
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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Dienimmermeer Pler wordt.

Aen de Roomſche

Catholijcken .

1. Op de wyſe:

min

Het was een fray rijek Burgbers kindt.

ناریارد

Door een Lief-hebber van de vrye Wacrbeyt.

Ghebzuckt in de groote onbekende Werelt,
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SONNET

Aen de Contraremontranten .

GHy fult ick wel ,
Dat ghy hier ſoo wat hart wordtop u ſeer gheraeckt,

En datmen Lietſ-gewys foo langhen Kerf-ſtock maeckt

Vanuwe guytery, die 'tgantſche Landtdoet waghen,

Maer denckt vry en ghelooft, foolangh ghy u ſult draghen ,

Ghelyck ghydoet , dat oock niet worden fal gheſtaeckt,

’tBegonnen werck, maerdat ghyvooru ooghen naeckt

Sien ſtaen ſult al veelmeer dan u wel ſal behaghen.

Want hoe? ſout ghy de beſteen yroomſte van ons Landt

Belieghen ongheſtraft, en ſou een vry verſtandt

Van uwenbooſen hoopde waerheydtmoeten zwyghens

Neen mannen, wilt ghy dat menvan u niet en praet,

Soo maeckt datghyvoortaenu quadeweghen laet,

Ofanders fullen ſelfs de ſteenen tonghen kryghen.
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Der Contraremon & ranten kert-Hock /

Op de wyſe:

Hetwas een kráy rijckBurgers kint.

VV
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3 .

Bpkan ons niet verſaken /

Her blöft gbpuu metuwérorm Hoegrofoock dátWi't maken ,

ÖRoomſche Catholijcken? 12rtoverſpel/ enroben ſnel/

Doogwaer 'tis maer eenblauwebloem / Ofblactvergieten fel.

Daer gbpbus op gaet pröcken ,

Wantofgopſchoon ban onben @bphebt hetmet abiechtweldrock /

Wazdtdooj u biecht ontbondeni maer /öztenden /wpzön :wpſer.

Soo moet gbp doch / inſchocken Hoch / Wphebbeneen gotKerf- ſtock ,

Peel drafsupt Heer -oons troch . Die nimmermeer boybtpler .

Daeropwpmogben kerven /

Oppmoet de ftraf u opgbelpt/ Om niet/ totdat wp terben .

tot een bupttoebetalen Blaen andrevzoeeh hantaendeplocch /

En born atWatbpbeeft ghefept. 1 Wpkomen tột phenoecb.

Ofanders uwe qualen /

Dieblpven ongheneſen / Godtſal onsmetdeMoordenaer,

En gbp moet altitbzeleni Men't Crupsnoch welbekeeren ,

Datgøpban Dier/ ſult danſen ſchier / Dieswp metonfeStocheenpaer /

Da'iſtrengbe Vaghcvier,
9 Dijkerbent(pntreren .

Wanthoe wpt'allen ſtonden

Daer wozden uwe zleltjene dan Bebipben zwaerberfonden ;

Orfoden en gbebraden /
Hoedat ſõja eers na onſeleer/

Rotbat ghp doozdePaepdaer van Perheerlöckt wordt te meer,

mozdt om ughelt ontladen . 1005 8.

Want/ hotgbpukuntweren / 37.63 OStocky wymagben wel een feeft/

Ghplaeter van u verén . 1. Totuwer eergaen bouwen .

t'Sp Aflaet, Mis, of wathetig / Ja/wantgbpmaecktons onbedeeft/

Daer moet geltöpdevis .
En doet ons baft betrouwen

4 . Dat midden in 'thotreren /

pilt ghp dan uweleer noch bp 10 Wp nochtans nict ontberen

Deanſe bergfeljjcken DenHeyl'ghenGeelt,datrboozmenleeft

Datſcheelt te veel. Omannen wp! Dat David heeft gbevreeft...

Ziju (onder ommekjchen / 9 .

Cer dat wp zön ghebozent
gouwe Stock / Watpen of tong/

alſo van Godt berhozen / Salawe deuchtvolpröfend

Dat onsvooztan /gheen(ande van / Deon neen / dieis te jong/

Dinliefde ſchepden kan . øp kan ſoo booch nietrpfen .

Doch willen wpons poogben /

Alswp maer bebben eensgbelooft Tedoen alwatwpmogben /

DatGodtong aengbenomen / en stellen ſchael/ van't principsel/

Weeft tot són kindershooft boozbooft/ Cenkozten claer berbael.

Soojpn wp big ban fcbromen . Door
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Trots winden endebårena

Pooj eerft verſekert ghpong /Dat v & nonſekerf-Rock maecktons bept

Wp Bodes kinderenbippen /
boe pojdich wpoock baren /

aliftooch batwpbrp alwat/
queofwpnitteens letten /

Te gooch gaen in bet dypven / Watcourſendatwpretten ,

Dan ſuiche ketterprn
Datcan nietſchacw , wpraken aen/

Diet'fondamentbeſtrijen
Dacrandreblpven flaen .

En vooreen beel of oock wel heel
16 .

Omſtotendat juweet.
Op bele kerf-ſtockliegben vp/

II .
Doojal de werelts Doghen/

Daer nafoneemt gopr'woegéWech/ Soo grovelogbers dat daer op

Datong roumogben quellen
Welſacken ſouden dzoogben !

En diehetblöftaenuğbelech, En als een laghen dueren /

ettgbp gheruftte ſtellen ,
nach vierentwintichuren /

All fondichtbp bermeten /
Spdoetbp güt/ eer pis ghefchuti

Backteghen fin gbeweten ! Deterck al grooteniut.

Dat altötknaechti en Deerlijck plaecht/ 17

Des fondaersbertberfaecht. Opdeletterf-ſtock anbeſcharmt/

12. Spit al die mit hem (potten

Maer gheenſins'tonfel diewpbooz Beeft Drielenburch, die kozts ghenaemt

Oheen klepngherucht en beben / 3s / Paus van alle ſotten ,

Wel Wetendals wptegben’tſpoor u t'lichtſin logben - fachen /

Dan Gods gheboden ſtrebeni
Enlafter -almanacken .

Datwpdoen alftillel Ghemaecktmiffchient by ander lien /

øjn bepmelöckewilles
Oftimmers overfien..

Die bp alleen wil hebben reen
18.

Obedaen en anders gheen.
Opderekerf -ſtock gaenoockSmout,

1.3 . En Ooghen groottewercke!

Payswaer datonſeLeeraersbloot/ Wee Campioenen onverflouti

Ditſomtöjts wat berſchoonen ) Dan onſeMoederkercke,

His'paergheleptwoztop baerbjoot Die ſoovervacrlicliegben '

Dan ketterfche perſoonen . Dat ſy haerſelfsbedzirgheni

1aer waer toe bochberzweghen / Enceuren geck baer epghen Ozeck

Dewjl het ſoo ghdegben Dooj goutheel fonderblecko

s metbe faech ? gbelöck fp batck /

Bekennenophaer fpraeck . Opdefe kerfiftor onbepaelti

14 moet bem gheenLeeraer ſchamen

øp enwpLeecken fn'tgbemeen / Somtots te wozden achterbaelt

Ghelooven dit ſoo ſeechcr / Opreben logornstſamen ;

Alsgbp Papiften groot encleen , Raermet eenPlanck beſchicten

Gbelooftdat in den Beker / Dijnvoorhooft/ en ghenieten /

Di Potefter hout befloten / Retoojen door den ſoeten roof

Goos bloet aent'Crups bergooten / Pan'tbolicx licht gbeloof,

En dat gbewis in uwemis / 20 .

Gods ware Lichacmis. Opdefeherf- ſtock gaen ooc Beur

12. Deeltrouwelooſe ceden /

Opdit gbeloofgaenwp oock treply Daer metwp bicwils wel tercear/

t'Polo

19 .



tpolckomhet tupntjeleedeni. altidt oockwelaen'tbechten /

nonſe Overheeren, Om'tklieben (noo van'tbooneftroo /

Gbeboozſaembept toegweeren / Enomeen dusoffoo .

Om ons gbewin ,maer geen dingb min 26.

Cnhebben in de fin . Op derekerfstockmachmen al

21. DeWereltbij onterren .

Opdele herfftockvaltogGjau/ Enfpnekinderen bol gal

aswphet maken gaenbe/
Opelck een ſchimapen leeren /

Debomen in barbups /Daertnau anneermenmaer een ſchure

Pet heels lact blpben figendu . Stichtvoor
deLeeraers purel

Baer alles roofi nawenſebel AlDeefthet ſchoon /ſelfin perſoon

Welch menich bondert menſche! De overhept verboon .

Soojongh alsoudt/ ftattaen en ſchout) 27.

Enlachende ban kout, Op defe kerftoch breecktmen op

22 . De Schuer entoegberegbelt/

Opdefe herf-ftock mach een man Dan'Querenweghe/met een kop

Dyptwarlften hondert trecken / Gants bol en ongeregbelt/

ofwatbpmeerbedinghen kan. Tipopíjn cpgben boutje.

Dock zğu't al wpſegecken / Ordoor een Salich Vrourje,

Dietpanttot winnverkoopen , Dats eben veel/ ifi kintwatſcheel

En dan noch klagben loopen Dukunft is nochtans eel.

etgroot mtfbaer aen d'epsbenact/ 28.

M offerſcha bp Waer. Op defe Verf- ftockig de Kerck ,

23. Dan'tKlooſter opghebzoocken /

Op defe Werf-ſtock mach men'tLand Daer nu( ift niet een fettſaem werck )

Sininkomtop ontſtelen . Daft wa'renbreemde Spoken ,

Det Welch bpons oock menico quant Dteliftich ban befpben

Hemniet enlaet vervelen , Denman fijn bupdelſnijden /

Diebter en meelby nachtel Cnomklejn loop tebouwsperfoont

Pap opdoetſonder pachtel Flucrmabenſilver- ſtboon.

Ofmolensboutbanfpecktchbout/ 29.

Beſmeert met flick en(mout. Op dere herf-lock neemtmen aen

24. Deepſkens t'ogderWpren /

Opdere kerf-Aock mach mentwee Enlaetierottjens vanbea garn/

Poojeente reeckningh brengben. Alg'tbupekjents aen 'troſen .

Nendort toch Belte moer gbeen Weet 21moetmen dan verlopen /

Alwil gp't noo gbebenghent/ Sooftact de beurs noch open

endjepgotupt ongbenade DanBestemoer, die botfenhoer

Suickbolck meteen caſade. Qupſvcftingb gbeeft en boer.

Watſchaet haer dat ſp bebbentnat 30.

lober lango in tbat. Opdele kerf-ſtock Werbt noch left

25. geweeſhuysſonder ropen !

Op bere herf.ftock fuppt men dem Pan onſe Leeraer betgbement

Soo droncken als eenpercken/ hetNayftertje bekropen .

&n raeft dan /ofmen metfin temy Dan dats niet tebedupoeni

Elckeen ſoudoen berpercken / mant'Awaren vije lupden ,

Ca alle dingbberechten :
Dit
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36 .DieLeeraer flout/ bie Berghen bout

Was alvoorbeen gbetrout. Opdelekerf-ftock wozt gbetracht

31 . Bp onfe aetgenooten /

Op dere kerf-ſtock gaetmen toel De Heeren Staten van haer macht/

En helpt Ooſtende winnen /
In't Herckelick t'ontblooten

En alsmen dan de krisb ismoel Jae teffens te verjagben /

men comtweerſottjens binnen / a fouwen 'toock beklagben

Enklimtvooz’tjaer met veren Defcbaepkens foet/ote'tmoerlick bloet

Op ſtoel om'tbolck teleeren. Docbongbeboozen voet,

sbatniet jent7 en pertinent 37 .

Dat bunckt uPaus Vincent ? Op defe Verf.(tock onbezwaert a

32. Perftoten wpden bzedel 3

Op dere Herf- ftochwerpt menupt Enbiffen op /naonen aert/

ObetrouwePredicanteni
D'eentegben d'ander ftede.

Om d'een of d'anderlichte ſchupt Fae lieverdan wp ſouben

Op bacren ſtoel te planten . een ſtroobjeetwijcken / wouben

Tweemael den toch te keeren / Wp'tgantſchelandtaen elcken kanter

Datkan eenman
nietdeeren / Sien ſtaen in lichten bjant.

Die heeft tebaet/ de kercken raedt 38 .

En in haer gract ftatt. t’Waer dock wel beter / dat delten

33. (Wpdurbent brp uptnauwen )

Op deſe kerf-ſtork mach men hier Ralkanbren /ſonderommefien /

Met ſpneMagiſtraten,
Mis Hoecx en Cabeljauwen ,

Den djaeck pap fteken trots en fier/ Pan hups tot pups boot floegben /

Enfcbenden baer placcaten / Dan datde herck batr boegben /

Paeſelfs de Staten ( chelben , Bounaeden vott/ der Hueren bzoet/

Op winckels en Martoelden / 1waerbpnoch foo groot.

met veel gebaers /pao , Lantberza.rs/ 39 .

En noch al bjp wat aers . Spmogbenonsde Tempels met

34. Jnrupmen / engageren .

Ondere kerf ſtock , dieroolangh aerdatwp bolghens baerbevel

Os als wap ſelfs begheren / Onsſouden reguleren .

bout een manſomtits welin dwangby En neffns ong berdzagben /

Een Stadtmetalbarr huren/ Obelijck ſp gbeernefagben

Omdathp met een krupmtjej Deeg nieuweleer ,beboedtons meer

Ian Rap weet op lön duymtjer Datdoen wpnimmermer .

Telocken rag/ foo dickwils as 40.

bethemmaer comt tepas. Maer willen / datmen dit gbeſthil

35. Men e Synodusſal ftellen /

Op defe herf-ſtock / foo men ſieti Daerdande Daders ons te wil

Ontwerpen wprequeften , betvonnis moeten bellen:

En als de Oberhept die niet Ofanders wpen fullen

Beantwoontt'onſen beften / Piet paffen opbaerullen

Olievemaet/ foo rotten Pochighevenflecht/ onsmeefier-recht.

mptſamen als de Motten / Soomech aenonfenknecht.

Caflaen confups/met grootgbedjup .

Qandt aen ketch ofStadhups. Want
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417 Doet alles avontueren

Wantwp en binden ong berftant/ Wat bier gbcfepotismetter haefir

Hen gheenerlep,proden! Ennoch alwat meer cuereit

Tenſp dat hrelna onſentandt DaerLucasbanfijn leven

Gheboucktfon baer gheboden . Diet af en heeft ghefchreven .

aer alswpmethaer ſtemmen Watſegbtgbpnu/Papiftenſchu /

De Kettersmoghenclemmen / q foo gbeftelt metut

dan iſtfja/ ſchenckthaer den wju /
47 .

Sy moetenwelcom zijn .
Deen gøpenſöt de lupden niet?

42. hartis altebloode,

Dan (inſe’trecbte middel om Demachtdie u nordoverfchiet/

tonſentuinteWieden Diewaerons juptvan noode.

betoncrupt / en te maken from conden wp die crögben /

Detsfeherp gbeneuſaelieden wprouden baeftdoen zwögben

Dieal tenau doorfiften aldit gbeſpups /dntbinnens bups

DeBpbelſchegbefebriften / Onglaendortſulcken crops .

ngbeenvermaen / en nemen aen /
48.

en moitdacrjupitin ſtaen , Ditſnoo ghefpupsi dat/ foo decans

43. Eenswildewel ghelucken /

Zitghp daer/ Catechiſmus bziendt: baeftmoeterrupmen fou de ſchansı

Engby Confeſsimedre Ofliggben intwee ftucken .

Gbpgöt rechts 'tbolchjedat onsdient. Ten WarrdatonſeVaders

Homtbinnen /neemtu ſtebe PcGalghen endeHaders

wter neffensugbebuere/ Oordeelben fterck /booz onfe kerck

Dehepiigbe Schriftuere, Tewefenbafterwerck .

Die gecru in al ditzmaer ghefchal.
49 .

DRichtſnoer volghen fal, Ofghpdanbeter varen foudt?

44. enwaer ghpubekeerdei

Maer blöfttoch alledricdock heus ) met andre Secten meenichbout/

Enlactu Willico bupggen Leeft daer opons Geleerde,

Dan onsghelige een Waffen neus: Diebaer gutoenboecken ,

Ofanders baltidupgben Tekoop in alle hoecken /

' Gheloofdátghp ghecreghen D konnenlicht doen goetbericht

Bpons bebt aller Wegben / Enfferchen ugeficht.

Cnuwemachtnu booch ghtachti
so

Deeft bp onsmeer geen cracht, Maerwilt gbp
welgheraden zin /

45 . mart alle
Mennoniten,

Want ifiwel reden dateen kindt En Martiniften, treckteen lijn

Sin foer ſalwetten ftellen ? metonsenvalt aen 'fcrpten /

peent ſeker. Dud /Wat ghpbegint/ Dat ghp lit
uptvercoojen

Dan ons hierniet tequellen Endat menhoort te mogen

metterten ofmetglofen etgantſcher machtdit nitugeflacos

mt een van drie gbecofen / datonfen stock veracbt.

Daer pet in ſteckty dathartgbeneckt
50.

DenHerf-ftack wederſpreckt. Op dere Stock /Datis een leeft !

46. Dair wpfoo geern op ſchoenen .

Denkerf-ftockble onsonverbaeſt Haer die berooft isvanbengerft!

Die



Diekandit nietbebjoepen ,
pachoock / alWaertonsopden hals

t'ajnalteboogbe ſacchen / Verboongheen guadeſtickej

Dieniemantwei en ſmaken / meer laten / Danwplaten .

Dandie Bods racdti jupſt op een djart Wat ooch deketters pjatén )

Ghelijck als wpberfiact : Die onsmet vigt/ de Stock altis

52 . Ce maechenforckengujt.

Des menſchen vleeſchelöck vernuft
57 .

Han dere hardeſpore Ochbeſe Remonftranten bost

Gantſch niet verteren /maerget fuft Dees Half-Pelagiaenen ,

pierna ſön oude wijſe. ** Die foecken og tepaeckenwisi

Eumecntdat Hadi laimercken / in uictom beetetranm

Op goede en quade wercken /
Teſcorepen /met barr hallen/

Al of fija Wet waeringheret Datwy noch connen vallen

Omdie te houden niet. 't Spdjoech of laet/ uptonſen fact /

53 .
Doojonſefondeu quatt.

Maerwp,dievan den Geeft begaeft
$8.

Zga metgoe Struprebe maghin
Waerdatdewaerhept/ ocbwatfou

En weleen peertſo'tridt en djaeft De kerf- ftock ons dan batens

D002 ' keelgat (ouben jagbeny Deen betiers neen /Godtblöftgetrow .

Diekonnent al verdouwen bp can ons nietberlaten /

Ohtbacken en gebouwen / bp can op onsniet grimmen

Gbeftooftgefmoortigpelatrftgeſpoozt/ al in datwpdoenclimmen /

mp gaenderal meboozt. Derfondenlafthooch aen deman !

54 . pantſön beflupt gaet baft.

Want onſe Bodt/ datgyptwelwatt/ 59 .

Lactonsſön witniet pzeken ; Duwel 'tisbeftdatwpeenſpelt

Om'tgoet te doen dardaer in ftact/ Hier bp dit praetjetekeni

En'tquaettelaten ſteken . enſiengaen ofwpmetgheweldt

Deen neen dat waci van'tmallen / Onsbeter connen wzekepy

De heplichſtevanallen/ Dan metfoo veel diſpupteu /

beeft hiermaer een /beginſel kleen , Daerin ons deſe Gupten

Omdit patin tetreen. Zönal te gau/ maer wordenFIALY

ss . His 'toordeel ftalt aen'tgrau .

Ten ismet ons wietprüft oflaeckt 60 .

Matr ftuck Werck in ditleben /
Adieu dana gbp Hoomſche ſchacr/

Dier naemaels als wplöjn volmaeckt Ppſullenuwe ſchoenen

Dan ſal bem eich begbeben
nochlieber treckenaenvoorwaer/

OmGodswettevolbzingben ) . Enons metuberſomnen /

Dte ons banniet meer dwingben boeſeer datwpnutwiften /

otfond en fall ghelg op al Dan metders Arminiften ,

Doetin dit aertſche bal. Want dat qua gaet de kerch verratt

36 . Staccb aen demagiſtralt,

Wpconnen nietmeer goetg Domn / als

wpdatelģck Dierbeſchickery TINIS
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