
Over dit boek

Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.

Richtlijnen voor gebruik

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.

Verder vragen we u het volgende:

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleindenWe hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uitStuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe-
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.

+ Laat de eigendomsverklaring staanHet “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.

+ Houd u aan de wetWat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com
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GAL-BRAECKE,

Tewegheghebrachtdoor een Leydeſche Purgatic,

VincentvanDrielenburgh.

Die nulimſchoorſtea -roet fo na heeft uptgeſpogen /

Dachy genoech bekent voortaenniet meertemogen .

Aen den Perſoon van

TweedeDruck vermeerdert ende verbetert.
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In de Stadt daer
ghedruckt is (

mogelijck om

na Francfort op deMis te fenden ) het Regiſter van

de ſchriften des felven
Drielenburgs, die voortaen geen

Almanacken meer voor de ſyne en hout,als die by hem

geteeckent zijn met eygenerkiant;met fijn Figueren ge.

figureert ,Endeghedruckt
t'Amfferdam voor Marten

lanſz Brant.

Jn't Bretons Heerett 1017.



Exod. 4. 10. 11. 12. Egºc.

Mo
re

Ofeſpark tot den Heere : Och mijn Heere / ick en

ben van opt aen niet wel ter ſpraecke gheweeſt/ lint

dier tijtdat ghymetuwen knecht geſproken hebti

wantick hebbe een zware ſprakeende een zware tonghe.

De Heere (pack tot hem 7 Wieheeft den Menſche de

mondt gheſchapen ? Of wie heeft den ltoninen/oftedoo

ven /ofte zienden /ofteblindenghemaeckt : hebbeick't niet

ghedaen/de Heere +Boo gaetnuhenenickwil metuwen

inionde zijn / endeu leeren wat ghy ſegghen zult. Daer

Pole ſpjack / inijn Heere / zendt wienghy zenden wilt.

Doenwerdt de Heerezeer toomich op Mole/ende ſprack :

Weet ickdan niet / datu BroederAaron / tipo de ftanme

Levi/wel ter ſprake is : Ende ziet/hpſal uptgaen u teges

moet/ende als hyu ziet / ſoſal hy hein van herten verheu

gen. Ghyzult tot hem {pzeken ende dewoozdenin lju:

nenmontleggen /ende ick wilmetuwen ende (pnen mons

de zijn / eñi u leeren wat ghy doenſult. Ende hpſal voor

u tot den volike (pieken : Hy ſal uwen mondtzijn , ende

ghy ſult fijn Godt zijn .

Ghp dieu zelben hier ſo lieflijck ſtreclt en ſmout/

En dzaecht ſo hoogenmoetopuLebijtſche lileeren /

Dat ghy regt/d'Overhept behoogtvanitte leereit

hoe ſy regeren faltvolck Daer van Godtvertrout /

Brengt ons dieklaren tert/upt loſis wetgekoſenı

# ens /kondpyovereenmet uwe Paepſche gloſel .



GAL-BRAECKE ,

Tewegheghebracht door een Leydiſche Purgatie, aen den

Perſoon yan Vincent van Drielenburg.

Croziet Hoſter Cent/ſpouw upt/ſtijf als een man/

Ja/lan Barleus dan ſo goede dranckjensmaken !

mat /dat is een Doctoor,watfo /dieweetter van

Hoemeneen Patientmoethelpen aen het bzaken .

DienYemant Adams Zoon is by hem niet een niit.

Wantdie heeft u /'tis Waer/fo welwatingegeven /

Daer ghp veel bitter roetsdood bentgewozden quijt.

Maer altijt iſler in de Macch noch meergebleven .

maernu is t'eenieniael gebogſten uwe Gall

nu göjt ghp eens vooj al volſtomelých gheneſen .

CnmoetBarleo /diemiſſchien hier komen fal

tegen de zoete tijt/daervooz oock danckbaer weſen .

Te meer dewil hp u ſo luſtich in u kot

gejaecht heeft /datghp'thert nietmeer en hebt te lickeit !

Gelijckt meer dan genoech blijcktaenu kidders flot /

Die met fijn Medemaets alvzp begint te ſchriclien .

Macr zijt te vze /deman verzekert 11 Detlöf!

Ishengénioechdat ghp bekent te zijnverwonnen .

Dy epfchtvan u niet meer/bertreclitiaer ubedzif!

Dijitaeck is afgedaen /ſyi rocken is volſponuen .

Want ghphebt inimersmu ten leſtent uptgebzaeclit/

Dat ghy deli Antichriſtwilt helpenweer tebeeiiel

Diet dievan Roomen jupſt/dieghp quanſupsverzäeckt!

Daer die vermomden Droes, gup Weetwelwie ich meene.

of foudt ghpwel ſo flim en fodeurtrockenziju /

Datghy foudt trecken’tgelt des Antichriſtsvan Roomen,

Geljjckde Duyvel danwelkan een Engels ſchön

aemiemen /om tebet te venten ſpnedzoomen

Ba'tjan dat waerwatjents /datgbyde Genſen hier

met ſulcken fioomſchen bacp de lap roulot komen vulleit.

Ba rupcken fp dieluchtzui bullebacx getier

ſalby baer ſo verachtjön als de Boomſche bulleit.

Dan watdathier of jp /afmogen weſent ſous
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Datgeldtang eben veel. Op VryeNederlanders

enuitlennoch GoneefnothKoomen totong Doposud

DeStaten zijn oudDooftriaeftGodt, en nienantandert.

Die hebben over onshetopperſte gebiedt,

u Kercklijckefo welals Weereldlijcke faken .

Wie anders ſchrift ofpreeckt/singt "touweRoomſcheliebt

Cn zdeckt alwederomeennieuwePaustemaken .

Pareus,die ghy pröſt /als zupver in deleer /

Maecktſelfs ditargument/en fegt datdie fofpzeken /

Gelijck ghpdoozgaengdoet/ enmetuand'remeet /

Den voetalwederinderPapen ſchoenen ſteken .

Leeft Muſculus vanBern /leeſt Petrus Martyr, leeſt

Bucerus, Whitakeer, meerand're/die altfament

vermaerde Leeraers zijn in uwe herck geweeſt/

Sy reggen op dit ſtuck tot een toe ja en Amen .

De Dederlandtſche kerck heefthet oock ro verſtaen ,

Mis fpden Honing badt /hy wild'Hem ftetlen tegen

De dolingen /hoe diep fy mochten zijn gegaen

Cn voozt gewoztelt in de kercken aller Wegeni.

In Engelandtdaer ſtelt ſijn Majefteytü'twerclt

dit recht/datbepde Godt en Menſchen hem toefchwyvent.

HaedtoodlionſOverhept tehouden 'Tſelfdemerch /

Cumetauthozitept te ſtillen al dit kpven .

De Duptſche Vouſten die betoonien te Berlijn

en marpurg dat ſy 'tſtucipochi ſo verſtaci en mepuent :

teweten dat ditrecht (fpijt die daer tegen zijn )

van Godes wegen toekomt alle Douverepnen .

D'erempelen der Schrift die malien dit ooci vaſt

De redenen /die veel ghii/niach men elders lefetu

En om niet veer te gacu dencktYoe het fluptofpaſt/

Datpemant Rechter in ſyu epgen saeck wil weſai.

De Gomariſten zelfs diehebben oodi dit recht

den Veeren Stata in - gewillicht/ aerbehorel /

Daermede dat ſy /om jaer zaccft te zien beftecht1

Ten Voofgregaenzin doende twift eerftwasgeberint.

qa'tis ſo klaer en waer /datoock die wzeeden hoop

die 'thetter-dode dpftetuitenkanockEIRICH .

Dant



Dantmoet demagiftractder Kettetpen loop

doen ſtupten doozhetzweerdt/na 'tvoorgeef haerderpeinnen :

Enis de ketterp / gelfch fp is /een fuckt

dat geeſtelijckerWigmoetwozden onderfchepberri

Pahangtde kerckbaeraen haerwelbaertengelucky

Datallekettery geweertzy upt haerwepden :

So moet de Magiftræetdantopperftegezech

in dit voomaemſtedeel der Werckelyckedingen

dock hebben . ofmenmoetalweet ben ontpen warch

in willen /en aldusmet d'eerſtePapen zingen .

Wech /wech metdeſen menſch / krupft hem / jakrupfthem /MANI

hadd hy niet quaets gedaen /meentgup /ontwptemfouten

uover -lev'ren : neen /dats een grootmiſverstandt.

Wp zijn geen lupden die vanbloet-vergieten houden .

maerditmoetgopverfhaen /wyhebben een gezet!

Ci nadat ſelvemoethp alseenhettet terpen .

Spaerthem /maerſpaert ghp fem gbp wederftreeftookwet/

Gly overtreedt u anipt/enſültden Hemel derven .

Wat duicktu koſter Cent vandieHomepfche Areeck

Soumende Wetters ſo niet dichter overwinntent /

Dan met al dit gefchzif/danmetal dit gepzeeck /

Dat menichPredicant te koſten ſchijutſönzimmend

Gewiſſelijcken jae't / en alle dingwas well

Soo't de vermomde Droes eens daer toekondebzingen

Dat onſe Heeren , nia dit Goddeloosvoozſtel/

Alzobegoſten met de hetters omte ſpringen /

Gclijck men met ServerWel - eer heefttoegegarn /

(Godtweetdodawiens betept en gentilacht) te Generen .

Och hoe wel ware batin uwen zin gedaen !

Wat ſou datop de herch haer bozft een rupinte geven !

i

Maer wat raedt ideſen dzanck wil gantſchnietin deDANI

Mijn Heeren willen ſich hier nietmiſbzupcken laten

(Hoe zoet oock datGenecfof Roomen fluptenkan )

tot Beulen vanhetHof der bloedige Prelaten .

Sp hebben Chriſti geeft/ die volgenſ ophetfpeop1

En trachten na'tbeljout vanall haer onderdanien .

Die tot verderben raedt/vindt bphaer geengelooz/
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Sp kemmen al teweldie Crocodylſche tranen ."

Sp weten al te wel dat op een Menſch fijn doot

de fiechterniet te lang hemgelben kanberaden /

En datde BoneGods ſelf voor een hett i ſiroot

isvan de kerck gekrupft /gevangen en verraden .

Dit / en het verſche bloet van fo veelbzome lien

vergoten dooz de kerck by onſe Daders tpden /

Datdoet haer /en met recht/geftadich ommezien

na lupdendie ſo luap 'tpeert van de kerck beſchzpden .

Ofghp dan haer aldzepchtmetuwe Macgden -Rey,

En alseen bupl Mutijn te vpartfocclit te malien

dien onverwonnen Helt, wiens herrlick naem -ghefchiep

berbzepotis over al daerMenſchen dagen walien :

Ho achtenſy het doch niet ecns de pyne Wacrdt

11 dacr omn lia verdienſt 'thooft van den bupck te houwen !

Naer toonen des te meernoch haren Chriſten aerdt/

Enlaten uin't rupin /die haer ſoecktte berouweli.

Die Hoochgeboren Vorſt en treckt Hem oock niet aen /

Dat ghy of and're raeft in uwe lafter -vodden .

Medijs up blijft gantſch onbeweegtmet fin Herr-Vader ftaen

tranquil
iirt niidden van deſtozni/en laet u vaſt al bzadden .

Jus in un

Dat ghy oock meent groot heulte hebben hier in Stadt)
dis,

En dacrop foudt een voet te haoger willen rpfen /

Ghp zit verdoolt Vincent, houdtu niet al te pjat/

Mijn Heeren lyden veel/dat ſy niet al en pepſen.

Diewacrdige Piloot, die ons vereenichtSchip

metfynenwpfen raet naeſtGodt heeft helpen ſtieren /

Dather dad ,ſtorm enwindt/trots zeeleni zandt/en klip /

Terhaven is geracckt/op't volgen van ſijn vierend

En die geleerde jan /ſo Groot van daet als naem /

Die hebben in haerpinckmeerdeugden en meergaven /

DanghpoproerichMenſch met alu kryters tſaem

in ugebeele lijfondeugden hebt begraven :

En daerom paffen ſy nietmeer op'tdoofgeblaf

Dat ghp uptufpelonch doet langsder ſtrate lilincken /

Als op ecuiWinter-vloo, ofwech -gebzevenkaf/

Fa /Wantſywetenwel/een dooden Hondt moetſtincken

Per



Der Godtgeleerden Vorſt,die ghy uytonverſtand

verkettert en vervloeckt/begeertgeen wederwzake/

Maerzegent u / en wenſcht/dat doo; ſijn ſtercke handt

Godt u en uw's gelijckbeheeren beter make.

Dietrouwe Herder van Godsdier-gekochte kerck /

Wiens Boogaertin den Haeg geeft ſo veel goede vzuchten

En d'andze dieghp bijt /en maken gantfcij geen wercle

van uwen vuplen beck en onbeſchofte kluchten :

Maerwerden deste meer geprickelt engeſterckt/

Omden verdichten Godt Maolim'thooft te bieden ,

Dooz hemdie krachtich in fiu medewerckers werckt/

Wiens opgeheven handtgeen menſch enkan ontvlieden .

Fa/dieMaoſim , die/als waer hy Godes Colck

( Gelijck diegoe Mactroos ons leſtmael gingvertellen)

Sichlegertin de Herck en 'thartvan't fiechte votck /

En dan haer konings krooi en Staf ter neergaet vellen :

Die looſeni Dppocrijt /die ſchalcken Antichrift,

Diens voetenſnel zin om onioſel bloer te ſtozten /

Die zaeper en authcar van tweedzacht en van twiſt

Diemoet mien /eerhet wozt te laet/ſyn wieckenikozten .

Diemoetmenwederſtaen /en Youdengoede wacht,

Devzoome Leeraers.niet haer ſchuven ende p ?ekenſ

De liceren Staten met die Goddelijcke macht

die haer is toevertrout/om ſijn gewelt te breken .

2

Degoe Gemeente metgehoozſaem engetrou

tewefen tegen haer (niet overhept maer)Daders .

Ja onſe Vaders zijnt/ofCentonsgeerne fou

wat anders malien wismet fyne Macht.verſmaders,

Wanneerdit ſo geſchiet/of d'een danhooger Vliecht

als d'ander inhet ſtuclivan Godts predeſtinaci,

Datſchact hein niet /wasmaerditWicht in flaep gewiechti

pragenhaeft een epnd van alle diſputaci.

Dit Wicht,dit boore Wicht , dat altijt Weplt en Wocit/

Datniemantboven Geni ofneffens hem wil Ipdci

Datnimmer van ſijnbzocrs tenbeſten en gevoclt/

all lieten over haermet voeten gaen /ofrpdeni.

Dit Antichriſtiſch Wicht datGem zateet endzinckt/

1
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entiert/enbactenraeft/ m flatfor wearknechtetu

Dat alle dwangverwerpt/nal de Deereltdwingt :

Wanneermen't laet begaen /en ſpnen wil uptrechten .

Maer neen /mijn Heeren , neen /vervolgtu goet opſet/

Wiecht ons dit Wichtvoorhuenvooz altogs in flaps .

Laet ijder/fo gbp doet/belevenoubelet

de ruſt van fiju gemoet/bpsp dan Heerofknape.

So blijftu Landtbewoont/Ghp /niet alleen gevzeeſti

Maer oock bemintien Godt van uweouderzaten

gedientna ſynen willinWnerheyteningeeſti

De welck ons dan goek niet te zegevientfit laten .

Ick hadd'hier noch welwat teſpreken met Vincenti

On hem te viagen /bie doch jön wil uptberloren

Ofeen die ſoalobyteliegen is gewent

tot fchavan haoch enlacch /oock (jeeten mach herboren ?

Eli of die waerde naem den fulcken toebehoopt/

Die 'tLandt/ geljjck als hp/ in oproer willenbzingen /

Wammeer de Overhept ftracrop de Paep ſinwoozdt/

Alsofſy koſterWaer/geen Amen en wilzingen .

Indien hy ſepde ja! gelijcli hy ſeggen moet/

Wilhp ſin vodden nietweerdoorden hals gaen halen /

So ſoud' ick viagen voozt /op wat manier envoet

öp en de fpne den herboren Denfehbepalen

En nademaelſpdie herboren zijn dit doen /

Watmen dan van Daer onherboomnemoet verwachten

Naer ziet detijdtverloopt /ous fluytick niinſermoen /

bun wenſchende van Godt Chrift-weerdiger gedachten .

o

R. T.

Lijdten hoopt.
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