 500 Duitse soldaten, want het ligt op de grens van Savoye en hoort 

eigenlijk bij Genua. Vanaf daar is het acht mijlen naar Laris. Daar moet u varen over een 

water. Dat is vier mijlen.  

 

Laris Port  

Dit is een mooi stadje en wijn en brood is daar goedkoop. Op de berg staat een krachtige 

vesting. Daarop liggen veel zware wapens, waarmee men tot aan Portovenere kan schieten, 

wat ongeveer een Duitse mijl ver is. Hier vaart u over naar Portovenere.  

 

Portovenere  

Dit is een aangenaam stadje en een zeehaven. Boven op de berg ligt een sterke vesting, waarop 

krachtige wapens liggen, waarmee men naar de volgende berg kan schieten. De twee 

vestingen kunnen elkaar zo met wapens te hulp komen. Niet ver hier vandaan ligt een stad 

genaamd Spezia, die ook onder de heerschappij van Genua staat. Als men soldaten in Spanje 

wil plaatsen, dan verzamelen ze daar. Tussen Spezia en Laris ligt ook een krachtige vesting 

die bij  
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Geneuoyseren62 oock toebehoort ende is ghenaemt Santa Maria del Fuorte, dit leyt ontrent 2. 

Italiaensche mijlen63 van de Portovenere. Hier in liggen Duytsche knechten. Ghy meucht 

vriendelich met haer spreken, dat sy u inlaten. Dan sult ghy een welgeboude sterckte sien, 

die noch costelick ghebout is. Nu waer mijnen raet van Laris te water na Genova te varen, 

daer cont ghy in eenen dach comen, maer of ghy te lande wilde, so heb ik den wech 

gelijckewel wille beschrijven, maer het is meestendeel gebercht ende onveylich.  

 

Den wech over Landt.  

Van Portovenere na Remedio march 8. mijlen. Van daer na Borgetto marc 8. mijlen. Van 

daer na Mattarana herberge 6. mijlen. Van daer na Bracco, march 6. mijlen.Van daer na 

Cestri march 6. mijlen. Van daer na Chiavari march 6. mijlen. Van daer na Pallo march 6. 

mijlen. Van daer na Becco marck 6. mijlen. Van daer na Bogliasco marck 6. mijlen. Van 

Bogliasco na Genova 6. mijlen. 

 

Genova.  

Genova is een hooch ende wijt beroemde stadt ende Respublica,64 daer is een hartoch65 den 

welcken doch vanden Senaet gecozen ende gesedt wort. Ende alsser eenen sterft, so wort 

vanden Raet eenen anderen gecozen gelijck te Venegen.66 Dese geweldige stadt schrijftmen 

dat ouder is als Roma. Ende soude gebout zijn 1507. jaer voor Christi geboorte. Sy is seer 

volckrijck ende sy heeft groot gewerf ende treffelicke coopmanschap. Daer woonen ooc seer 

veel treffelicke van adel ende stadt is seer prachtich gebout. Daer worden dagelicx 500. 

Duytsche soldaten in besettinge gehouden. Voor aen de haven daer ghy eerst uit het schip 

coemt ende wilt na de poort gaen, daer siet ghy een geweldich groff gheschut op raderen67 

liggen. Daer de Duytschen de wacht by houden. Daer by liggen ooc veel groote oorloch 

schepen ende galliatsen68 al op dat best met geschut ende ammunitie versien, om terstont 

inden noot te gebruycken. Als ghy in de poort wilt ingaen, so wort ghy van den tollenaer 

																																																								
62 Geneuoyseren. Genuanen.  
63 Italiaensche mijlen. De Italiaanse mijl was anders dan de Hollandse mijl, namelijk ongeveer 1,8 km ipv 
2,4 km.  
64 respublica. staat. 
65 hartoch. Het is opvallend dat hier ‘hartoch’ wordt genoemd, want de Italiaanse adellijke titel Hertog 
van Genua werd voor het eerst gebruikt in 1831 voor prins Ferdinand, lid van het huis Savoye. In de 
zeventiende eeuw werd de heerser nog een ‘doge’ genoemd. Marino Grimani was ‘doge’ van Genua van 
1595-1605.  
66 Venegen. Venetië.  
67 op raderen. op wielen.  
68 galliatsen. galeien (lang, smal oorlogsschip met laag boord).  
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Genua hoort en Santa Maria del Fuorte heet. Dit ligt ongeveer twee Italiaanse mijlen van 

Portovenere. Hier liggen Duitse soldaten. Als u vriendelijk met ze praat, dan laten zij u binnen. 

Dan zult u een sterkgebouwde vesting zien, die voor veel geld gebouwd is. Nu was mijn advies 

van Laris via het water naar Genua te varen – daar kunt u in een dag komen – maar als u over 

het land wilt, daarvoor heb ik de weg net zo goed willen beschrijven, maar het bestaat voor 

het grootste deel uit bergen en is onveilig. 

 

De weg over land. 

Loop acht mijlen van Porte Venere naar Remedio. Loop van daar acht mijlen naar Borgetto. 

Van daar naar Mattarana bevindt zich na zes mijlen een herberg. Loop zes mijlen van daar 

naar Bracco. Van daar naar Pallo loop zes mijlen. Loop van daar naar Becco zes mijlen. Van 

daar naar Bogliasco loop zes mijlen. Van Bogliasco naar Genua is zes mijlen.  

 

Genua 

Genua is een belangrijke en wijdberoemde stad en staat. De hertog in Genua wordt door de 

senaat gekozen en aangesteld. Als er een sterft, wordt er door de raad in Venetië een nieuwe 

gekozen. Deze geweldige stad is ouder dan Rome – zo schrijft men – en zou gebouwd zijn in 

1507 jaar voor Christus. Ze is zeer volkrijk, handelt veel en heeft een voortreffelijk 

koopmanschap. Er wonen ook zeer veel voorname edellieden en de stad is prachtig gebouwd. 

Dagelijks houden 500 Duitse soldaten de wacht. In de haven, waar u eerst uit het schip komt 

en naar de poort gaat, ziet u veel kanonnen. Daar houden de Duitsers de wacht. Er liggen daar 

veel grote oorlogsschepen, allemaal van veel wapens en munitie voorzien, om in nood te 

gebruiken. Als u de poort binnen wilt gaan, wordt u aangesproken door de tollenaar.  
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aengesproken, die wil dan oock besoecken69 wat ghy by u hebt. Dan segt ghy zijt studenten 

ende vraecht na de Herberge genoempt Sint Marten, daer trecken de duytschen 

ghemeyndelick70 in die wat van qualiteyt zijn.71 Men wort daer heerlich ende wel getracteert. 

Gaet na de strata Nova, daer in siet ghy geweldige palleysen al van groot vierkante witte 

ende swarte marmelsteene gebout. Daer by zijn oock schoone lusthoven72 en rustcamers,73 

ooc schoone antiquiteten ende statua,74 so ghy het begeert te sien so clopt vry aen ende of 

den heer selfs in waer, daer voor en durft ghy u niet ontsien, dan begroet hem ende segt dat 

ghy daer zijt gecomen om het fraeys75 te sien. Men sal u alle eer bewijsen ende sien laten tot 

uwen genoegen. Daer na gaet in het palleys vanden hartoch. Daer is de Duytsche guardi ofte 

wacht. Dat is een geweldich palleys daer in hebben de 500. Duytsche knechten hare 

wooninge. Haren oversten woont ooc daer in, synen naem is S. Van Sittigshuysen.76 Het is 

een heftiger ende ernstiger man voor eenen oversten. Als ghy u hier vriendelicherwijs 

aengeeft, so wort ghy inghelaten, ende u wort alles fijn ordentlick na den anderen getoont. 

Daer siet ghy geweldige schoone dingen van camers, lusthoven ende waterwercken. Soo ghy 

u bekent maeckt ende begeert het arsenal77 ofte rusthuys te sien. Soo salt u altemael wel 

gewesen ende getoont worden. In gantsch Italien en wort geen stadt gevonden, daer so veel 

fluweels ghemaeckt wort. Men seyt dat daer over de 8000. wevers woonen, die anders niet 

dan fluweel en maken ende niemant van daer allen en soude in een gantsch jaer een stuck 

voor sich selver connen maken, so nau wort haer het werc uit de handen genomen so haest 

alst veerdich is.78  

 

Vande kercken.  

In dese stadt zijn 30. parochie kercken, onder welcke 2. de voornaemste zijn, die eerste is 

genoemt cathedrale ofte Sint Laurents.79 Daer in staet een capel ghenoemt di Sant Iohan 

																																																								
69 besoecken. doorzoeken, doorsnuffelen. 
70 ghemeyndelick. in het algemeen. 
71 die wat van qualiteyt zijn. die van goeden huize zijn. 
72 lusthof. tuin.  
73 rustcamer. wapenkamer. 
74 antiquiteten ende statua. overblijfselen uit de Oudheid en standbeelden.  
75 het fraeys. het mooie. 
76 N. Van Sittigshuysen. Wie dit is, is tot op heden onbekend.  
77 arsenal. arsenaal. Gebouw waar wapen en munitie geproduceerd, gerepareerd, opgeslagen en 
uitgeven worden.  
78 so haest alst veerdich is. zodra het gereed is.  
79 cathedrale ofte Sint Laurents. De rooms-katholieke kathedraal van Genua wordt ook wel ‘Cattedrale 
di San Lorenzo’ genoemd. Sinds de twaalfde eeuw vormt de kathedraal het centrum van de stad. Door 
de eeuwen heen is het gebouw flink uitgebreid.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
[f.87r] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 8	

Hij wil dan doorzoeken wat u bij u heeft. Zeg dan dat u student bent en vraag naar de herberg 

genaamd Sint Maarten, waar Duitsers van goeden huize vaak verblijven. Daar wordt men 

heerlijk en goed getrakteerd. Ga naar de strata Nova. Daar ziet u geweldige paleizen, die 

gebouwd zijn met grote, vierkante, witte en zwarte marmerstenen. Daar zijn ook mooie tuinen, 

wapenkamers, antiquiteiten en standbeelden. Als u dit zou willen zien, klop dan aan en vraag 

of de heer zelf aanwezig is, daar hoeft u niet bang voor te zijn. Begroet hem en zeg dat u daar 

gekomen bent om het moois te zien. Men zal u alle eer bewijzen en het moois tot uw genoegen 

laten zien. Ga daarna naar het paleis van de hertog. Daar treft u het Duitse leger of de wacht 

aan. Het is een geweldig paleis, waar 500 Duitse soldaten in wonen. Hun hoofd woont ook in 

het paleis. Zijn naam is S. Van. Sittighuisen. Het is een heftige en ernstige man voor een 

hoofd. Als u zich hier vriendelijk meldt, wordt u binnen gelaten en wordt alles fijn en geordend 

aan u getoond. Daar ziet u geweldige, mooie kamers, tuinen en waterwerken. Als u aangeeft 

dat u het arsenaal of wapenhuis wilt zien, dan zal het u allemaal goed aangewezen en getoond 

worden. In heel Italië is er geen stad te vinden waar zo veel fluweel gemaakt wordt. Men zegt 

dat er meer dan 8000 wevers wonen, die niets anders dan fluweel maken. Niemand van hen 

kan in een heel jaar een stuk voor zichzelf maken, zo weinig wordt hen het werk uit handen 

genomen zodra het gereed is.  

 

Over de kerken 

In deze stad staan 30 parochiekerken, waarvan twee de voornaamste zijn. De eerste is de 

kathedraal van Sint Laurents. Daar staat een kapel in, die di Sant Johan badalle heet.  
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badalle,80 daer hebbense de assche in een kistgen81 liggen van desen sant ende allser groot 

onweer op de zee is so dragense de assche aen de zee. Daer van seggense dat het stil wort. 

Noch segghense datter veel meer ander miraculen ende wonder teyckenen geschieden. Noch 

watter meer voor reliquien inde ander kercken zijn. In de kercke van Santa Sacristia, indien 

ghy daer vlijtich82 aenhout, so sult ghy te sien comen een sleutel van so costelicken 

smiraldo83 dat desgelijck in gantsch Europa niet te vinden en is, de welcke eenen 

onuitspreckelicken schat weerdich geacht wort. Op de hooge feesten84 toont men die. Inde 

ander kerck genoemt Sant Bartholomeus85 twelch is buyten de poort van Sint Catharina,86 

daer toontmen den sweetdoeck van onsen Heer Christus. Men siet claerlic87 dat het een van 

de 3. sudari is, die S. Veronica gemaect soude hebben. Hier op seytmen dat oock veel 

wonderwercken geschieden.88 Oock staet buyten de stadt eenen seer schoonen ende hoogen 

toorn. Daer op wort alle nachten een groot lanteern89 aengesteken, op dat de schepen de 

haven souden connen vinden. In dien dat ghy nu de stadt Savona wilt besien, so neemt een 

scheepken90 ende vaert daer henen. Het is maer 30. mijlen. Ende daer is een schoon casteel 

aen. Buyten om de stadt is het lant geheel onvruchtbaer ende al wat tot des menschen 

nootdruft91 van noode is, dat moet daer van ander plaetsen ghebrocht worden, want aldaer 

gelt dat spreeckwoort: MARE SENZA PESCE, HUOMINIE SENZA FEDE, DONNE SENZA 

VERGOGNA.92  

																																																								
80 capel ghenoemt di Sant Iohan badalle. Na de eerste kruistocht werd het stoffelijk overschot van 
Johannes de Doper naar de de San Lorenzo kathedraal gebracht om in een sacrofaag in de San Giovanni 
Battista kapel herbegraven te worden.  
81 kistgen. kistje.  
82 vlijtich. aandachtig, nauwkeurig. 
83 smiraldo. smaragd, edelsteen. 
84 hooge feesten. ‘Hooge feesten’ zijn in de Christelijke een Joodse traditie zeven jaarlijkse feesten en 
rustdagen.   
85 Sant Bartholomeus. De San Bartolomeo della Certosa Kerk en het bijbehorende kloostercomplex in 
Genua zijn tegen het einde van de dertiende eeuw gesticht. De kerk bevindt zich ver buiten het 
centrum van de stad in de wijk Certosa del Quartiere di Rivarolo. 
86 Sint Catharina. Sint Catharina van Genua (1447-1510) is een Italiaanse heilige, bewonderd voor haar 
werk voor zieken en armen. 
87 claerlic. duidelijk. 
88 daer toontmen… wonderwercken geschieden. Volgens de legende was Sint Veronica een christen uit 
Jeruzalem, die Jezus Christus een doek aanbood om het zweet van zijn gezicht te vegen, terwijl hij zijn 
kruis de Golgotha op droeg. Bij het afvegen zou het gelaat van Christus op miraculeuze wijze op de 
doek zijn ingeprent. 
sweetdoeck. zweetdoek. 
sudarie. Doek waarmee het hoofd van een overledene wordt omwonden.  
89 lanteern. lantaarn.  
90 scheepken. In de druk staat ‘scheeuken’. 
91 nooddruft. behoefte.   
92 Mare senza…senza vergogna. Spreekwoord wat de Italianen gebruiken om Genua te beschrijven: Zee 
zonder vissen, mannen zonder trouw, vrouwen zonder schaamte.    
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Daar ligt het as van deze sint in een kistje. Als er groot onweer is op de zee, dan wordt het as 

naar de zee gedragen, omdat de zee daar stil van zou worden. Ook zeggen ze dat er nog veel 

meer andere mirakelen en wondertekenen geschieden. In andere kerken zijn nog meer 

relikwieën te vinden. In de kerk van Santa Sacristia – indien u daar aandachtig blijft – zal u 

een sleutel te zien krijgen van zo’n kostbare smaragd. In heel Europa is niet zo’n 

onbeschrijfelijke schat te vinden. Op belangrijke feesten wordt de sleutel getoond. In een 

andere kerk, die Sant Bartholomeus heet, die buiten de poort van Sint Catharina staat, toont 

men een zweetdoek van onze heer Christus. Het is een van de drie zweetdoeken, die Sint 

Veronica gemaakt zou hebben. Men zegt dat hier veel wonderen geschieden. Buiten de stad 

staat een mooie, hoge toren. Elke nacht wordt daar een grote lantaarn aangestoken, zodat de 

schepen de haven kunnen vinden. Als u nu de stad Savona wilt zien, neem een scheepje om 

daarheen te varen. Het is maar 30 mijlen. In Savona is een mooi kasteel. Het land rondom de 

stad is onvruchtbaar en alles wat mensen nodig hebben, moet uit andere plaatsen gehaald 

worden, want daar geldt het spreekwoord: ZEE ZONDER VISSEN, MANNEN ZONDER TROUW, 

VROUWEN ZONDER SCHAAMTE.  
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Savona. 

Dit is een treffelicke fijne stadt ende leyt lustich aen de zee, is ooc heerlich ende wel gebout. 

De inwoonders hebben eenen grooten handel in Corsica ende Sardinia, met wijn ende ander 

costeliche waren. Oock heeft de stadt een geweldige vestinge ofte cittadella, seer vast met 

geweldige rondeelen93 ende flanckeringen94 gebout, ende is met geschut ende munition so 

versien, dat het onmogelick is om te winnen. Hier op ligghen by de 100. duytsche knechten 

met noch meer ander krijschvolk95. Den Turck is ducwils96 met 40. ofte 50. Galeyen daer 

aengeweest in meyninge zijnde hetzelfde te winnen, twelck hem altijts ghemist heeft 

overmits97 de goede wacht die daer op gehouden wort, twelc ooc sonderlinge van noode is. 

Dese stadt is van alles wel versien, want watmen verdencken98 mach, dat canmen daer om 

ghelt bekomen. Dan hier vaert wederom nae Genova ende van daer na Meylanen ende 

Venegen.  

 

Hierna volcht den wech van Genova na Meylanen. 

Van Genova na Ponte Decino, 8. mijlen. Van daer Puzzolo een marc 7. mijlen. Van daer na 

Al Botho de Fornari, 7. mijlen. Van daer na Al Isola, 7. mijlen. Van daer na Arqua 7. mijlen. 

Van daer na Saravalla een stadt, daer worden seer goede rappieren ofte lemmers99 gemaeckt 

is 5. mijlen. Van daer na Bettola een herberge 6. mijlen. Van daer na Tortona,100 een vesting 

ende stadt 8. mijlen van daer na Ponte Curon een marck 5. mijlen van daer na Voghera 5 

mijlen. Van daer na Pancarana 8. Mijlen. Van daer na Cava, daer vaertmen over de Po, is 6. 

mijlen. Van daer na Pavia, een stadt 3. mijlen. 

 

Pavia / Ticinum.    

Dese stadt heeft een schoon schiprijc water twelc daer aen loopt genaemt Ticino.101 Dese 

stadt leyt aen een lustige ende vruchtbare plaets. Daerom mense ‘Il Giardino di Milano’ 

noemt.102 Oock is dese stadt met schoone huysen ende kercken geciert ende heeft oock eene 

																																																								
93 rondeel. ronde toren. 
94 flankering. versterking. 
95 krijchsvolk. In de druk staat ‘krijschvolk’. leger.  
96 ducwils. Vaak.  
97 overmits. door toedoen van.  
98 verdencken. bedenken.  
99 rappieren ofte lemmers. messen, snijdende wapens.  
100 Tortona. In de druk staat ‘Tortano’.  
101 Ticino. Rivier die stroomt van Zwitserland naar Noord-Italië.  
102 Il giardino di Milano. De tuin van Milaan.   
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  Savona 
Dit is een voortreffelijke, fijne stad en ligt aangenaam aan de zee. De stad is heerlijk en goed 

gebouwd. De inwoners hebben een grote handel op Corsica en Sardinië in wijn en andere 

kostbare producten. Ook heeft de stad een geweldige vesting of cittadella, die heel sterk 

gebouwd is met geweldige ronde torens en versterking. Het is onmogelijk om hiervan te 

winnen door alle wapens en andere munitie. Er liggen ongeveer 100 Duitse knechten en nog 

meer soldaten op. De Turken zijn hier vaak met 40 of 50 oorlogsschepen geweest met het idee 

hier te winnen. Ze hebben nog nooit gewonnen door de goede wacht die hier altijd gehouden 

wordt. Alles wat men maar kan bedenken, kan men met geld in de stad verkrijgen. Vaar hier 

weer naar Genua en van daar naar Milaan en Venetië.  

 

Volg hierna de weg van Genua naar Milaan.  

Van Genua naar Ponte Decino is acht mijlen. Van daar Puzzolo, een tocht van zeven mijlen. 

Van daar naar Al Botho de Fornari, zeven mijlen. Van daar na Al Isola, zeven mijlen. Van 

daar naar Arqua, zeven mijlen. Van daar naar Saravalla, een stad, waar zeer goede messen 

worden gemaakt, is vijf mijlen. Van daar naar Bettola is na zes mijlen een herberg. Van daar 

naar Tortona, een vesting en stad, acht mijlen. Van daar naar Ponte Curon een tocht van vijf 

mijlen. Van daar naar Voghera vijf mijlen. Van daar naar Pancarana acht mijlen. Van daar 

naar Cava, daar vaart men over de Po, is zes mijlen. Van daar naar Pavia, een stad, drie mijlen.  

 

Pavia/Ticinum 

Door de stad loopt de Ticino, een mooie rivier met veel schepen. De stad ligt op een 

aangename en vruchtbare plaats. Mensen noemen het daarom ook wel ‘de tuin van Milaan’. 

De stad is versierd met mooie huizen en kerken en de stad heeft een  
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schoone breede marckt. Hier is een geweldige universiteit, twelc uit voorbiddingen103 van 

Galeatii II. den Meylaenschen vorst van Carolus 4. Anno 1361. gestift is.104 Oock een 

Jesuiter Collegium van Gregorio 13. gebout, ooc een Inquisition, die is daer noch 

cortelinge105 ghestift.106 In S. Peters kercke is S. Augustuni begraffenisse van marmor, maer 

niet gants volcomen.107 Daer vintmen ooc veel duytsche begraffenissen. In. S.  Franscisci 

kercke daer is de begrafenisse met het monumeutum ende beeltenisse Baldi I.C.108 Dese 

stadt is met geweldige mueren, rondelen ende bolwercken bewaert ooc is daer een casteel, 

daer het Spaensch crijchsvolc opleyt, want de stadt gehoort onder het hartochdom 

Meylant.109 Van daer na Meylanen, onder wegen leyt een schoon clooster genoemt 

Carthuysen, ende als ghy omtrent een Italiaensche mijl van de stadt zijt daer siet ghy den 

diergaerden.110 Daer voor is de slacht gehouden tusschen den Keyser Caroli teghen de 

Fransoysen ende Switzersm daer door Pavia verovert worde. Desen diergaerden heeft noch 

eensdeels haer mueren, daer aen ghy wel kont sien hoe datse gheweest is. 

 

Carthuysen.111 

En laet niet in dit clooster te gaen om dat te besien, want in gantsch Italien is zijns gelijck 

niet van schoonen gebou. Oock heeft het een groot incommen.112 De kerck is van buyten 

alsmen daer in gaen wil van claren witten marmelsteen, ende beelden van albastert113 seer 

schoon geciert, ende van binnen niet minder. De cellen114 zijn al met loot gedeckt. Oock zijn 

daer noch veel meer ander heerlicke schoone dingen dat men sich verwonderen moet die het 

																																																								
103 voorbiddingen. bemiddeling.  
104 een geweldige… Carolus 4. In 825 richtte keizer Lotharius I van het Heilige Roomse Rijk een school 
voor retorica op in Pavia. In 1361 kreeg de instelling van de Milaanse vorst Gian Galeazzo Visconti, die 
onder keizer Karel IV stond, de status van universiteit.  
105 cortelinge. onlangs. 
106 ghestift. gesticht. 
107 S. Peters Kercke. Nu de Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro met als hoogtepunt de Arca di 
Sant’Agostino, waar Augustinus ligt gegraven. 
108 Baldi I.C. Er is onbekend wie hiermee bedoeld wordt.  
109 Spaens crijschvolk… hartochdom Meylant. In de zestiende eeuw was Noord-Italië een van de 
gebieden die door Spaanse en Franse monarchieën werd betwist. Francesco Sforza regeerde onder de 
voogdij van Koning Karel I van Spanje. Wanneer Francesco stierf in 1535 nam Karel I de macht. Pavia, 
wat bij Milaan hoorde, was had vanaf hier te maken met 170 jaar Spaanse dominantie.  
110 diergaerden. dierentuin.  
111 Carthuysen. Nu Certosa di Pavia, een indrukwekkend kartuizerklooster, dat nog steeds bezocht kan 
worden. De kartuizerorde werd gesticht in de twaalfde eeuw. De kloosterregels zijn heel streng: een 
sober leven in geïsoleerde cellen, dagelijks 8 uur gebed, een vegetarisch leven op water en brood en 
eeuwig stilzwijgen. Het klooster herbergt in zijn kerk een praalgraf van de Milanese heersers uit het 
geslacht Visconti.  
112 incommen. inkomen. 
113 albastert. albast, marmerachtige kalksteen.   
114 cel. klein, eenvoudig ingericht vertrek, waarin een kloosterling afzonderlijk woont. 

 
 
 
 
 
 
 
 
[f.89r] 
 
 
 

	 11	

mooie, brede markt. Hier is een geweldige universiteit, die in 1361 gesticht is met de 

bemiddeling van Galeatii II, de Milanese vorst, die onder Karel IV stond. Ook is er een Jesuiter 

Collegium door Gregorius 13 gebouwd. Ook is er onlangs een inquisitie gesticht. In de 

Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro ligt S. Augustini begraven, in een graf van marmer. Daar 

vindt men ook veel Duitse begraafplekken. In de S. Francisci kerk is een begraafplaats met 

het monument en beeld van Baldi I.C. Deze stad is bewaard gebleven met geweldige muren, 

ronde torens en bolwerken. Er is ook een kasteel waar Spaanse soldaten op liggen, want de 

stad hoort bij het hertogdom Milaan. Van daar naar Milaan ligt onderweg een mooi 

Kartuizerklooster. En als u ongeveer een Italiaanse mijl van de stad bent, ziet u de dierentuin. 

Daar heeft de slag plaatsgevonden tussen de Karolingische keizer tegen Fransen en Zwitsers, 

waarbij Pavia veroverd werd. Deze dierentuin heeft nog muren aan een kant. Aan die muren 

kunt u zien hoe de dierentuin er vroeger uit gezien heeft.  

 

Kartuizer  

Laat dit klooster niet voorbijgaan, want in heel Italië is er niet zo’n mooi gebouw te vinden. 

Ook heeft het een groot inkomen. De kerk is vanbuiten – als men daarin wil gaan – versierd 

met heldere, witte marmerstenen en mooie beelden van marmer. Vanbinnen is de kerk niet 

minder mooi versierd. De cellen zijn allemaal met lood gedekt. Ook zijn er veel meer andere 

heerlijke, mooie dingen waarover men zich verwondert als men  
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siet. Van daer reysemen na Binasco een steetgen 8. mijlen. Van daer na Meylanen een stadt 

is 10. mijlen. 

 

Meylanen.  

Meylanen is de hooftstadt in Lombardia. Dese wort voor een van de grootste steden in 

Europa getelt. Ooc heeftse groot voorsteden, de welcke sommige wel een stadt genoemt 

mochten worden. Sy leyt aen de rivier Ticino, op de welcke alles genoech na ende van de 

stadt gevoert wort. Dese stadt behoort den coninc van Spaengien115 toe ende wort een 

hartochdom genoemt. Dese stadt is oock seer sterck met mueren, rondeelen ende 

bolwercken alles wel versien. Daer is ooc een groote handelinge van alderley natien ende 

waeren.116 So ghy daer logeren wilt, soo gaet inde 3. Coningen ofte by den Falcon,117 hier 

trect de Duytsche Nacye118 gemeyndelick op. Dan gaet na het palleys daer in de Vice Re ofte 

hartoch gemeyndelick hoff hout,119 het welc een geweldich ende groot gebou is. Beneven dit 

palleys hebben de Duytsche trawanten120 hare logementen ofte wooningen, de welcke 

omtrent 80. zijn, die alle op den hartoch wachten, die worden alle van eene coleur gecleet.121 

Buyten voor dit palleys is de Domplaets twelck een mooie schoone marct is.122 

 

Domkerck.  

Desen tempel is van claren witten marmelsteen buyten ende binnen gebout. Deses ghelijck 

van groote ende schoonte en is in gantsch Italien ofte Duytschlant niet. Men seyt dat elc 

loot123 van desen marmelsteen ongearveyt124 een quatrin gecost heeft, twelck ontrent een 

duyt125 is. Dan de heerlicheyt van dit gebouw en waer niet genoech te schrijven. Van buyten 

ende van binnen staen seer veel ende schoone figueren. Ooc is daer een orgel in van claer 

																																																								
115 coninc van Spaengien. Filips III was van 1598-1621 koning van Spanje.  
116 handelinge van alderley natien ende waeren. handel tussen allerlei volken en in verschillende 
goederen. 
117 Falcon. Naam van de herberg. Letterlijk: klein kanon.  
118 nacye. natie, volk. 
119 Vice Re. Onderkoning, gouverneur van een stuk land die als vervanger van de monarch optreedt.  
daer in… hoff hout. Waar de onderkoning of hertog meestal woont.  
120 trawant. knecht. 
121 van ene coleur gecleet. in een kleur gekleed.  
122 Domplaets. Nu Piazza del Duomo. Het Domplein heeft zijn aanzicht gekregen in 1865. Midden op het 
plein staat een ruiterstandbeeld van Vittorio Emanuel II, de eerste koning van Italië.  
123 loot. stuk, deel. 
124 ongearveyt. ongeveer. 
125 een duyt. achtste deel van een stuiver. 
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het ziet. Van daar reist men naar Binasco, een stadje, acht mijlen. Van daar naar Milaan, een 

stad, is tien mijlen.  

 

Milaan  

Milaan is de hoofdstad van Lombardije. Deze stad is een van de grootste steden van Europa. 

Ook heeft ze grote voorsteden, waarvan sommige wel een stad genoemd zouden kunnen 

worden. Ze ligt aan de rivier de Ticino, waarop alles van en naar de stad gevoerd wordt. De 

stad behoort de koning van Spanje toe en wordt een hertogdom genoemd. De stad is voorzien 

van sterke muren, ronde torens en bolwerken. Er wordt veel handelgedreven met allerlei 

volken en in verschillende goederen. Als u in Milaan wilt logeren, ga naar de herberg de Drie 

Koningen of naar de Falcon, waar Duitse reizigers vaak overnachten. Ga dan naar het paleis 

waar de onderkoning of de hertog meestal woont. Dit paleis is een geweldig en groot gebouw. 

Beneden het paleis wonen de Duitse knechten. Ze zijn met ongeveer tachtig, bewaken de 

hertog en zijn gekleed in dezelfde kleur. Buiten voor het paleis is de Domplaats, waar een 

mooie markt te vinden is.  

 

Domkerk 

Deze tempel is vanbinnen en vanbuiten gemaakt van helder, wit marmersteen. In heel Italië 

of Duitsland is geen tempel van deze grootte en schoonheid te vinden. Men zegt dat elk stuk 

van dit marmersteen een quatrin gekost heeft, wat ongeveer een achtste stuiver is. Over de 

pracht van dit gebouw is zo veel te vertellen. Buiten en binnen staan veel mooie figuren. Ook 

staat er een helder zilver orgel.  
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silver. Van den dom gaet na het palleys vanden Cardinael Boromeo126 daer in hy gewoont 

heeft als hy regeerde. Daer sult ghy oock een heerlich gebou sien van marmelsteenen 

pylaren. Oock eenen ganck die den cardinael heeft laten bouwen, daermen door gaen can uit 

het palleys in de Domkerck, onder der aerden dat u niemant sien en can. Door dit palleys 

staet een marckt, daer op alderley eetwaren ende wat een mensch van nooden is, 

genoechsaem te becomen is. Daer by is ooc een schoone vischmerct. Vraecht dan na de 

plaets daermen voortijts de quaetdoenders placht te richten.127 Daer heeft een ontuchtich128 

huys gestaen, twelc de Cardinael Boromeo heeft laten verstooren,129 ende een geweldige 

gevanckenisse daer van gemaeckt. Vraecht dan na S. Maria sant Selso.130 Daer sult ghy ooc 

een seer schoon gebou sien. Daer is ooc een groote bevaert,131 daer steets door het gantsche 

jaer groote Indulgentia132 te halen is. Als ghy dan wederom na huys gaet daer siet ghy een 

antiquitet in de Strada di S. Laurenzo daermen na de Porta Genovesa toe gaet.133 Daer staen 

buyten op de straet over de 20. geweldige schoone gearbeyde marmelsteenen pylaren van 

witen marmelstreen, de welcke over de 60. voeten hooch zijn. Dese stadt heeft ooc seer veel 

kercken ende palleysen, twelck seer lanck soude vallen te beschrijven. De gantsche Stadt is 

doorgaens met groot viercante steenen gevloert ofte gesteenstraet, ende heeft oock breede 

ende schoone straten. Aen de stadt zijn 22. poorten, ende men seyt datter tot elcke poorte 11. 

duysent weerachtige134 mannen zijn, behalven die geen borgers ende inwoonders zijn, maect 

t’samen 242000. man. Gaet nu na de cittadella, castello ofte vestinge. 

 

Castello della Porta Iovia.135  

Dit slot is een onwinlicke136 vestinge, twelck met wallen ende graften137 sonderlinge wel 

bewaert is. Ende is so groot datmen wel 3. vestingen daer uit soude connen maken. Het heeft 

ooc geweldige ronde toorens in van claren gebouwen steen gemaect. Op elcken toorn staen 
																																																								
126 Cardinael Boromeo. Carolus Borromeus (1538-1584) was aartsbisschop van Milaan, een belangrijk 
kerkhervormer en heilige in de Rooms-Katholieke Kerk.  
127 de plaets… te richten. Waar men de boetedoenaars (zondaars, misdadigers) voorheen liet 
berechten. Het was een vonnis- of executieplaats.  
128 ontuchtich. onbehoorlijk, schandelijk.  
129 verstooren. herstellen. 
130 S. Maria sant Selso. Nu Santa Maria presso San Celso, kerk gebouwd in 1493.  
131 bevaert. bedevaart. 
132 Indulgentie. aflaat. 
133 Strada di Laurenzo. De San Lorenzo Maggiore ligt aan de Porta Ticinese en aan de andere kant Porta 
Genovesa. Het is een reeks klassieke zuilen. In de zestiende eeuw stonden er nog twintig, nu zijn er nog 
zestien over.  
134 weerachtig. uitgerust, weerbaar. 
135 Castello della Porta Iovia. Nu Castello Sforzesco.  
136 onwinlicke. onoverwinnelijk 
137 graften. grachten.  
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Ga van de dom naar het paleis, waar kardinaal Borromeo gewoond heeft toen hij regeerde. 

Daar ziet u ook een heerlijk gebouw van marmerstenen pilaren. Er is een gang onder de aarde, 

die de kardinaal heeft laten bouwen, zodat niemand u kan zien wanneer u van het paleis naar 

de domkerk gaat. In het paleis staat een markt, waar allerlei etenswaren en andere 

levensbehoeften te verkrijgen zijn. Op de markt is ook een mooie vismarkt. Vraag dan naar 

de vonnis- of executieplaats. Daar heeft een afschuwelijk huis gestaan, dat kardinaal Boromeo 

heeft laten herstellen en waar hij een geweldige gevangenis van heeft gemaakt. Vraag dan 

naar S. Maria sant Selso. Daar zult u ook een zeer mooi gebouw zien. Er is ook een grote 

bedevaart, waar het hele jaar door aflaten gehaald kunnen worden. Als u weer naar huis gaat, 

bekijk dan een antiquiteit in de Strada di S. Laurenzo, aan de kant van de Porta Genoves toe 

gaat. Op straat staan meer dan 20 geweldige, mooie, bewerkte pilaren van wit marmersteen, 

die meer dan zestig voet hoog zijn. De stad heeft ook zeer veel kerken en paleizen, die te veel 

zijn om allemaal te beschrijven. De hele stad is betegeld met vierkante stenen en heeft mooie, 

brede straten. De stad heeft 22 poorten en men zegt dat er bij elke elfduizend soldaten zijn. 

Zonder de burgers en inwoners zijn dat samen 242000 man. Ga nu naar de citadel, het kasteel 

of de vesting.  

 

Castello della Porta Iovia 

Dit slot is onoverwinnelijk en door de muren en grachten bijzonder goed bewaard gebleven. 

Het is zo groot dat er wel drie vestingen gemaakt van zouden kunnen worden. Het heeft ook 

geweldige ronde torens van heldere stenen. Op elke toren staan  
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3. heele cartouwen138 ende op de mueren staen wel 500. schoone stucken gheschuts, die al 

op raderen liggen de welcke altijt geladen zijn. Hier in liggen steets 700. Spaengiaerts ende 

40. Duytsche crijchsluyden ofte trawanten.139 Oock isser veel gesints van vrouwen en 

kinderen. Also datten wel 1000.menschen in zijn. Dit casteel heeft ooc eenen meulen,140 den 

welcken het water niet en can benomen worden, want de spreng141 van t’selve water oock 

daer in is. Daer is een grooten voorraet in van coper ende yser ende anderen munition ende 

alles wat tot eene belegheringe van noode is. Ende men cant ooc niet ondergraven, want het 

heeft een schiprijc water, t’welck rontom inde grachten loopt ende rontom heeft het veel 

fonteynaderen142 die inde graften ontspringen. Also datmen niet en soude connen graven oft 

men soude water vinden. Dit voornoemde143 casteel is voor 12. jaren eerst met 5. geweldige 

rondeelen beset. Daer mede de oude vestinghe gantsch bevrijt wort, also dat het een vestinge 

is, die sonder verraderie144 onwinlic is. 

 

Hier na volgen de wegen van Meylanen na Venedien ende wat daer tusschen te sien is.  

Van Meylanen na Margiane een steetgen 10. mijlen. Van daer na Lodi een lustige stadt, 10. 

mijlen. Van daer na Zorlesco een dorp 10. mijlen. Van daer na Pizzighiton, een steetgen, 

10.mijlen. Van daer na Cremona een geweldige stadt 12. mijlen. 

 

Cremona 

Cremona is een lustige ende vermaerde145 stadt ende heeft veel schoone ghewassen ende 

heerlicke vruchten.146 Oock seer costelicken goeden wijn, ende is van vele dinghen seer wel 

begaeft. Oock isse rontom met schoone torens geciert ende heeft oock schoone breede 

straten ende heerlicke ghebouwen ende seer veel adels. Daer besiet de parochi kerck ende 

den geweldigen hoogen toren. Daer na dat slot t’welc ooc met spaensche soldaten besedt is, 

want dese stadt de Meylanders toebehoort. Dan besiet de kerc S. Dominico,147 ende dat 

clooster S. Laurenzo. Van Cremona alla Casa della Bouona Voglia een herberge 10. mijlen. 

																																																								
138 cartouwen. kartouw, kanon. 
139 trawanten. lijfwachten.  
140 meulen. molen.  
141 spreng. kleine bron.  
142 fonteynader. bronader, waar water uit komt.  
143 voornoemde. hierboven genoemd.  
144 verraderie. verraad.  
145 vermaert. bekend.  
146 schoone gewassen ende heerlijke vruchten. Cremona ligt midden in de vlakte. De beschikbare grond 
wordt (nog steeds) bijna alleen voor landbouw gebruikt. De industrie is nog niet doorgedrongen.  
147 S. Dominico. Deze kerk staat er niet meer. 
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drie kanonnen en op de muren staan wel 500 kanonnen, die al op wielen liggen en de hele tijd 

geladen zijn. Hier liggen steeds 700 Spaanse en 40 Duitse soldaten of knechten in. Ook zijn 

er veel gezinnen met vrouwen en kinderen. Dat zijn wel duizend mensen bij elkaar. Dit kasteel 

heeft ook een molen, waar het water niet uit gehaald kan worden, want de kleine bron van het 

water bevindt zich ook daar. Er ligt een grote voorraad van koper, ijzer, andere munitie en 

alles wat nodig is voor de belegering. Het kan ook niet begraven worden, want er zijn veel 

schepen op het water in de grachten en rondom zijn veel bronaders die in deze grachten 

ontspringen. Graven kan ook niet, want dan komt men water tegen. Dit kasteel is voor twaalf 

jaar bezet met geweldige ronde torens. Daarmee zou de oude vesting helemaal bevrijd worden, 

mede doordat het een vesting is, die zonder verraderij onoverwinnelijk is.  

 

Volg hierna de weg van Milaan naar Venetië en alles wat daartussen te zien is. 

Van Milaan na Margiane, een stad, tien mijlen. Van daar naar Lodi, een aangename stad, tien 

mijlen. Van daar na Zorlesco, een dorp, tien mijlen. Van daar naar Pizzighiton, een stadje, tien 

mijlen. Van daar naar Cremona een geweldige stad, twaalf mijlen.  

 

Cremona 

Cremona is een aangename en beroemde stad en heeft veel mooie gewassen, heerlijke 

vruchten, zeer kostbare, goede wijn en is van veel dingen goed voorzien. Ook is de stad 

rondom versierd met mooie torens en heeft veel mooie, brede straten, heerlijke gebouwen en 

er wonen zeer veel edellieden. Bekijk daar de parochiekerk en de geweldige, hoge torens. 

Bekijk daarna het slot dat met Spaanse soldaten bezet is, want deze stad hoort bij Milaan. 

Bekijk dan de kerk S. Dominico en het klooster S. Laurenzo.  

 

Van Cremona alla Casa della Bouona Voglia vindt u een herberg na tien mijlen. Van daar naar 

Mercari, een stadje, twaalf mijlen. Van daar naar Castellucio een stadje, acht mijlen. Van daar 

naar Mantua een stad, tien mijlen.  
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Van daer na Mercari een steetgen, 12. Mijlen. Van daer na Castellucio een steetgen, 

8.mijlen. Van daer na Manuta een stadt 10. mijlen. 

 

Mantua  

Dit is een fraeye stadt, daer in hout den hartoch zijn hoff. Sy leyt aen een sumpige148 plaets 

rontom int moera ende coemt van een water twelc daer voorby loopt Il Mincio genoempt.149 

Dit water loopt somtijts over, daer van ist daer so morassich. Als ghy in dese stadt coemt, so 

logier byden swarten Moor. Ende so ghy de stadt wat begeert te doorsien, so spreeck den 

heert aen, die sal u dan wel stracx eenen bestellen die met u gaet ende u alle ghelegenheyt 

wiest.150 Eerst gaet ghy na des hartoghen palleys. Daer wort u t’geweer aen de poort 

afgenomen ende bewaert tot dat ghy wederom uitgaat. Indien dat zijne D.G.151 niet daer en 

is, so laetmen u den geweldigen schoonen zael sien, met sommige schoone camers, oock 

eenen seer schoonen lusthoff, daerover ghy u verwonderen sult. Als ghy inden hoff coemt so 

sult ghy daer eenen seer schoonene zael gebout sien. Daer zijne D. G. des somers in eet. 

Desen zael is so artifiose152 gemaeckt, dat so wanneer twee by malcanderen staen en spreken 

midden inden zael, so en connense malcanderen niet verstaen. Ja haern eygen woorden niet 

hooren, maer die aen het eynde van den zael staen, die connen van woort tot woort hooren 

watter gesproken wort. Also wonderlich is deze zael gemaect, dan besiet het lusthuys ende 

den peerdestal vanden hartoch. Laet u dan op het raethuys brengen. Daer is een plaets La 

grotta ghenoemt, daer in cont ghy sien seer oude ende costelicke dinghen de welcke daer in 

gehouden ende bewaert worden, als statua, edelgesteente, goude ende silvere cleynodien,153 

oock een seer lanc eenhoorn, daer van het spits voor een weynich gestompt is. Dese stadt is 

met munition ende ander noodtdruft genoechsaem versien, oock heeftse gheweldich veel 

geschuts ende leyt seer lustich met heerlicke torens ende mueren geciert.  

 

Wech von Mantua na Padua.   

																																																								
148 sompig. drassige.  
149 Il Minico. Italiaanse rivier die door Lombardije stroomt.  
150 wiest. wijst.  
151 D.G. Directeur-generaal.  
152 artificieus. kunstig.  
153 cleinoden. sieraden.  
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  Mantua 

Dit is een mooie stad, waar de hertog zijn hof houdt. Ze ligt op een drassige plaats midden in 

het moeras. Dat komt door een rivier die daar voorbijloopt, die il Mincio heet. Het is zo 

moerassig, doordat het water soms overstroomt. Als u in deze stad komt, logeer dan bij de 

Swarten Moor. En als u de stad wilt bekijken, spreek dan de heer aan, die zal zorgen dat er 

iemand met u mee gaat die u alle bezienswaardigheden kan laten zien. Ga eerst naar het paleis 

van de hertog. Uw geweer wordt bij de poort ingenomen en bewaard tot u weer vertrekt. Als 

het hoofd niet aanwezig is, dan toont men u de geweldig mooie zalen, met mooie kamers en 

een zeer mooie tuin, waarover u zich zult verwonderen. Als u in het hof komt, ziet u een zeer 

mooie zaal, waar het hoofd in de zomer eet. Deze zaal is op zo’n bijzondere manier gemaakt, 

dat wanneer twee mensen naast elkaar staan in het midden van de zaal, ze elkaar niet kunnen 

verstaan. Je kan zelfs je eigen woorden niet horen, maar degene die aan het einde van de zaal 

staat, kan van woord tot woord horen wat er gezegd wordt. De zaal is heel wonderlijk gemaakt. 

Bekijk daarna de tuin en de paardenstaal van de hertog. Laat u daarna naar het raadhuis 

brengen. Daar is een plaats La Grotta genoemd, waarin u veel oude en kostbare dingen kunt 

zien, zoals beelden, edelstenen, gouden en zilveren sieraden en een zeer lange eenhoorn, 

waarvan de spits bijna niet gestompt is. Deze stad beschikt over genoeg munitie en voorziet 

in alle behoeften. Ook heeft de stad veel wapens, ligt zeer aangenaam en is versierd met mooie 

torens en muren.  

 

De weg van Mantua naar Padua 
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Van Mantua alla stella, een herberge 15. mijlen. Van daer na Sant Ianeto, een dorp, 12 

mijlen. Van daer na beuel’ ecqua een herberge. 10. mijlen. Van daer na Montagnano een 

geweldich groot gheveert,154 9.mijlen. Van daer na Padua een stadt 18. mijlen.  

 

Padua. 

Dit is een groote ende wijtberoemde stadt ende hoort de heeren van Venegen toe.155 Daer is 

een gheweldige universiteit twelck den keyser Fredericus den tweeden des Naems, tot spijt 

van de Bononiers156 daer gheordineert157 heeft, anno 1178.158 Daer zijn seer veel vreemde 

heeren ende studenten, schier159 van alle eynden des werelts, maer insonderheyt van 

Duytschlant. Dese stadt leyt aen een lustige ende vruchtbare plaets, daer van alle 

nootdrusticheyt genoech is. Als ghy daer coemt, so logiert alla Stella, daer wort ghy 

terstont160 vanden Duytschen pedello161 besocht, die u die matricola oock presentiert.  

Boven de alderheylighen poorte die men noemt il Portello, daer de schepen liggen die op de 

Brenta ancomen. Daer vint ghy in eenen steen gehouwen:  

HANC ANTIQUISSIMAM VRBEM, LITERARUM OMNIUM ASYLUM, CUIUS AGRUM FERTILITATIS 

LUMEN ESSE VOLUIT NATURA, ANTENOR CONDIDIT, ANNO ANTE CHRISTUM NATU M. 

CXVIII.162 

																																																								
154 gheveert. gevaarte.  
155 Hoort de... Venegen toe. In 1405 werd Padua door de Republiek Venetië veroverd. In 1797 werd de 
stad met Venetië aan Oostenrijk afgestaan. Vanaf 1866 hoort Padua definitief bij Italië.  
156 Bononiers. De Bononier was een Hoge School in Padua.  
157 gheordineert. afgekondigd.  
158 Universiteit. De Universiteit van Padua, gesticht in 1222 (en dus niet 1178) kan als bakermat van 
het humanisme worden beschouwd. Keizer Frederik II heeft de Universiteit uitgebreid. 
159 schier. bijna.  
160 terstont. onmiddellijk. 
161 pedello. functionaris van de universiteit.   
162 Hanc antiquissiman… natu M. CXVIII. Antenor heeft deze zeer oude stad, toevluchtsoord van alle 
letteren, waarvan de natuur wilde dat het land een schitterend voorbeeld van vruchtbaarheid zou zijn, 
gesticht in het jaar 1118 v. Chr.   
 

 
 
[f.92r] 
 
 

	 16	

Van Mantua alla Stella, een herberg, vijtien mijlen. Van daar naar Sant Ianeto, een dorp, twaalf 

mijlen. Van daar naar beuel’ ecqua een herberg, tien mijlen. Van daar naar Montagnano, een 

enorm gevaar, negen mijlen. Van daar naar Padua, een stad, achttien mijlen. 

 

Padua 

Dit is een grote en beroemde stad en hoort bij het gebied van de heren van Venetië. Er is een 

geweldige universiteit, die keizer Fredericus II, tot spijt van de Bononiers, in 1178 

afgekondigd heeft. Aan de universiteit studeren veel buitenlandse heren en studenten, 

afkomstig uit bijna alle delen van de wereld, maar vooral uit Duitsland. Deze stad ligt op een 

aangename en vruchtbare plaats, waar alles wat men zou willen te vinden is. Als u daar komt, 

logeer in de herberg alla Stella. In de herberg komt er onmiddellijk een Duitse pedel naar u 

toe, die u een studentnummer geeft. Boven de allerheiligste poort, die il Portello heet, liggen 

schepen die op de rivier de Brenta aankomen. Daar staat in een steen gehouwen: ANTENOR 

HEEFT DEZE ZEER OUDE STAD, TOEVLUCHTSOORD VAN ALLE LETTEREN, WAARVAN DE NATUUR 

WILDE DAT HET LAND EEN SCHITTEREND VOORBEELD VAN VRUCHTBAARHEID ZOU ZIJN, 

GESTICHT IN HET JAAR 1118 V. CHR.  
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Gaet daer op den toorn, daer cont ghy Venedien met zijne ghelegenheyt seer lustich sien als 

het claer weder163 is. Besiet dan het palleys ofte raethuys t’welck een out ende heerlick 

gebou is, 119. treden lanck ende 40. treden breet. Het dack is tsamen van loot, twelck met 

groot ysere stangen onderset is. In dit palleys siet ghy de monumenta van vier treffelicke 

mannen, die dese stadt voortijts ghehat heeft, als Tit Liuij Historici, Alberti Theologi, Pauli 

Pautuaini ICti, ende Petri Aponensis Medici.164 In dit palleys by de deur alsmen na dat 

bovenste gemack165 gaet, daer is eenen ronden steen, daer moeten die gene die van schult 

halven166 haer goed verlaten willen, met den blooten aers op sitten. Ende rontom den steen is 

gehouwen als volcht: Lapis Repudij cessionisq; bonorum.167 Vraecht dan vorder na des 

gouverneurs palleys, t’welck ooc een out gebou is. Daer worden oock sommige oude 

schilderyen gesien van eenige vorsten van Carrariensium,168 onder welcke gebiet dese stadt 

eertijts gestaen heeft. Voor dit palleys staet een seer schoone marckt ghnoemt La Piazza 

della Signoria, hier op gaen die heeren spatcieren.169 Oock siet ghy daer een schoon 

collegium t’welck de inwoonders Albo noemen. Het is voortijts een herberge gheweest 

inden Offe genoemt. Daerin besiet ghy dat theatrum Anatomicum, twelc noch corts gebout 

is worden.170 In het Palatio Capilistarum is een groot houten peert dat wort Equus Troianus 

ghenoemt, t’welck schijnt da het eertijts in een tragœdi171 gebruyckt is. By de kerck a li 

Eremitani ghenoemt, daer is dat Palatium Fofcari, gebout in de manier van eenen 

amphitheatri twelc gemeyndelic ail’harena genoemt wort, weerdich om sien.172 Dit heeft 

eenen schoonen hoff, Hortus Medicorum genoemt, den welcken eenen hovenier in 

bewaringe gedaen is. Daer van hy jaarlicx 500. ducaten vande Venetianen heeft. Castellum 
																																																								
163 claer weder. helder weer. 
164 Palleys ofte raethuys. Het gaat hier om het Palazzo della Ragione. De bouw van dit stadhuis en 
gerechtsgebouw begon in 1218. Het gigangtische dak wordt niet ondersteund door zuilen, een unicum 
binnen Europa. Voorheen stonden hier monumenten van vier voortreffelijke mannen: Tit Liuij, een 
historicus, Albertus Magnus (1200-1280), theoloog aan de Universiteit van Padua, Pauli Pantuaini, een 
advocaat en Pietro d’Abano (1257-1316), medicus aan de Universiteit van Padua.  
165 gemack. WC.   
166 van schult haven. hun behoefte doen.  
167 Lapis repudij cessionisq; bonorum. Steen om te scheiden en afstand te doen van goederen. 
168 Carrariensium. Carrara. De Carrara familie as 1318-1405 aan de macht in Padua.  
169 spacieren. wandelen.  
schoone marckt. Op de benedenverdieping in de overkoepelende gang zitten al 800 jaar 
marktkraampjes.  
170 theatrum Anatomicum. Een anatomisch theater was een plek waar anatomische gegeven werden aan 
Vroegmoderne universiteiten. Het eerste theater werd in Padua gebouwd in 1594.  
171 tragœdi. Tragedie ‘het paard van Troje’.  Het Trojaanse paard vormt een episode in het verhaal van 
de Trojaanse Oorlog. Odysseus bedenkt een list omdat de Grieken er steeds niet in slagen Troje in te 
nemen. De Grieken slagen erin binnen te dringen door zich te verstoppen in een enorm houten paard, 
dat nietsvermoedend door de inwoners de stadsmuren binnen wordt gehaald.   
172 kerck a li Eremitani. Chiesa degli Eremitani is een gotische kerk van het oude klooster van de 
Augustijnen, gebouwd in 1276. Na de Tweede Wereldoorlog is de kerk volledig heropgebouwd.  
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Op de toren kunt u Venetië – bij goed weer – heel goed zien liggen. Bekijk dan het paleis of 

raadhuis, een oud en heerlijk gebouw. Het is 119 treden lang en 40 treden breed. Het dak is 

van lood en wordt ondersteund door grote ijzeren stangen. In dit paleis ziet u de monumenten 

van vier vooraanstaande mannen, die vroeger in Padua hebben gewoond: Tit Liuij, een 

historicus, Alberti, een theoloog, Pauli Pautuaini, een advocaat, en Petri Aponensis, een 

medicus. In de bovenste wc van het paleis staat een ronde steen. Wie zijn behoeften wil doen, 

moet met blote billen op de steen gaan zitten. Rondom de steen is het volgende gehouwen: 

STEEN OM TE SCHEIDEN EN AFSTAND TE DOEN VAN GOEDEREN. Vraag dan verder naar het paleis van de 

gouverneur, dat ook een oud gebouw is. Daar worden oude schilderijen getoond van vorsten 

van Carrariensium, onder wie het gebied eerder heeft gestaan. Voor dit paleis is een mooie 

markt, La Piazza della Signoria genaamd. De heren maken hier vaak een wandeling.  

 

Ook ziet u daar een mooi collegium, dat door inwoners Albo wordt genoemd. Het is voorheen 

een herberg geweest, die in de Offe heette. Bekijk daar het theater Anatomicum, dat onlangs 

gebouwd is. In het Palatio Capilisarum is een groot, houten paard dat ‘het paard van Troje’ 

heet. Ze zeggen dat dit paard in een tragedie is gebruikt. Bij de kerk a li Eremitani is het 

Palatium Foscari gebouwd op de manier als een amfitheater. Deze ‘arena’ is het waard om te 

bekijken. Het heeft een mooie tuin, die door een hovenier onderhouden wordt. Jaarlijks krijgt 

de hovenier 500 ducaten voor deze taak van de Venetianen. Het kasteel van  
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Antenoris is een seer out gebou, daer in is wel een rusthuys, maer men siet geen geschut 

daer in, twelck de Venetianen na haer ghenomen hebben, op dat de Paduaner geen oorsaeck 

souden hebben haer wederom af te vallen. 

 

Vande Kercken in Padoa 

Sint Anthoni, twelc oc inwoonders al Santo noemen, om dat hy deser stadt patroon ende 

voorbidder173 is, die is de voornoemste ende schoonste here in de stadt, daer in staet de capel 

des S. Anthoni, vor zijn graf twelc men wel sien can. Dese cappel is van witten marmelsteen 

gantsch ende geheel overtogen174 ende de wonderwercken die daer gebeurt zijn staen daer 

constelic aen de mueren uitgehouwen. Het choor staet aen alle zijden ledich175 ende rontom 

ist met coperen taeffelen daer in de historien des ouden ende nieuwen testaments seer 

constich gegoten zijn, ende met marmelsteenen pylaren seer wel geciert. Hier by is ooc een 

groot clooster vande Barvoeter oorden.176 Door de kerck staet een peert van coper gegoten 

met eenen ruyter daer op, t’welck tot de ghedachtenis vanden treffelicken ridder 

Gotomilarae Narmensisopgericht is.177 S. Iustina dat is een groote ende schoone kerc, maer 

sy en is noch niet geheel volmaect.178 Ende sy leyt aen een lustige plaets il Prato della Valle 

genoemt. Daer in is de begrafenisse van de S. Iustina beneffens179 veel andere martelaren 

gebeenten ende reliquien inde kerck op de lincke hant in een cappel daer siet ghy S. Lucas 

Sarck met een oude geschreven tafel in een ander cappel daer tegen over daer siet ghy een 

muer achter den outaer daer staet dat beelt van Maria ingemaect met een glas daer voor. Dat 

seggense dat S. Lucas180 geschildert soude hebben. Hier by staet een schoon ende seer rijck 

clooster, het welck alle jaer over de 80000 ducaten181 incomende heeft. Daer in is eenen 

schoonen hoff met veel lustige cruysgangen ende costelicke schilderijen. Vier rijcke 

																																																								
173 patroon ende voorbidder. beschermheer en verdediger. 
174 van witten Marmelsteen gantsch ende geheel overtogen. volledig van marmer voorzien  
175 het choor staet aen alle zijden ledich. het koor staat aan alle kanten vrij.   
176 Barvoeter oorden. Kloosterode. Barvoeters worden ook wel Minderbroeders of Kapucijnen genoemd.  
177 ridder Gotomilarae Narmensis. Dit standbeeld is gemaakt door Donatello in 1453. Donatello (1386-
1466) was een van de grootste beeldhouwers in Florence vóór Michelango en de favoriet van de 
Medici-familie. Het standbeeld portretteert de ridder Erasmo de Narni, die ‘Gattamelata’ werd genoemd. 
Hij diende de Republiek van Venetië, die toen Padua in zijn macht had.  
178 S. Iustina kerck. Justina is een heilige over wie weinig bekend is. Ze zou in de vierde eeuw met een 
zwaard zijn doorstoken tijdens een christenvervolging. In de zestiende eeuw werd de kerk, die aan haar 
gewijd was, vervangen door de benedictijnen. Dat verklaart waarom de kerk nog niet af was ten tijde 
van de Delitiae.  
179 benevens. naast.  
180 S. Lucas. Beschermheilige van de stad Padua.  
181 ducaten. Een ducaat is ruim vijf gulden waard, een gouden munt afkomstig uit Venetië. 
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Antenor is een heel oud gebouw. Er is een mooi wapenhuis, maar er liggen geen wapens in. 

De Venetianen hebben de wapens meegenomen, zodat de Peduanen haar niet nog een keer 

zouden aanvallen. 

 

Over de kerken in Padua.  

Sint Anthoni wordt door de inwoners al Santo, ‘de heilige’, genoemd, omdat hij de 

beschermheer en verdediger van de stad is. Er staat een kapel van S. Anthoni in, waar zijn 

graf goed bekeken kan worden. Deze kapel is helemaal van wit marmerstersteen gemaakt en 

de wonderen die daar hebben plaatsgevonden, staan kunstzinnig in de muur gehouwen. Er 

staat niets om het koor heen. Rondom zijn in koper de verhalen van het oude en nieuwe 

testament zeer kunstig gegoten en de marmerstenen pilaren zijn mooi versierd. Ook is hier 

een groot klooster van de Minderbroeders. In de kerk staat een paard met een ruiter erop, dat 

in koper gegoten is. Deze is gemaakt ter nagedachtenis van de voortreffelijke ridder 

Gotomilarae Narmensis. S. Iustina is een grote en mooie kerk, maar nog niet helemaal af. Ze 

ligt op een aangename plaats, die il Prato della Valle heet. In de kerk ligt S. Iustina naast de 

begraafplaatsen van veel andere martelaren, gebeenten en relikwieën. Aan de linkerkant ziet 

u in een kapel de grafsteen van S. Lucas met een oud geschift erop. Daartegenover ziet u in 

een andere kapel een muur achter het altaar. In die muur is een beeld van Maria gemaakt met 

glas ervoor. Er wordt gezegd dat S. Lucas dit beeld geschilderd heeft. Hiernaast staat een 

mooi, rijk klooster, dat door het jaar een inkomen van meer dan 80.000 ducaten heeft. Bij het 

klooster is een mooie tuin met veel mooie kruisgangen en kostbare schilderijen. In Italië zijn 

vier rijke  
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cloosters zijn in Italien, namelick Sant Iustina di Pado, Sant Benedetto di Mantoa. Sant 

Georgio à Venetia. S. Benedetto à Neapoli. 

By des bisschops palleys is de parochi kerck il Duomo, ghelijckewel zijnder noch ander 

cloosters kercken ende stiften182 so wie die selve begeert te sien, can sich daer by brengen 

laten. 

 

Buyten Padoa  

Vijff mijlen van Padua is een dorp Apano genoemt, daer is den wijtbermoeden medicus 

ende conciliator183 geboren, Petrus Aponensis genoemt.184 Daer is een werm badt, twelc van 

wijde plaetsen besocht wort ende totvele krancheyden185 gebruyckt ende goed bevonden. 

Alla Braia is een schoon ende rijck clooster. Monte di Venda is een clooster op eenen 

hoogen berch gelegen. Alsmen daer op is, so canmen in Lombardia lustich ende wel sien. 

Daer beginnen de Montes Euganei aen een lustich gebercht. Madonna di mont’Ortono is ooc 

een fraey clooster. Sant Daniel is een clooster op eenen hoogen berch daer in soude de 

beeltenis van Marta oock zijn, die S. Luca geschildert heeft. Te Arqua siet men de 

begraffenis van Franciscus Petrarchae, oock mede zijn huys t’welck tamelic groot is, het 

graff is van heelen rooden marmelsteen, daer aen wort dit navolgende schrift gelesen: 

VIRO INFIGNI FRANCIS. PETRARCHAE LAUREATO, FRANCISCANUS BROSANO MEDIOLANENSIS, 

GENER INDIVIDUA CONVERSATIONE, AMORE, PROPINQUITATE,& SUCCESSIONE MEMORIAE.186 

 

Boven op den Sarck187 staet. 

FRIGIDA FRANCISCI LAPIS HIC TEGIT OSSA PETRARCHE, 

SUSCIPE VIRGO PARENS: ANIME SATE VIRGINE PARCE, 

FESSARI, IAM TERRIS CŒLI REQUIESCAT IN ARCE. 

M. CCC. LXIII. XVIII. IULIJ.188 

																																																								
182 stift. klooster.  
183 conciliator. vredesstichter  
184 Petrus Aponensis. Pietro d’Abano (1257-1315)  was een Italiaanse arts, filosoof en astroloog. Deze 
plaats heet nu Abano Terme en de grootste inkomstenbron zijn nog steeds de hotsprings and 
modderbaden.  
185 krancheyden. ziektes 
186 Vertalen.  
187 sarck. grafsteen.  
188 Frigida Francisci… M.CCC. LXIII. XVIII. Iulij.  
Deze steen bedekt de koude botten van Francesco Petrarca. 
Ontvang, Moeder de Maagd, zijn ziel; zaad van de Maagd, ontzie het, 
en moge het reeds vermoeid door de aarde, rusten in de hoogte van de hemel. 
1363, 18 juli. 
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kloosters, namelijk Sant Iustina di Pado, Sant Benedetto di Mantoa, Sant Georgio in Venetië 

en S. Benedetto in Napels.  

Bij het paleis van de bisschop vindt u de parochiekerk il Duomo. Er zijn geen andere kloosters 

en kerken bij deze dom te vinden. Wie de kerk wil bekijken, kan zich daarheen laten brengen.  

 

Buiten Padua 

Vijf mijlen van Padua is een dorp dat Apano heet. De beroemde medicus en vredestichter 

Petrus Aponensis is daar geboren. Er is een warm bad te vinden, dat vanuit alle windstreken 

bezocht wordt vanwege de medische werking. Alla Braia is een mooi en rijk klooster. Monte 

di Venda is een klooster dat op een hoge berg ligt. Vanaf daar kan men Lombardije goed zien 

liggen. Madona di mont’Ortono is een ander mooi klooster. Sant Daniel is een klooster op een 

hoge berg, waar een beeld van Maria zou zijn, dat S. Luca geschilderd zou hebben. In Arqua 

is de begraafplaats van Franciscus Petrarchae. Zijn grote huis is daar ook te vinden. Het graf 

is helemaal van rood marmersteen gemaakt.  

 

Boven op het graf staat:  
DEZE STEEN BEDEKT DE KOUDE BOTTEN VAN FRANCESCO PETRARCA, 

ONTVANG, MOEDER DE MAAGD, ZIJN ZIEL; ZAAD VAN DE MAAGD [=JEZUS], ONTZIE HET [=ZIJN ZIEL], 

EN MOGE HET [=ZIJN ZIEL] REEDS VERMOEID DOOR DE AARDE RUSTEN IN DE HOOGTE VAN DE HEMEL. 

1363, 18 JULI. 
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Hier na volcht sommige ander Steden beschrijvinge.  

Van Genoua na Padoa te reysen can ooc eenen anderen wech genomen worden. Daermen 

aende grensen van Vranckrijck comt, namelick door Piemont ende hoe wel dit den naesten 

wech niet en is, so en sal niemants berouwen desen wech genomen te hebben, ende dat om 

de fraeye steden ende gelegenheyden die wel besiensweerdich zijn. 

 

ASTHI.  

De eerste is Asthi ende behoort den hartoch van Savoyen189 toe. Dit en wel is vande 

schoonste geen, maer sy leyt aen een lustige ende vruchtbare plaets. 

 

Torino 

Taurinum ofte Augsusta Taurinorum oock wel Augusta Praetoria ghenoempt. Dese is 

tusschen de Alpen gelegen, de welcke Italien ende Vranckrijc onderscheyden. Dese stadt is 

int viercant seer lustich gebout. Hier is voornamelick te sien dat slot, la Citadella, t’welck 

tamelic wel gebout is ende met alle nootdrust wel versien. Ten derden dat palleys des 

vorsten. Daer cont ghy ooc wel in comen so ghy het begeert. Vergeet ooc niet die parochy 

kerck te besoecken, ende ooc la Torre del comun, ende Il Senato. Ten lesten de universiteyt 

etc. Dese stadt is een vorstelicke sittuig190 ende wooning des hartochs van Savoyen. De 

rivier de Po loopt daer langs. Sy ghebruycken een gemengde spraeck half francoys ende half 

Italiaensch. Daer teghen over leyt een oude stadt Alexandria della Paglia genoemt, twelc 

voortijts Caesaera geheeten heeft dit en leyt niet recht inden wech na Padoa, maer een 

weynich uitt den wech, maer dat ic met daer van schrijve is de oorsaeck, dat de krooning der 

coningen so men seyt daer met stroo191 placht te geschieden. Daer van sy oock den naem van 

den Paus Alexander de 3. gecreghen hebben. Dit behoort de Meylanders toe, daerom datter 

noch dagelicx Spaensche besettinge in leyt. Dit leyt aen een uittermaten lustighe plaets.  

 

 

 

																																																																																																																																																																													
De datum is hier overigens wat vreemd, omdat Petrarca overleed in 1374. Inscripties werden in de 
vroegmoderne tijd vaak per ongeluk niet correct overgenomen.  
 
189 hartoch van Savoyen. Karel Emanuel was de hertog van Savoye van 1580-1630.  
190 sittuig. zetel, waar de vorst zit.  
191 stroo. stro werd gestrooid op de vloer feestelijke of plechtige gelegenheden.  
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Hierna volgen beschrijvingen van andere steden 

Om van Genua naar Padua te reizen kunnen degenen die via de grens van Frankrijk, via 

Piëmont Italië zijn binnengekomen, ook een andere route nemen. Hoewel dit niet de 

dichtstbijzijnde weg is, zult u geen spijt krijgen van deze route, omdat er onderweg zo veel 

mooie steden en bezienswaardigheden te zien zijn.  

 

Asti 

De eerste stad is Asti en hoort bij het gebied van de hertog van Savoye. Het is niet een van de 

mooiste steden, maar ze ligt wel op een aangename en vruchtbare plaats.  

 

Turijn 

Ook wel Taurinum, Augusta Taurinorum of Augusta Praetoria genoemd. Deze stad ligt tussen 

de Italiaanse en Franse Alpen. De stad is op een prettige manier in de vorm van een vierkant 

gebouwd. Het slot is de mooiste bezienswaardigheid. Bezoek ook la Citadella, die goed is 

gebouwd en in alle behoeften voorziet. Bekijk ten derde het paleis van de vorsten. Daar kunt 

u – als u wilt – ook naar binnen. Vergeet ook niet de parochiekerk, la Torre del comun, de 

senaat en de universiteit te bezoeken. In deze stad is de vorst gezeteld en woont de hertog van 

Savoye. De rivier de Po loopt langs de stad. De inwoners spreken een gemengde taal, half 

Frans en half Italiaans. Tegenover ligt een oude stad, die nu Alexandria della Paglia heet en 

vroeger Caesaera heette. Deze stad ligt niet op de weg naar Padua, maar een klein stukje van 

de route. Ik beschrijf deze stad toch omdat de kroning van de koning daar – zoals men zegt – 

met stro schijnt plaats te vinden. Er wordt ook gezegd dat Paus Alexander III zijn titel daar 

heeft gekregen. Turijn hoort bij het gebied van de Milanezen. Daarom liggen er elke dag 

Spaanse bezetters. De stad ligt op een vruchtbare plaats.  
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Vercelli.  

Dit is Savoysch niet overvloedich volc rijck, maer oock met tamelicke schoone gebouwen 

ende wooningen versien ende is rontom seer vruchtbaer. Daer wort eenen groten handel met 

wolle gedreven.  

 

Novara. 

Dit leyt op eenen cleynen berch gelegen, den welcken een deel vruchtbaer is ende oock een 

deel onvruchtbaer. Dit is den hartoch van Parma onderdanich ende wort met Spaensch 

garnisoen besedt. Hier is Petrus Lombardus, Magister Sententiarum ghenoemt geboren.192  

 

Bergamo. 

Bergamo is van de duytschen (soo men seyt) gebout, gebout voor Christi gheboorte 360. op 

eenen hoogen berch ende is sterck uiter natueren. Ende oock van gebou, ende is seer wel 

bewaert. Het leyt aen een vruchtbaere plaats, uitgesondert teghen midnacht. Daer ist 

steenachtich ende cout gheberchte. Hier zijn sommige yser mijnen, daer worden oock seer 

goed slijpsteenen gevonden ende daer is eenen grooten handel met wol ende lakenen. De 

inwoonders zijn in haer spraeck ende manieren een weynich grof ende boerachtich, nochtans 

scherp ende cloeck193 van verstant. Dese zijn de Venetianen onderdanich geworden na 

Christi geboorte 1526. Het voornaemste dat ghy hier te sien hebt, dat is het slot. Daer na de 

kerck S. Maria194 daer in is een capel daer het monumentum Barthol. Coglionei195 in is, de 

welcke die Venetianen groote diensten gedaen heeft, daer om hen die van Venedien oock 

een ridderlicke statua ende eerenrijm tot gedachtenisse hebben laten oprichten voor de kerk 

Sant Iohan en Paulo. Daer vint ghy oock noch 2. statua de een van Iulij Caeesaris ende de 

ander des Keysers Traiani. Item196 eenen doopsteen, met het beelt van Joannis den dooper 

ende een natuerlicke slang in eenen marmelsteen. Dan gaet ende besiet dat clooster van de 

predicker munnicken. Daer siet ghy een schoon lyberie197 die Martinus Martinenga198 gestift 

																																																								
192 Petrus Lombardus. Petrus Lombardus (1100-1160) was een theoloog. Hij schreef veel 
Bijbelcommentaren met als belangrijkste werk: de Sententies, de Libri IV Sententiarum. Daarom wordt 
hij ook wel Magister Sentatiarum genoemd.  
193 cloec. slim. 
194 kerck. S. Maria. Basilica di Santa Maria Maggiore. 
195 Barthol. Coglionei. Bartholomeus Coleonus, bevelhebber. Verder is weinig over hem bekend.  
196 item. ook.  
197 lyberie. bibliotheek  
198 Martinus Martinenga. Wie die precies was, is onbekend.  
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  Vercelli 

Dit is een Savoyisch, niet dichtbevolkt rijk. Wel staan er mooie gebouwen en huizen in 

Vercelli en is de omgeving heel vruchtbaar. Er wordt veel handel in wol gedreven. 

 

  Novara 

Deze stad ligt op een kleine berg, die voor een deel vruchtbaar is en voor een deel 

onvruchtbaar. Dit gebied hoort bij de hertog van Parma en wordt bezet door het Spaanse leger. 

Hier is Petrus Lombardus, een theoloog, geboren.  

 

Bergamo 

Bergamo is (zoals men zegt) gebouwd door de Duitsers in 360 voor Christus op een hoge berg 

en ligt in een vruchtbare omgeving. De gebouwen zijn goed bewaard gebleven. Het ligt op 

een vruchtbare plaats, behalve bij middernacht. Dan is zijn de bergen steenachtig en koud. 

Hier zijn enkele ijzermijnen, waarin zeer goede slijpstenen gevonden zijn en er wordt veel 

handel in wol en lakens gedreven. De inwoners zijn een beetje grof en boerachtig in hun 

spraak en manieren. Ook zijn ze niet scherp en dom. Sinds 1526 hoort dit gebied bij de 

Venetianen. Het mooiste dat u hier kunt zien is het slot. In de S. Maria kerk is een kapel waar 

het monument van de bevelhebber Bartholomeus Coleonus te vinden. De Venetianen zijn hem 

erg dankbaar en hebben ter nagedachtenis van hem een ridderlijk standbeeld en gedicht laten 

maken in de kerk Sant Iohan en Paulo. In die kerk staan ook twee beelden, een van Julius 

Caesar en de ander van Keizer Traianus. Ook vindt u daar een doopsteen van marmer, met het 

beeld van Johannes de doper en een slang. Bekijk daarna het klooster van de 

predikermonikken. Daar is een mooie bibliotheek te vinden, die Martnius Martinenga gesticht 
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heeft. En de kerck sant Alexandro is een capel Sant Petri, daer in is een marmelsteene tafel 

daer de stadt Bergamo in gedacht wort.199 

 

Brescia.  

Dese stadt is onder aen eenen berch gelegen, seer volckrijck ende met alderley nootdruft wel 

versien. Ende heeft eenen fijnen statelicken adel. Het leyt aen een vruchtbare plaets, want 

daer wast overvloedich wijn ende coorn,200 ooc oly. Het heeft rijcke metael bergen ende 

yserbergen. Dit is onder de Veneetsche heerschappy comen anno 1517.201 Het welck sy van 

francisca 1. coninck van Vranckrijck gewonnen hebben. Buyten de stadt is een hoochte, daer 

op leyt een schoon slodt, ooch een clooster ghenaemt S. Peter. Ende vorder leyt S. 

Augstustijn in het welc de schael bewaert ende ghetoont wort, daer hy uit plach202 te drinken. 

Als yemant de cortse203 heeft ende drinct uit dese schael die wort daer af genesen (seggen 

sy). 

 

Peschiera.  

Dit is een seer vast ende wel bewaert slot ende behoort de Venetianen toe ende leyt aen de 

zee Bennaco ende nu il Lago di Garda genoemt. Dese zee is 35. mijlen lanch en ontrent 14. 

mijlen breet. Dese wort somwijlen door den wint so onghestuym204 datse veel ongestuymer 

is als de groote zee selfs. Also datter 2. Georg. van schrijft: Fluctibus & fremitu assurgens 

Bennace marino.205 Eenen grooten overvloet van visschen is daer in, als karpen, forellen etc. 

Den adel van desen hoeck lants wort van Plinius206 hooch gelooft.207 De gantsche contrey des 

lants208 is uitermaten lustich ende vruchtbaer. Daer zijn oock schoone ende lustige hoven. 

 

																																																								
199 in gedacht wort. in herdacht wordt.  
200 coorn. koren, graan 
201 onder Veneetse… anno 1517. Brescia kwam echter al eerder, in 1426 in handen van Venetië.  
202 plagen. gewoon zijn (te doen). 
203 cortse. koorts  
204 onghestuym. wild.  
205 Fluctibus et… Bennace marino. Vertaald: O Benaco, dat zwelt van de golven en zeesensatie.   
206 Plinius. Plinius de Oudere (23-76) noemt Peschiera del Garda al in de Romeinse tijd in zijn 
geschriften.  
207 hooch gelooft. hooggewaard.   
208 conrey des lants. omgeving.  
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heeft. In de kerk Sant Alexandro is een kapel te vinden, waarin de stad Bergamo herdacht 

wordt in een marmerstenen tafel.  

 

Brescia 

Deze stad ligt onder aan een berg en voorziet in alle behoeften. De stad heeft veel inwoners 

en er woont een statelijke adel. Het ligt op een vruchtbare plaats. Wijn, graan en olie zijn er 

in overvloed. Het heeft veel metaal- en ijzerbergen. Sinds 1517 hoort de stad bij de 

Venetianen, die Francisca I, de koning van Frankrijk, hebben verslagen. Buiten de stad is een 

berg waar een mooi slot en het S. Peter klooster staan. Iets verder ligt S. Augustijn, waarin 

een schaal – waaruit S. Augustijn gedronken heeft – bewaard en getoond wordt. Als iemand 

koorts heeft en uit deze schaal drinkt, is hij onmiddelijk genezen (zeggen ze).  

 

Peschiera 

Dit is een heel sterk en goed bewaard slot en is van de Venetianen. Het ligt aan het meer 

Bennaco, wat nu het Gardameer heet. Het meer is 35 mijlen lang en ongeveer 14 mijlen breed. 

Het meer wordt soms zo wild door de wind, zelfs nog wilder dan de grote zee. Georgius II 

schreef over het meer: ‘O BENACO, DAT ZWELT VAN DE GOLVEN EN ZEESENSATIE’. In het meer 

zwemmen veel vissen, zoals karpers en forellen. Plinius de Oudere heeft de adel in deze hoek 

van het land geprezen in oude geschriften. De hele omgeving is erg vruchtbaar. Ook zijn er 

mooie en aangename tuinen te vinden.  
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Verona.  

Dat eedele Verona leyt aen een stercken vloet209 die Etsch ghenoempt, de welcke aen drie 

plaetsen daer door loopt. Rontom is een lustich en de wijnrijc geberchte. Dese stadt is met 

heerlicke wooningen ende gebouwselen geciert. Ooc met rondeelen, bolwercken ende 

graften seer wel versien. Laet u dan voor eerst wiesen dat amphitheatrum, twelck men nu 

noemt L’harena, dat noch geheel ende onvervallen is. Ende so daer yet210 aen begint te 

vervallen, so wort het terstont van den oversten der stadt weder gerepareert. Van binnen ist 

ront ende lanckwerpich gelijck een ey, het is 39. roeden lanck en 22. roeden breet.211 Het 

heeft 42. sittingen ofte trappen boven malcanderen ende het is so wijt datter over de 20000. 

menschen in het ronde gemackelic connen sitten. In dese stadt zijn 3. casteelen ofte sloten, 

namelick S. Pietro Castel nuouo, ofte S. Felice: ende castel Vecchio, in het welcke de 

Venetianen steeds eenen gouverneur met een stercke besettinge houden. Gaet dan in dat 

clooster Iesuatorum ofte fratrum Ignorantiae, in den hoff cont ghy noch sien die teycken212 

van de oude schilderyen des ouden theatri, twelc sonder twijffel een geweldich gebou moet 

zijn geweest. Hier op cont ghy sien de naumachias213 ofte tijtcortinghe214 die met de schepen 

op de Etsch gedreven wort. In het midde van een straet daer staet een schoone arcus 

triumphalis.215 Van daer gaet inde parochy kerck. Daer in siet ghy een geweldich schoon 

choor.216 Daer by staet een schoon huys, daer die van adel haer te samen coemste hebben. 

Daer hooren sy alle weken 2. mael den besten musijck ende sy laten sich selver oock mede 

daer toe gebruycken, so ghy begeert cont lichtelic daer met incomen.217 Op een Marct La 

Piazzadella218 genoemt, daer staet de statue Fracostorij des hoochgeleerden philosophi,219 

twelc die vande stadt hem ter eeren opgericht hebben. Niet wijt van daer coemt ghy by het 

monumentis Scaligerorum,220 twelck openlic221 op eene straet staet seer na by de Herberge 

																																																								
209 vloet. Rivier.  
210 yet. iets.   
211 Roeden. Een roede is een oude lengtemaat. De Rijnlandsche roede is de meest gebruikte, bestaande 
uit 12 Rijlandse voeten of 144 Rijnlandse duimen. Dit staat gelijk aan ongeveer 3,77 meter. 
212 teyken. sporen. 
213 naumachia. een zeegevecht dat werd nagespeeld door krijgsgevangenen of ter dood veroordeelden.  
214 tijtcortinghe. tijdverdrijf.  
215 arcus triumphalis. Arco dei Gavi. Een triomfboog uit de eerste eeuw voor Christus voor de familie 
Gavi. 
216 choor. koor.  
217 lichtelic incomen. gemakkelijk binnenkomen. 
218 Piazzadella. Het gaat hier waarschijnlijk om het Piazza delle Erbe, het oude marktplein van Verona. 
219 de statue… hoochgeleerden philosophi. Welk standbeeld hier bedoeld wordt, is onbekend.  
220 Monumentis Scaligerorum. De Scaliger graven is een complex gebouwd door de Della Scala familie, 
die in de dertiende en veertiende eeuw de macht hadden in Verona. Het monument voor het bekendste 
familielid Cangrande,(1291-1329) blinkt uit vanwege de grootsheid.  
221 openlic. Er staat ‘openclic’.  
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  Verona 

Het adellijke Verona ligt aan een sterke rivier, die de Ets heet en op drie plaatsen door de stad 

stroomt. In de omgeving is een aangenaam en wijnrijk gebergte te vinden. In de stad staan 

mooie gebouwen en woningen. Ook staan er veel ronde torens, bolwerken en grachten. Laat 

u het amfitheater als eerste wijzen, dat men nu ‘de Arena’ noemt. Dit amfitheater is nog in 

goede staat en niet vervallen. Als het begint te vervallen, dan wordt het meteen door het hoofd 

van de stad gerepareerd. Vanbinnen is het theater rond en langwerpig, net zoals een ei. Het is 

39 roeden lang en 22 roeden breed. Het heeft 42 zittingen of trappen boven elkaar en het is zo 

groot dat er meer dan 20.000 mensen in het publiek kunnen zitten. In de stad staan drie 

kastelen of sloten, namelijk S. Pietro Castel nuouo, S. Felice en kasteel Vecchio, waarin de 

Ignorantiae binnen. In het hof zijn nog sporen te zien van oude schilderijen van het oude 

theater, wat zonder twijfel een geweldig gebouw moet zijn geweest. Hier kunt u nagespeelde 

zeegevechten zien, die met schepen op de Ets gedreven worden. In het midden van een straat 

staat een mooie triomfboog. Bij die triomfboog staat een mooi huis, waar de adel afspreekt. 

Twee keer per week luisteren ze naar de beste muziek en ze maken zelf ook muziek. Als u 

zou willen, kunt u daar gewoon naar binnen gaan. Op een markt, die La Piazzadella heet, staat 

het standbeeld Fracostorij, die de stad als eerbetoon voor hooggeleerde filosofen heeft 

opgericht. Niet ver daar vandaan komt u bij het monument Scaligerorum, dat openbaar op 

straat staat, vlakbij  
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genaemt het witte peert, daer de Duytschen gemeyndelick logeren. Vraecht na dat clooster 

Zenonis, int welcke Duytsche munnicken zijn.  

 

Vincenza.  

Vinenza is na by eenen berch gelegen ende wort van twee wateren van malcanderen gedeylt, 

als Bachilione ende Recone, het welcke uit de naestghelegen bergen ontspingt ende inde 

stadt by malcanderen vergadert.222 Sy leyt aen eenen lustigen ende vruchtbaren oort, daer 

seer goed wijn wast ende witte moerbesien,223 daer de zijdewormen224 van onderhouden 

worden, de welcke daer seer veel zijn. Met schoone huysen ende gebouwen is dese stadt wel 

verciert. Besiet hier dat raethuys il Paiazo, t’welck op de manier van het Paduaensche 

ghebout is, maer een weynich cleynder ende met loot overdect. Vraecht dan vorder na het 

Academia, het welck een huys is daer de edelluyden by malcanderen comen om isch met 

eenige genoechelicke dinghen te vermaken, als met lieffelicke musijck te hooren ofte 

schoone comedien225 te sien ende andere eerlicke oeffeningen voor te nemen. Het is een 

schoon theatrum, met halve ronde trappen ofte sittingen boven malcanderen,  also datter een 

groote mennichte volck can toesien. Als men daer uit gaen wil, so ist so constelic na de 

perspeetiuae226 gemaect, dat het schijnt of ghy in een groote stadt saecht227 met breede 

straten. Boven de deur des huys staet in eenen steen gehouwen: VIRTUTI AC INGENIO.228 

Santa Corona is een clooster. In dese kerck wort een doorn ghetoont, twelck sy segghen 

datse vande doorne croon is die Christus op zijn hooft gehadt heeft. Desen dooren soude den 

bisschop Batholomeo Vincentio mede uit Vranckrijc gebrocht hebben daer sou dese hem 

verert zijn coninc Lodowijc. Laet u dan wijsen dat monumentum Galeati aen het welck dese 

navolgende woorden gelesen worden: uesto e luogo doue era la casa del sceleratissimo 

Galeazo da Roma il qual co Iseppo Almeringo & alteri fuoi complici comifero atrocissimi 

huomidici in questa citra del anno 1548 à die 3 Iuglio.229  

 

 

 

																																																								
222 vergaderen. bij elkaar komen.  
223 moerbesien. moorbeien, vruchtensoort. Nu een superfood.  
224 zijdewormen. zijderupsen, hun spinsel is de grondstof voor zijden.  
225 komedie. toneelstuk.  
226 perspeetiuae. Wat ‘perspeetiuae’ betekent, is niet bekend.   
227 saecht. ziet.  
228 Virtuti ac ingenio. Met moed en talent.   
229 Vertaling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[f.97v] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 24	

de herberg het Witte paard, waar vaak Duitsers logeren. Vraag naar het klooster Zenonis, waar 

Duitse monniken te vinden zijn.  

 

Vincenza 

Vincenza ligt dichtbij een berg en wordt door twee rivieren, de Bachilione en de Recone, in 

tweeën gesplitst, die in de naastgelegen bergen ontspringen en in de stad samenkomen. De 

ligt in een vruchtbaar gebied, waar zeer goede wijn en moerbeien – waar zijderupsen van 

leven – te vinden zijn. In de stad staan mooie huizen en gebouwen. Bekijk hier het raadhuis il 

Paiazo, dat in Paduaanse stijl gebouwd is, maar een beetje kleiner en bedekt met lood. Vraag 

dan verder naar de Academia. Een huis waarin de adel bij elkaar komt om zich te vermaken, 

via het luisteren naar mooie muziek en het bekijken van toneelstukken. Het is een mooi 

theater, met halve ronde trappen en zittingen boven elkaar, zodat er een grote menigte kan 

toeschouwen. Wanneer u het theater verlaat, lijkt het net of u een grote stad met brede straten 

ziet, omdat de muren met bijzonder perspectief beschilderd zijn. Boven de deur van het huis 

staat in een steen gehouwen: MET MOED EN TALENT. Santa Corona is een klooster. In deze kerk 

wordt een doorn getoond, waarvan ze zeggen dat het van de doornenkroon is die Christus op 

zijn hoofd gehad heeft. Deze doorn zou de bisschop Bartholomeo Vincentio hebben 

meegenomen uit Frankrijk, waar hij hem als geschenk kreeg van koning Lodewijk. Laat u dan 

het monument Galeati wijzen.  
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Buyten Vinceza.  

Niet seer wijt van Vicenza, een weynich uit den wech nae Padua, daer is een groot hol in 

eenen berch, dat met menschen handen gegraven is. Daer pleecht sich dat volck in 

krijchsnoot te herbergen. Dit wort genoemt La grotta di Vicenza ofte il Cubalo. Hier seer na 

by is eenen Vicentinischen edelmans hof. Daer in staet een lustighe aeolia ofte windtconst.230 

Daer in die windt des somer can geregiert worden so men selfs wil. Ende dit navolgende 

schrift staet daer boven geschreven: AEOLUS HIC CLAUSO VENTORUM CARCERE REGNAT.231 

 

Daer na staet eenen viercanten steen, die gehouwen is met dit navolgende schrift: 

FRANCISCUS TRIDENTEUS VICENT. I.C. HIEROSOLYMITANI EQUITIS FILIUS, GELIDI VENTI 

FLATUM IN CAUERNA CUBALA NUNCUPATEA SPIRANTÉ, IN AEDES PROPRIAS PER HANC CRYPTI 

PORTICUM DEDUXIT, AD TEMPERANDUM ARDENTES & AESTIUOS CALORES, TUM COHIBENDO 

TUM RELAXANDO, NOUO ATQUE MIRABILI ARTIFICIO PER CUBICULA QUAEQUE DUCENDO, QUAE 

PRO LIBITU SUO REFRIGERARE & CALE FACERE VALET, ITA VT CIUS VILLA INGENIO, 

DILIGENTIA, IMBENSA AC AEMULATIONE ORNATIOR EFFECTA, INTER REGIA ORNAMENTA 

CONNUMERARI POSSET. ANNO 1560. AETATIS FUAE 22.232  

Van Vincenza reystmen straex na Padua daer van hier te voren genoech vermelt is.  

																																																								
230 Aeolia. Aeolia is de god van de wind. Een eolisch proces is een proces waarbij een landvorm wordt 
gevormd door de werking van de wind. 
231Aeolus hic clauso ventorum carcere regnat. Hier regeert Aeolus in de gesloten kerker van de winden. 
(Citaat uit Vergilius’ Aeneis I, 141).   
232 Franciscus Tridenteus… Aetatis Fuae. Franciscus Tridenteus Vicentius, zoon van de ridder I.C. 
Hierosolymitanus, heeft in een grot genaamd Cubala een blazende vlaag van koude wind door deze 
cryptoporticus naar de afzonderlijke vertrekken geleid, om brandende en gloeiende hitten te 
verzachten, nu eens door ze in te sluiten, dan weer door ze te los te laten, en door ze op een nieuwe 
en wonderlijke kunstgreep door alle kamers te leiden, die men naar eigen lust kan verkoelen en 
verwarmen, zodat zijn villa, die zeer fraai gebouwd is met vindingrijkheid, precisie, hoge kosten en 
ambitie/wedijver, tussen de koninklijke sieraden zou kunnen worden geteld. Anno 1560. In de leeftijd 
van 22 jaar. 
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Buiten Vincenza 

Niet ver van Vincenza, een klein stukje van de route naar Padua, zit een grote grot in een berg, 

die door mensenhanden gegraven is. Daar wordt volk in krijgsnood opgevangen. Het heet La 

grotta di Vicenza of il Cubalo. Dichtbij de grot is een Vincentijns edelmanshof. Daar staat een 

mooie aeolia of windkunst. In zomer kan de wind geregeld worden zoals men zelf wil. 

Daarboven staat het volgende schrift geschreven: HIER REGEERT AEOLUS IN DE GESLOTEN KERKER VAN 

DE WINDEN.  

 
Daar staat in een vierkante steen de volgende tekst gehouwen:  
FRANCISCUS TRIDENTEUS VICENTIUS, ZOON VAN DE RIDDER I.C. HIEROSOLYMITANUS, HEEFT IN EEN GROT 

GENAAMD CUBALA EEN BLAZENDE VLAAG VAN KOUDE WIND DOOR DEZE CRYPTOPORTICUS NAAR DE 

AFZONDERLIJKE VERTREKKEN GELEID, OM BRANDENDE EN GLOEIENDE HITTEN TE VERZACHTEN, NU EENS DOOR 

ZE IN TE SLUITEN, DAN WEER DOOR ZE TE LOS TE LATEN, EN DOOR ZE OP EEN NIEUWE EN WONDERLIJKE 

KUNSTGREEP DOOR ALLE KAMERS TE LEIDEN, DIE MEN NAAR EIGEN LUST KAN VERKOELEN EN VERWARMEN, 

ZODAT ZIJN VILLA, DIE ZEER FRAAI GEBOUWD IS MET VINDINGRIJKHEID, PRECISIE, HOGE KOSTEN EN 

AMBITIE/WEDIJVER, TUSSEN DE KONINKLIJKE SIERADEN ZOU KUNNEN WORDEN GETELD. ANNO 1560. IN DE 

LEEFTIJD VAN 22 JAAR. 

Reis van Vincenza naar Padua, maar daar is van tevoren al genoeg over verteld.  
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DEEL III: REISGIDS 
 

VERANTWOORDING VAN DE REISGIDS  
Alle tekst in de reisgids is gebaseerd op de informatie in deel I en deel II van deze scriptie. De bronnen 

zijn te vinden in de literatuurlijst. 
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AAN DE SLAG 
HOE kun je deze reisgids gebruiken? 
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