
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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https://books.google.nl/books?id=7xpiAAAAcAAJ&hl=nl
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wee-klacht

Der
Hollantſche Maegt/

Over deleverwerdeLyden : Meteen

erngigheQenſpraecke

Henſon

PRINCELYCKE EXCELLENTIE

ende Heeren bandenLande.

EY
Vroop ,iſtanders waer/ Wiert

vanlupijnbedzoghen /

die in een Stiers ghedaent'/ ' tmeer met haerover -ſwam .'

Maerde Batacfſche Maeghd, helaes I dit is gheen loghen /

bie wozdt nu van een Kalf , dat ſp heeft op - ghetoghen /

gbeſchonden inden ſchöu van eenonnooſelLam . R. T.

Armin
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demp/ach armeMaeght !Hoe vind'iek mpbenrepent

Doe heeft de felle doot/haer ftrael opmp Cheſlepen

Opmp die nu eerft ben int beftevanmyn jeughb!

En ſchepden moet eer datmen recht kentmpne dougho :

Cer datmen recht verſtaet / eer datnien kan bepzoeden /

Dat ick ſoo verre gate bovensWerelts goeden ;

Allstonbehaembe Dop als 'tonbefripepde hout

Wijct'tOoſterſchegeſteent'/ en paruaenfche Gout.

meen ich niet, och neen mģn Waerde Voelter -heeren,

Die mp foo gaerne faegyt/ totmijn gberonthept heeren /

die mp met raed en daed , ſoolangh hebrbygheftaen /

enWillich in dendoodt booz mpjoud' willen gaene

meen ichier ooc nieti Lief-hebbersuytgheleſen/

die mpAndien ghy koſt/ foogaerne foud'gheneſen :

die niet alleen u goedk/ maer ooc u bloedt daer bp /

Sodick te helpenwaer / op -zetten foudt voozmp.

qc weet dat gøp mp hent/en datghp mpnedeughden

chtboven alle ſchat/acht bovenalle vreuchden

die 'TID erelts ooch beſchouwt/ en datu myne doobt

Deelfwaerder vallen zouw / ats uwen leſten noodt.

maerdit ghemeene Dolc /wenſchich wel datmp kenbel

Dit Dolci ditdomme Valc , datzijn ozuck en ellende

Diet eer en ziet, niet eer zon Zienders en ghelooft ,

Door dat het onverziens den Boutcright op het hoofto

Och! kendemp dit Dolc hae heughlijc wou ick ſterveu /

Ophopeban bp Bodt die gunſte te verwerben /

Datupt mijn Afch ghelijcmen ban den Phenir repot)

Derryſen mochtnamijndoodt edelber Dyphepdt :

Cen Diphepdt/oie ſy dan na Waerdemochten achten /

Wanneerre na behao baer Welvaert overdachten

Die rondermpal meer dan veertich Jarenlangh

Ghenaten hebben / trotzden Spangiaertmet fijn dwangh .

naaer lacp ! ditarm Dolc is foo bol en uptfinnigh /

Sodaberechts/ſou don /foo bzandigh/ en ſoo vinnich ,

Datt'in (yafchande loopt en voor fin welvaertvliet/

Soa blindt dathetnach deur/noch venſter aen en ziet .

Dit wojot feerwel ghefien /dit wordt welwaer ghenomen

Pan fulcke/diebpmp ſeer geerne(ouden comen /

Coirócdom /en tot ftaet/toteeren grootemacht,

Soo methet Doffen -belals metter Leeuwen cracht.

Dit wozt odcwilgneſienvan DerdersfeerWaec-gierigy /

Cerſuchtich /nndich /trotz/ in leerenonmanierigh/

28ecleedtmet funbechept der Leereren der here!

met jvcrtotGodeer /net per tot Gods werc.

Die lepden 'tbinde Balckfaoderrlic bp de ooretut

Dat hetnachHaupimoch na niemanten wilhoozen !
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ER zoud'ichy Arme Darght/ Dacht worden skiptir etdi:19

Pen Spangiacrt tot rou roof, den Paus totrenen (pot.

Docs blinde Werders, die ders blinde Schapen worden /

Endere Schapen firebts met doitirupo gariop tortin

Ja bulibrurigh mai hart 'tzarm ballon iu 60n gracht,

Eyn by haer boven myy ja boven Godt gbracht.

Godt wil dat alle Zielzp onderdamn dr Bachten /

Does Herders daimen zou de beerſchjapple verachten :

Dodt opſcht de liefde fort /3p bittre vyantfchap:

Godtdatnien (preke Wil jy duplenachterklap :

Hodt epfchtde vrede hier, jy iwifiin firidt iWerdzachtich

Godt cprcht de eenichept/syi Wccfpalt, ſcheurich jachtu .

Dit ishact eerfte les / die ry hactJongers born

Dit is haer abond-beed'/ dit is Gair b20cgh - filmoel

Om dat de Overheyt , beneffens defe quantell/

Oock in beſchermirghnermt de trouwe Remor.ftranten ,

De Doopfghezinden , ' t Dolch Dat Luthers name Djacebu

En noch Papiſten ,noch Vry - gheeften en verjacght :...

Om dat de Over heyt (ich ſalt int hozte ſinglen )

Diemant in 3ön ghemort, noch perſon wilnochdwinghen /

Doch op decs verders woozd /-de kitiers (foo gbeſept)

Herbaſt /en (Wacrty en djeri te plaghen is bcript ::

Dierom ift datmen nu haer ſiheldtvooz Atheisten,

D002 Sehelmen en Veracs / Dic nip acn de Papiſten

Om ghelt berkooponen cocli pccghen vroughen lact,

Te bzinghin in het Landt brrandrringhvon Stact.

Hierom iſt dathan ſioocht 't Grauw tegenſpne briren/

Én darghelier den brandt in mp forcatte vei mecran :

menhelpt het Grauw tebrenj 'ibri ſtelt zijn vrrhepty

't Dolght (pnen tollen ſind in heeft altctn 'tbelept.

Wat zeght ghp Mannen 4 Wojbt oby hier van mp brlogben

' t Bewus blickt al te hlacr/ rco ; aldis bereidis orghing

Let meerwat t'Amfterdam , 'Ouwater is ghefchieti

Rot Leyden ,Heuſden ,Delf, en daer beneffing ziet

OpHaerlem , Rotterdam :Briel, VVoerden laet ich baren /

Schoonhoven,Goereey Hcorn, die Godttoch wiibiWarin/

(met and're Strom meer:die ymywarrtzip.ghencyght );

Dooz al het onghoval dat beinhorphaer Dzer oht.

Och als icli voozts bidenck / thirtfibontmp gantſch te breker

Dat dees veriwr ffeidedus rorpen inde fprehin

Op mijn ghetrouwfte Dolch /Dat ſulcken wzebel haet

en onderdanich is haer Godt en Magiftraet.

Dat hierom hoozen moet dat het mijn teden /kanden

Derradich leb’ren wil in par giacris watde har den .

Hoe mannen : 9ft u ernft wctenof ifi waend

amelot 'tgeen bpWeetjoomatmönkadlepublbou faina

Shreckt
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Speecht rondý (prepct upter borri/ 'tmom -aenſicht wiltáfirecker ,

Enwilt niet langber nu metinpne welvaert gesken .

Ofis u regghin op ſuſpicy Nechts ghegrond

Endaeromniet en durft flucr openien u niond .

Ta is ſuſpicy maer ghowroft op crnig heridend

2ft 300 ;wilt dan metmp in gheen diſpupten tredetu

Want zou ich meten u met uicken mact boozt - arn /

Ghy zoud voorMan noch vrou, voorhoog noch leegh beftarn.

Ghp Calvihiften dencht op de voorleden tijden

Doen Graef Leycefter mp fchier had ghabzacht ins nen !

Ghp ſchreeft /gby wojeeft ghy lirpt/ gbp lict rict ongheguelt

Omdien Derrader hier te planten in mijn Delt.

Synodus, uKerck , rondt bier haer pzchicanten /

Metmachten met bevel: als firmmighe Ghezanten/

Die dreven neefterlých boogd'Heeren Staten trouw/

Dat bp mônman zou zijn / cu ick hem tot een vrouw

KotLeyden was verrart ghefticht door d'hepl'chePendel

Des Valmaer ſynen hals daer liet met zijn bekende

Saravia verlicp/ en racckt' in Enghelandt/

De Cor fiftori, med'mooft vluchten om een kant.

Tot Vtrecht Was Raingaul dic puer hereformeerde

Die hnecht noch Marghd ,of die doen in zon hups verkeerbis

mocht inden dan diemet hem gingh tenabond -miael/

Wees heeft op mp ghefocht tebzinghen dzurh en guacl.

I was hp dief enfchclm /daertoe een overſpeelder/

a geſpaerijoliſeert/cen onbeſcharmden heelder

Dan beéxverraderij /bp bleef u hartervriendt/

Daer hy wel dupſent doon veelbeter had verdiendt.

be Prince van Chimay , heeftdoo7u blöjtich helpen/

Gheracht zijn giericheyt'en ffaet(ucht wel te ſtripen .

Jalan Haren die eerft was Predikant gheweeft !

Doch voor 'tberlies van tydeijck goedt was bebreeft /

Dalt af, berſoeckt pardoen / doch krertden roch hacft emmet

Obr maecktbem Predikant niet anders dan de deu me :

Maer helpthaeftniet ſyn Pring verrain de Vlaemlche maeght ,

Diedaer van hedennoch die dzorverouwe dracsht.

Dock lan Imbyze ,die Godsdienft/ noch conſciencp

en achter maer ſlechtswas een boofe Peſtilency /

Om dat hp u wat blept /om dathp u war eerty

Vergheet ghy Ceren Eedt/ en van u trouwe kcerts.

Den bandt/ den goeden bandt van Heligions vrede

23zeeckt ghp - tup / enverjarghtupt uwempe Stede

En elders daer ontrent de Papen fonicken al/

Verandertitmagiftraet/en toontu bitt're gal.

Ghp ſeght/daer is gheen jpan oa wijs / die zich kanwachten

2002fulche perten vals /en dobbelban ghedachten :

Sony



Suokent gbp-liebendanberleptgyeweeſtte zgja ,

En anderemetu ghebzaght te hebb'in pön.

is doofhept entemalſom daer van te liallen

Rot mermael over een pael te gaen ligghen vallen :

Deezelſchouwt debzugh datr hp gheſtrupckeltheeft

Daerghp -lup ſonder forgy /en achterdencken leeft :

Ep/ 'tis u ouw gyewoont ap Heeren Staet te loeren

kis uwen aerdt/ al-om de blagghe ſelfs te voeren :

Daer wilt ghp met gheweldt toekonien taller ſtondt

al zoudt ghpmetdeDupvelmaken.een verbondt.

Detis al int gebeent' het steeckt in u nature

Daerom ghp franfche Herc Haren vooz deſc ure

Doo googh achter dat gyhem gaeft Jaeriger tractement

Daer hp pupi potaet geeft 'tDaderlandtghefchent.

Doch left doen Spinola hier quam in 'sGraven -baghe

Reeft eenStadts- Predikant,om bupm -krupdt te bejaghe

em ghecongratuleert zyneer en lof ghefticht

nopenbaren dzuck / met een Latijns Ghedicht.

Kot Amiterdam is op den Predick - ſtoet verheven

Een die tot viermaelheeft apoftafe bedze ven .

Godtfchalcus van Bollwaert (choept med ' op deren leeft :

Dufftdupdelijckenupt wel ſegghen onbebzeeft

IGheen oock deandere /Dochwatbedeckter/ dzöven :

Naem'lijck dat die tot noch Pylaren zyn/ en blyben

Dan uwe Werck /dat ( p niet minder (Warichept

Gaen ſullen onder de ſubjectöen 'tbelept

Des Spaenſchen Konincks, endes limmen Paus van Romen,

Danimmermeer in vzed'met ketteren tekomen

Perſtaende daer bp /die zijn Remonttrants.gbezint/

En inpne Vryheyt eel/ tat 110ch hebben bemint.

Hot-om ghp laet den Geck ghenoegh upt demouwkicker

enwat Religi u dzijft/ laet ghy klaeclöck blöcken .

gt kyber/ Dechter /ofit Djanckaert / Dobbelaer

9Woerofboere -boocht/onnutten Loghenaerı

git Woechenaer ofDief/ beyncedige/ Boereerder?

Overſpeelder / afiſt Fielt /ofBloeckerisweerder/

Bandytijagroatofkleen , hae fat eh.orbequaenu

pzinu Wellek oom ( v zën u aenghenaem .

Dit zijn ja felfs /rond uptgyerept / u - lup Leeraren

Dit zou uQopfden enBelhamels vanu Scharen:

'Tisu ghenoegbak (p de Beerenbanmön Landt

Slechs bloeclien /ſchelben /en aplegghen ale rchandt.

Qadr ! lieveHabt! zoud' ghp dit langh ghedoaghen !

Sonſulchen grouwel lang beſtaenvao u weooghen ?

Sondit u lymerbepr 3011en der Apoft'len Leer

Dou dit het leven zöupanChriftopufen beer:

Retni



Peen , neen/ Och neen I Godtſal'noryſtrenghelijcken plaghent

Degheen die indit Wep -ſpel hebben een behaghen :

Des trotſt niet alte leer/begwept niet alte breedt/

Wantnaeen groote vjeughtquamwel een grooter leedt.

Ghp edel Prince van Orangie wilt nu toonen /

Dat gyp met trouwen dienft my loflick wilt beloone /

Poop dat ick u de kroon ghezet heb op u hooft

Doen 'tniemanthad ghedacht doen 't niemant had gelooft .

Perwerpt/verfoept dit Dolck /met atzön tierew /raſen

Denckt dat hetnochal zyn de oude flinime dwafen

Die felfs haer Dader -landt left bjachten inden noodt

En over dertich Jaer mp ſchieraende'en de doodt.

Dit is het Dolcxkendat mynHeer den Prins u Dader

Pel eer gheſchoiden heeft vooreen doortrapt Derrader

Enſchandelyckgheblameert' als vzemtban alle beugijo

Ghelgck d'Hiſtojo meldt/en onſe Ouders heugho .

Dit Dolcrhen woube ſelfs / O Prins,o hoogy gheachte

t'onderdzucken hur/doenhet in dolhept trachte

Lcycetter den Derraer te ſtellen overmp

V , en ' Naflow wſcbe Huys, gantſch ſettend aen d'een 3 .

NI.fupten ſpiu ſoewfp zyn niet te ghelooven

enſoecktu ſnelle ozalteenlick te verbeoben .

baer Leer/ haer ſupp're Leet / die fegghen ſy / dat is

Ben Goddelijckeleer der Zalichept ghewis .

Dees doyben fy wel plat vooralle manberzaken /

Engheven die tefpot poorfchimpersendedaaken .

Waeromt omdat detydt Tulip alſop lyden wil

most haer ghewiC en Badt foo langheblpvenftil .

FP Diendersvandentödt, die Godt foo Wepnich achten |

Dat loon watgunſt/bardeugd wilt ur vanhaer verwachten

Pilt ghy doenharenfin ich ſie u heeft ver -eerd

Ent'onderft opwaerts jön in kozzer töbt gbekeert.

Dit Dolch dat reededöft batd'overbepts te kiefen

Start bp 'tgħemeene grauwdatniet heeft te berliefen

Doo dia ghp harenfin niet ſpoedeljck en doet

Dalwiflöck maken u een Schipperftract te voet .

O friſch en edel Spruyt, góp hebthier te beſchermen

meer dan een Sect' :ach wilt u over dieerbermen !

Stabooztmin Dipheptder conſcientj alseen Beltf

Zöt dapper in de weer/ en ftoont aprang ghewelt .

watwiltgptgoedten bloedt wilt ghp eenhertvoltrouwe

Cenonderdanewil een moet die niet en flouwe :

Zietd'outfte vanmijn Lant /wiensbeugho gbp hebt verzocht

Doorwieng ghetrouwen dienſt mön Biphept is ghekocht.

Žiet nu mijn trouweDolck /batnu Arminianen

Derwöteljick werdtghenaemt/ die mijn PipíeptWeerbanen .
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Zietdienen ſopteljich Vry -gheeſten daeghrifcks nainti,

Omdatfe van Qeer-oom niet willen zijn gijepzaemt.

Dritarn berepdt in dees Baraviſche HD arande!

an lijfen gaedt doo ; u te ſtellen ſtracr te pande .

Dispui den mesften hoopde rijch devan mijn Landti.

de ID teren gheulepsyt tewetenalle ſchandt.

Papiſten , Doopers alden Lutheranen mebe/

stacu hier berepdt om voor u inden ngodt te treden .

Dertrouwtre vip wint fp eerſt hebben ' Spaenfche Toe

gewozpen banden hals /cn my gheweeft een ſtock .

Saghpoock altezaem ghy Qeeren die ghezeten

sit aen het Stier / am 'tAccheen en wetten upt te meten /

hebt goeden moet houtvaſtinuwe hant yet swaert/

inaeckt datmijn biphepdten mpn ruft wel 3p bewaert.

Broockt niet alwordtopvoog Derraders nugheſcholden /

' tIs 'toude Lieb / ſo wopbt de drugha' beeltijdts bergolden

Zo riep en kreetmen dock / in Graef Leiceltes tööt:

ja doen ich eerſt door u het Spaenſche jockwerd' quijt.

Die dit meeſt kreten /gelfo berraberp doen ſtichten /

en Godt gingh nietemin dooj u zgn werck berichten

De heeft u uptdennoodthp heeft u uptden ducha

gheboert/ dooz ſpne handt/ in breugho'en grootghelucko

Niemandt is hier fa dom van Leecken ofte Alercken /

die nietden haeten njdt /ja ſtaet -ſucht konnenmerckeni,

die niet de erbel- Tieckt feer lichtelijck konnen ſien

in u blameerders /die het lichtfó narrftich vlien .

wvalt ait Dalcrken afdat tot den dachvan heden

Amet lift en practijck ghezochtheeft te bertreden

Treurt niet,want't zal doch nietgheſchienindere Ceuws ,

dat'tandelooſe Kaldt Werbpten falden Leeuw . ' .

Shy hebt den grooten Gobi/den Godtdes brebes binnen

gbp hebtveel Dolcr die u van herten gantſch beminnew

dat in beſcherminghe vanu Authoritept

Depleſten djuppelbloedts te ftoztenis berept,



下

1

}



1

1





1



.





C




	Front Cover

