O P E R A ,
Op de Zinjpre»k.t

Zonder Spys , e n Wy n j
Kan gee n Liefd e zyn.

Sine Qrere & Baccho friget Venus»

I-AMSTERDAM.
By A1B E R T M A G K u s, o p den Nieilwendyk $
ia dca Atlas , b y den Dam, u$6,
Mtt friviltgfa
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Copye va n de Privilegie.

E Staten van Hollandt ende Weftvrieflandt doen te neten. Alfo
Ons vertoon t is by de tegenwoodjge Regenten va n de Schouw,
bmgh to t Amftcrdam . Da t f y Suppliante n federteenige (are n
hctwaeits ne t hunne goede vrinden hadden geinaeckt en ten Toonde
gevoert redchcide n Wetcken , foo va n Ticiufpclcn , Blylpelcn al s
Kluchten» welck e fy liede n nu geemc met deucttuck gemeen wilden
maeckeu, doch gemejk t da t del e wereke n doo i liet nadtucken van
anderen, veel va n hae i luyftei , lbo i n Tac l al s Spclkoni l fouJc n
komen t e verliefeu , ende allo o fy Suppliante n he n beroof t (ouden
lien van hu n bylonde t ooghwi t o m d e Ncdcrdiiytich e Tae l e n d e
Dichtkonft voor t t e letten fo o vonden fy hen genootfaekt, om dacr
inuc te voorden, end e hcntekceicntotOns , onderdanig h verfecckende, da t W y omm e tedene n voorfz . d e Supplianten geliefden to
verleneu Octroy ofte ïiivilegic, omm e all e hunn e wetcken reets gcmaeckt end e noc h i n ' t lich t t e brengen , de n tyt van vyfticn Jaren
alleen t e moge n dtucken en verkopen of doen dtucken en veikopcn,
met verhot va n alle anderen opfceckeiehoogcpeene daar toe by Ons
te delle n end e voort s i n communi forma . Soois'tdatWydcZak e
en 't verfoe k voorfz . overgemerk t hebbende , ende genege n welende ter bede va n d e Supplianten , uyt-Onf e rechte wetenfehap, Sou vcraine mag t end e authoritcy t deièlv e luppliante n geconfenteerr ,
geaccordeert end e geo&royecr t hebben , conlentcren , accordere n
ende o&toyeren mitsdefen, dat fy geduutendeden tyt van vyftien ecift
achter een volgend e (ate n d e voorfz. weike n die reeds gedrukt zyn ,
ende die van tyt tot tyt door haet gemaekr ende in 't ligt gebragt lullen
weiden, binnen den vooifz. Onlcn Lande alleen fullcn mogen drukken , doen drukken , uyrgevcn e n verkopen . Verbiedende daaro m
allen ende ecnen ygelyken de (elve werken naar te drukken ofte elders
naer gedrukt binnen de n felv e Onf e Land e t e brengen, uy t te geven
ofte te verkopen, op de verbeurte van alle de naargedrukte, ingebragte
ofte verkogte exemplaren, ende ee n boet e va n dri e honden guldens
dacr en bove n t e verbeuren , telappliccrc n ee n derd e par t voor den
Officier die de calange doen fal, een derde-par t voor den Armen dec
Plactlcdaerhetcaius voorvalle n fal , end e he t revierend e derde-part
voor den Supplianten. Alle s in dien verftaande, dat wy de Supplianten
met delen Onlen Oétroyc alleen willende gratifieeie n tot verïioedinge
van hate Ichade door het nadrukken van de voorfz. werken, daar dooc
in geenige deelen vcrltaen, den inhoudc van dien te Authorilèren oft e
teadvoueren, end e vee l mi n d e felve onder Onfe protectie ende befcherminge, eeui g meerder credit aenfien ofte reputati e te geven, ne maet d e Suppliante n i n ca s daa r in yets onbehoorlykx foude mogen
influeren, all e he t felve tot haten laitc lullen gehouden wefen te verantwoorden; tot dien eynde wel expreflèryk begerende, da t byaldie n
fy defen Onfc n Oöroy c voo r d e lclv e Werken fullen willen ftellen ,
daer van geencgeabbrevieerdcortegecontrahcerdementi c lullen mo£*n maken , neraac i gehoude n fuÜenwcicahetfelveOttioyin'tge -

Ii e tl end e fonder eentge Omlfli e diet TOOI t e drukken ofte te doen
drukken, end e da t ( y gehouden lullen zyn een exemplaer van alle de
voorfz. werken > gebonden end e wel gcconditioneert te brengen in de
Bibliotheecq van OnlêUniveriitey t tot Leyden, end e daer van behoor lyk te doen blyken. Alle s op peene van het effect van dien te verlieten.
Ende te n cynde de Supplianten delen Onlên confente Odroye mogen
genieten als naerbehoo ren: Lifte n w y allen ende eenen ygelyken die
't aengae n mach , da t fy de Supplianten va n den inhoude van delen
doen , laten en gedogen, ruftelyk en volkomcntly k genieten e n ccfiërende all e belette n ter contrarie. Gedae n in den Hagc ondet Onlên
groten Zcgelc hier aen doen hangen den xix Septembr. in 't ]aet onfes
Hceicn ea Zaligmakers duyfcnt les honden vier en tachtig.
G. F A G E l .
Ter Ordonnantie van de Staten
S I M O N va n B E A U M O N T
D e tegenwoordig e R E G E N T E N va n de S C H O U W -

3i u R G H, hebben he t Rech t van de bovenftaand e Privilegie ,
aangaande def e Opera , vergun t ae n A L B E R T M A G N U S ,
Boekvcikooper to t Amfterdam .

I» Amfterdam den 17 December. itfStf .

Aan d e
Ed. V R O U W E

MEVROUWE

MARIA d e WIT ,
Huisvrouw va n d e

HR. WILLE M HOOFT .

D

E menigvuldig e beleefirhede n
dien ik dagelyk s te n uwe n huize
geniet, doe n my altyd middelenzoe-<
ken, om t e toone n ho e gaarn i k iet s
van deez e verfchuldiginge n afdeed ;

des wil ik ook deez e gelegenheid niet
verwaarloozen waar in ïk U E ' $ iets
kan aanbieden, 't gee n U E ' zoo niet
om d e fchikking e n zaamenftellin g
der gedachten, e n woorden, tenmin ften om de zaamenftelling de r Zang en Speelaiaate a , en toone n doo r
M\ Joan Schenk o p d e zelv e ge maakt , bahaagen zal : want me n kan
U E f\ kund e in deeze oefening zonder
mifdaad niet verdenken, dat zy tot leermeelter iemand neemen zou,die in deeze kunf t gee n volkoomen vermooge n
had. Da t ik geen deeling der Bedryven hdb aangeweezen, gelchied, om
dat me n die n i n ee n Oper a niet dan
uit d e fchikkin g va n d e ftof zelv e
kent; gaande d e (lag van de grondtoon aky d voort * en alzo o za l men
door d e tuflchen poozen der Speelftukken voor d e uitkomften va n Cejres , en Venus de deelin g de r ftof
klaar genoec h kunne n zien . U E ts.
heufcheid,

heufcheid, e n de bevinding van UE".
liefde tot deeze kunft dóen' niy, toch
met verschuldigd e eerbiedighei d da n
vertrouwen , dat d e aanbiedin g va n
dit itukj e U É« . nie t gehee l onaart genaam za l zyn : maar indien ik zie
dat U E', en den kenneren van-de kunft
deeze proef voldoed,- zal ikmyfpoe den, o m iet s van meerde r omf&g ten
Tooneele t e brengen . BJyvérid é onderwyle
MEVROUW

Zffr'tUtrzeamc d;tra.t*

G. B l o t o e .

VERT OO N ERS
Vatfhe*

VOORSPEL.
DICHTKUNDE.
M AATZANG .
SPEEL- e n
DANSKONST.
Ectiige uit de Zanggodinnen,

VOORSPEL
Na de Ouverture of voorgaande Miatgefpel zie t
men in een Tooncel verbeeldende een Paleis,

Dichtkunde, Maatzang, Dans-en Speelkunft ,
nevens cenige der Zanggodinnen.

T

Dichtkunde.

erwyl myn veder aangedreeven,
Om nieu w vermaa k aa n 't vol k t e gcevcn ,
Zyn eerfte proef heeft voortgebragt ,
Wenfcht hy 6.' trouwe Speelgenooten,
Dat gy deeze yver niet veracht;
Maar door uw byftand wik vergrooteri.
Zoo bloey de kunft /
Zoo win men gunft,
By elk die kunlt waardeerd,
En Bloeiend' Yver eert.
Alaatz.mg.
Ik zal met uw gedicht myn groo t vermooge n paarenj
Schaakeerende ' t gelui d va n Stemmen , Fluiten,
Snaaren .Door reizen, en daalcn, van toonen, en maaten,
Droefheid, vreugd ;ja alle drift,
Dien gy afbeeld in gefchrift,
Als bekrachtigt hooren laaten.
A Mm-

Maatzang en Dichtkunde te zaamen.
Zoo bloey de kunft!
Zoo win men gunft,
By elk die kunft waardeerd,
En Bloeiend' Yver eert.
Danskunfi.
Laat ons Grieken, en Romen
Naderkoomen!
Uw opzet maakt myn voeten gaande j
'k Zal keercnde, biugende, draaiende,ftaandc,
Zwierende,
Stierende
Lichaam, en tred,
Den maat, door u gezet,
Navolgen met langzaame fchréden,
Op trip'lende treden.
Dansktfnft-, Dichtkunde en Maatzang te zaamtn,
Zoo bloey de kunft!
Zoo win men gunft,
By elk die kunft waardeerd,
En Bloiend' Yver eert.
Eenige uit de Zanggodinnen , Dichtkunde,
Maatzjtng, Dans-en Speelkunfi.

Kom, kom, gaan wy naar binnen.
Kom , kom, gaan wy beginnen.
Laat ons zien hoe 't Venus maakt,
Die aan 't twiften is geraakt:
Wyl wy eeuwig vereenigt blyven ^

Zonder te twiften ofte ky vea

VERTOONERS
VAN D E

O P E R A .
VENUS.
CUPIDO.
MERCURIUS.
IRIS.
CERES.
BACCHUS.
SYLENUS.
M E G E R A.
JUPITER.
JUNO.

Reyen van Bachanten,
Menaden.
Landlieden.
Bofchnimphen. }
Razernyen.
> z.wygende.
Aiinnegtden. J
Danfzen.
ifte. Van Cupido, Hymen, Comus en Minnegoden*
ï.
Satyrs.
3.
Een van 't gevolg van Baechns, Botrys.

Aa

4- Di

4- De?eugd.
f. Landlieden.
6. Kupido. Hymens. Landlieden.zSatyrs,
en 4 Minnaars.
De fieraden,en veranderingen der Tooneclen werden op de vereifchte Plaatzen befchreeven.
Het Toonee l i n het venmakelyk c da l van Ida
veranderd zynd e j zie t men o p he t eerft e
Tooneel.
Een Dans van Cupido, Hymen , Comxs,
en eentje Aiinnegoden.
Ten eynd e van den dans verfchynt op het
tweede Tooneel.

VENUS.

Houd op! houd op van danflên,
Verwerpt, vertreed uw kranfièn;
Nu Ceres my verlaat;
Nu Bromius my haat,
Gevoel ik dat myn gloed,
Eerlang verfla-mwen moet,
Ach! zonnen wilt uw blyde toortzen,
De (lichters van de minnekoortzen,
Vry dooven, wyl ons 't vuur ontbreekt,
Waar door men liefde, en leeven queekt,
Breekt uw pylen, breekt uw boogen,
Lief Je heeft nu geen vermoogen,
Ach! 't heel a! kan niet beftaan!
Zoo dit twiilen voort moet gaan.
CUPIDO.

Wat reden heeft de Veldgodin,
Om van uw byzyn haar te onthouwen?
Wie heeft de Moeder van de Min,
Met Bacchus twift,en haat gebrouwen?
VENUS.

Profèrpina die altyd wrokt,
Om datz' in 't blomryk veld, gelokt
Gefchaakt wierd door den Koning
Der onderaardfche wooning,
Maakt haar Moeder
Staag verwoeder,
Als zy haar denken doed, hoe bang zy riep
Toen zy haar dochter, zoeken liep:
A3
Want

Want fchoon zy wicrd ccn Konings Vrouw I
Noch haat zy my om Plutoos trouw.
Die zonder te vryen of ftreclen,
Haar als eenfchaaker quam fteelen.
CUPIDO.

Wat oorzaak wend toch Bacchus voor ?
Waar om men ook zyn gunft verloor.
VENUS.

Dat ik toen Jupiter quam daalen....
Maar ach ik kan u niet verhaalen
Al 't ongelyk, en al de fpyt,
Die my de razerny vol nyd
Nu'lydendoed;
Uw Moeder moet,
Die Zon en Maan,
In vlam deed ftaan,
Die'talkonbraan,
Van kouw vergaan,
Ach!'t is gedaan!
CUPIDO.

Wie zweeft daar gints op lucht, en wind ?
Wie daald daar neder zoo gezwind ?
Die komen wis met nieuwe maaren.
VENUS.

Meer leed, en ongeluk verklaaren.

DER-

DERDE TOONEELl
Aan de eene zjde van betTooneel zjet men nederkomen Mercurius, aan de andere Iris, gez.eeten onder
een Regenboog , deez.e neêrgevloogen, en gedaald
zynde, zegt
MERCURIUS.

Wat doet Vrouw Venus hier alreê ?
Daar zelfde Zon pas boven zee,
En zyn azuure kimmen,
Begind te klimmen ?
VENUS.

Ikzogt, 6 Hemelboö dit dal,
Om of miflbhien, my 't goed geval,
Hen hier liet vinden,
Die my eer minden.
Ik weet dat in dit geurig groen,
De Landman pleeg zyn beê te doen,
Aan Ceres Altaaren,
Om weelderig' airen.
Dat Bacchus op het druivefeeft,
Hier dikmaals is verheugd geweeft.
Ik finelt van druk !
Om 't ongeluk ,
Dat z y my verlaaten,
En fchuwen , en haaten.
MERCURIUS.

Jupynbewoogen,
Zend my uit de n hoogen ,
Om, zoo het mooglyk is,
Weer een verbintenis,
A4

Met

Met u en de andere op te rechten,
En alle twift, e n haat te flcchten.
IRIS.

Zo zond ook Juno my aan u,
Terwyl zy nu
De trouw weer wil doen leeven,
En u uw luifter geeven.
'k Zal uit haar naam met Ceres Ipreeken,
En licht haar haat, en gramfchap breeken.
MERCURIUS.

Het zoet van Herlès minnevlam,
Die door uw gloed aan 't blaaken quam,
Verplicht my, omaltyd
Te toone n luft, en vlyt,
Wanneer'er zaaken
Uw eer, of welftand raaken.
Ik zal by Bacchus
maar ik hoor,
Vanverdenftoet
Die hem begroet,
Zyn blye Satyrs danizen voor.
Hoor hoe ze tieren!
Zie hoe ze zwieren!
Wyl ieder waggelende tred,
Een blyk van zyn bevelen zet.
De fluit, fchalmey, e n bom,
DeRuifpyp, e n de trom
Vervullen 't dal alom
Met klank en wederklankken»
Hoor iioc zy hem bedar.kken,
Bekranft met wyngaardrankken.

CUPIDO.

Haaten deeze goden u
Werd men voor de liefde fchuw
Zoo moet alles weer vergaan,
Tot een mengklompoverflaan ,
Smoor uw druk, ga uw ichoon gezicht verbergen
Tot men u om uw byzyn weer kom vergen.
Haat Inachus die u haat
Wil niet bezwyken!
Doe Ceres ook blyken,
Dat haar gramfchap u niet eens ter herten gaat.
I R I S , tegen Ventte.
Vertrek, en keer zoo fchoongefiert,
Als gy op Paphos word geviert.
VENUS.

Ik volg uw raad.
Venus met Cupido, Hymen en Comut
en Minnegoden binnen.
VIERDE TOONEEL.
M E R C U R I U S , IRIS

.

MERCURIUS.

Kom Iris, laa t
Ons van ter zy op alles mecken,
Om, volgens 's Hemels wil,wat goeds te werken.
Mercurius en Iris verfchuilen xjch elkjitn
een ZJ van het Tooneel.

VTF-

rTFDE

TOO NE EL.

Bacchus rcrfchynt, zittende op een waagen, voortetrokken van Indianen , omringt van Satyrs,
tacchanten, Mcnaden , Dryaden . Achte r hem
komt Sylenus, Botrys , e n ander gevolg.

§

BACCHUS.

Dat nu het ooft my nmagt getuig,
De druif hier om den olm zich buig,
Datboomen, e n velden
Myn zegening melden.'
Hier veranderd het btfchtooneelinWyn'
ftokjtcn, en Wjngaardprtelen.
Zatte Satyrs dat uw geeft,
Zich verheug' op Libers feeft,
Zich verzaade in lekk're vochten,
Uitgedrukt in kop, cnfchaal.Toont de kracht van myn onthaal,
Huppelt wringt uw lyf in bochten.
Dans van Satyrs.
Na de n Dan s zingt
Eene der Bacchanten.
OpMenaden, o p Bacchanten!
Wilt uw groene veldhut planten,
Daar de lommer der olyf,
Dekt Inacchus gladde lyf.
OpMenaden;
Op Dryaden,
Op al wat in boflehen woont,
Bromjus, of Ceres kroont.

Rej

Rey van Bacchanten, en Menaden.
Stut geen klank, zing t hemdank!
OpMenaden,
Op dryaden,
Op al wat in boffchen woont.'
Bromius of Ceres kroont.
Sylenus.
Daar \vy Liber zien verfchynen,
Leeft terftond,
Lucht, e n grond,
Laat nu Venus zuchten, quynen,
En verteeren, daardewyn ,
Ons bevryd van minnepyn.
Tweede der Bacchanten alleen.
IÖ Evan groote Vader ƒ
Iö Evan uit uw Ader
Vloed dat Zielverquikkend nat,
Daar geen druk, oframpopvat .
Liber, Bromius , Inacchus. '
Evöe, Iacchus , Bacchus,
Zoon van Semele gebaard,
Gy zyt eer en offer waard.
Rey van alk.
Dat Jupyn ons aan kom fchouwen!
Daar wy 't Hooge feeft gaan houwen.
Eene der Menaden.

Vry van onruft, en 't geweld,
Daar de liefde elk* hert mêe queld,
Dat zich naar haar wetten field,

Vry van kommer, e n verdriet;
Is het leeven,
Onsgegeeven,
Door den gever van den Wyn,
Laat ons hem dan dankbaar zyn!
Nu men deeze vreugd geniet.
Hnjc der Men.%den nevens ie z^c der
Bacchanten.
Klagen, hoopen, fineeken,vreezen,
is het lot,
Van oprecht verlieft te weezen.
Venus (pot,
Met haar flaaven, enflavinnenj
Die dan op elkander winnen,
Als z'elkaar doen derven
Luit en ruft,
Tot des eens of anders ftcrven.
Eerfie der Menaien.

Weg dan liefde, en minnepyn,
Laat de klaare wyn;
Laat de gloed, en glans der drup'len,
Die in 't kriftallyn
Spelen, (pringcn, fchuimen,hup'len,
Dry ven, dringen uyt ons hert,
Alle zotte minnefuaerfc
Een uyt het gevolg van Bacchus, houdende een drinkj/at in de hand.
Syleea.'
Hier is alle finaakby een.
Dit'sdenekur, daa r de goden,

Elkopnooden;
Die 's de rechte Hyppocreên,
Daar poëten,
Zoo veel door te zwetzen weeten.
Hier in zit Democritus,
Hier in zit Hcraclitus,
Plato en Hippocrates,
Seneca, enBartholus,
Geevcn hier door les op les,
Eer dan Vader Bacchus dus.
by drinkfl
SyUnus mede gedronken hebbende.

Al die niet meugen,
6'. vrolykegod,
Die lekkere Teugen,
Zynfiiflfend, o f zot.
Uw kannen te leegen ,
Uw glazen te vcegen
Is'teenigegocd,
Is 't eenige zoet.
ó.' Botrys wil Bacchus met danflèn Begroeten,
Ik kan, ik kan niet meer ftaanop myn voeten,
ZESDE T

O O N E E L.

Dans van Betrys, dronke z.ynde.
Na den dans verfchjnt Mercurius by de voorgaande.
SEVENDE TOONEEL.
MERCURIUS.

Dat Zon, en dau den Wyngaard zegen,
En Bacchus alle vreugd bejegen /

BAC-

BACCHUS.

Heb dank Mercuur.

MERCURIUS.

Ditvrolykuur,
Dit weeldrig woud,
Daar zich de blydfchap zdve onthoud,
Is recht Bequaam,
Om aangenaam,
Den boodfchap u te zeggen,
Die my Jupyn beval u voor te leggen.
BACCHUS.

Vertrekt myn reyen,
Tot ik u roep om my te rug te leyen.
Al het gevolgvan Bacsktts, nevens de Satyrs,
Botrjs, en Sylenus ver treken.
ACHSTE

TO O NEE L.

MERCURIUS,

BACCHUS.

vervolgt.
Wat wil de vader van zyn zoon ?
Hy wederftond nooit zyn gcboön.
BACCHUS

MERCURIUS.

Dat hy met Paphos Koningin,
Een nieuwe vrindichap weer begitu

De

De liefde doe weer leeven l
Wien 't leeven wil begeevcn.,
Die dwaalende in den rouw,
Doed ftervenvreugd en Trouw,.
BACCHUS.

Gedenkt Jupyn myn vader niet /
Hoe Semele het leeven liet ?
Kon Venus 't vuur niet fmooren l
Ach! ging zy niet door haar verlooren /
MERCURIUS.

Haar eyd'le wenfch j niet Venus gloed,
De blixem j niet Jupyns onthaalen.
Deed haar zoo duur haar min betaalen,
Maar denk! hoewierd die n lchaa geboet.
Jupyn heeft u voldragen;
Gebaard, te r min befteed,
Wil toch geen wêerftand waagen!
Daar gy zyn wil nu weet.
BACCHUS.

Deed ik wel eer op woefte baaren,
Het zee volk myn gczach ervaren;
Kon ik die myne magt,
En feeften heeft belacht,
In vuile dieren verkeeren.'
Venus zal zelf my ongewrooken, niet onteeren.
MERCURIUS.

Ay! zie met welk een welbehaagen
Voert Ceres Iris op haar waagen.
De Landman vol eenvoudigheid,
Zyn offer aan haai voeten leid,

Laat

Laat ons uit deeze groente zien,
Hoe zy haar dank en ootmoed biên.
BACCHUS.

Dat al wat ik hier Teelde aanftonds verdwyn!
Ik wil niet dat zy merk dat wy hier zy n.
Bacchus en Mercurius zjcb ter z.yde begetvtnde,
veranderd het Tooneeiin zyn eerftegedaante.
NEGENDE TOONEEL.
Na, e n onde r maatgelpel verfchyn t Ceres op een
waagen verfier d me t landbouwtuig , Koorenairen, e n Bloemen. Z y werd getrokken en omringt van landlieden, zo o mans als vrouwen, en
bofchnimphen, by haar zit Iris, voo r haar gaan
kinderkens dragende een bekranft Altaar , e n
ofïèrgiften.
CERES.

Gy die 't gewoel van Hof, e n ftadontvlied,
En ftillevreugd, en vrede op 't land geniet,
Daar voog'lezang 't mufiek verftrekt ,
Dat met den dag den flaaperwekt,
Reift / reift / terwy I ik 't veld ga groeten,
Die al uw arbeid wil verzoeten.
Wat leed kan toch u landman quellcn,
Als ik den kooren air doe zwellen.
Het vêeen veld,
Door my werd teeld, en groey befteld ? *
Geenftorm, ofkrygdenluit ,
Op 't vette land ontruft.

Ce.

Gevolg van Ceres.
6! Cere s bchoedfter ,
En eenig e voedfte r
Van al onze vreugd,
En tierige jeugd.
Zie hoe wel wy alle s meenen,
Op ö ! Landliên rep t u w beenen .
Dans van Landlieden.
Een van de Landmannen.

Volgen w y d e Veldgodin.'
Spyt d e Moeder va n d e Min ,
Wy zy n ontflage n
Van pyn , en klagen ,
Van a l ' t zuchten ,
Ongeriuchten
Staat n u flora,
Vryhcid,
Blyheid,
Keert weerom .
Onder, en na eenig tujfchenfpel , werd een
Offerhande aan Ceres gedaan.
CERES.

'kOntfang deez e eerfte vrug t va n ' t veld ^
Dees melk o p myn Altaa r gefteld ,
Dees kom,
Met gom ,
En bloe d de r dieren ,
Komt jaarlyks viere n
De vruchtb'r e Moeder , e n haa r krooflr .
Der Landliê n heul , en trooft .
BU
w

Uw plechtighei d heeft my voldaan,
Verwagt my in de gindzc Laan .
Al bet gevolg Vtm Ceres vertrekt.
TIENDE TOONEEL.
C E R E S , IRIS .
CERES.

Durft Iri s my die vriendfchap xxrgen ;
't Verzoek va n Juno noe m i k tergenVergeet z y ' t leed , en a l ' t verdriet ,
Door Venus haat gelchicd ;
Ik niet .
IRIS.

Voldoe my n bec , a)! zyt vernoegd ,
Tcrwyl ' t u w wyshci d voegd .
CERES.

Wiens gloed , en fchicht ,
Staag onruf t fticht,
Boelagie wekt ,
Een Toort s verftrekt ,
Die ' t her t verbrand ,
't Gemoe d vermand ,
Die lift, en loge n leert ,
Werd nooi t va n m y geëerc.
IRIS.

Vergeet u w leet .

CERES.

Myn Kin d t e lchaakcn !
6! wat fpn ,

II:

Ik be n haa r quyt ,
Die my dikmaals kon vermaaken .
Cyane die haar wou helpen ,
Dorft d e roove r overftelpen ,
En verkeere n i n een vloed ,
Die voor eeuwi g vloeien moe t *
Als de traancn di e zy fchreidc ,
Toen h y haa r ter he l in leide.
IRIS.

Juno ziet geen vlam opvaaren,
Van trouw Altaaren .
Zy eifcht, dat gy om haar op Jupiters gebod,
Vereent met Venus, en u leed wyt aan het lor..
CERES.

ó! Noodlot voor wiens onbedvvingbaare armen
Noch menfch , noch God ,
Zich ka n verweeren, noch befchermen ,
Zoo uw gebod
My doemde 't leet te fmaaken,
't Geen ik gevoelde in 't fchaaken
Van Profcrpyn,
Zal ik te vreede zyn;
Maar ftadan ook ten minften toe,
Dat ik myn wraak, aan Venus,en haar kind voldoe
ELFDE
TO O NE EL.
Aiercurius, en Bacchus , komen by Ceres en Iris
MERCURIUS.

Wy hebben fchoonelandgodin,
Uw klachten aangehoord,
Av! wees toch niet verftoord.'
B x Vol

-

Voldoe Jupyn,
Wil vrolyk zyn,
Een zaak, door'tlotgelchied ,
Herfteld toch gramlchap niet.
Veldgevvas, en vrolyke airen,
In de fchuurente vergaaren,
Beemd, e n boom, e n huis, enfta l
Vol te vinden, overal ,
Zal de menfehen meer vernoegen,
Als van minnebrand te zwoegen,
Daar men door een felle vonk
Van een minnelyke lonk,
Aangeftooken. ' t Hert moet winnen,
Van die zelf dien drift niet minnen,
Of moet quynen tot zyn graf,
Is dan liefde vreugd, of ltraf ?
IRIS,e n MERCURIUS .

Laat ons met geen droeve maaren
Wederom te rugge vaaren.
BACCHUS.

'k Durf myn vader niet weêrftreeven,
*k Wil geen ftofaan Juno geeven,
Tot mifhoegen, wrok of haat,
Tvviftis, zel f by Goden, quaad .
MERCURIUS,e

n IRIS .

Zou de voeder van de blydfchap
Zou de queeker van de luft
Langer leeven ongeruft,
En vermaakt zyn met Partyfchap ?
Kom dan. ko m ook Ceres kom

Heet

Heet de Min weer wellekom,
CERES.

'k wil dat Venus eerft beken,
Dat ik hoog beledigt ben.
Dat zy voel, wanneer wy wyken,
Liefde eerlang den vlag moet ftryken.
Dat zy Maa
r de lucht
Leeft van zoet gerucht.
IRIS.

Al de wolken die hier zweeven
Gecven
Geur, en gloed, wyl 't pluimgediert,
Voor, en om den Zetel zwiert.
CERES.

Komt herwaards aan wil my geleien
Komt myn reyen ƒ
BACCHUS.

Wiltgyfcheyen,
Zoo zal ik haar niet verbeien.
Mcrcurius tracht vergeefs Bacchus ,
Iris, Ceres op te houden.

Blyf, laat ons uw vrede maaken,
Waar na goon en menfchen haaken,
Sta toch ftil,
Doe myn wil;
Wees toch niet te zeer verbolgen,
Wü Jupyns beveelen volgen.
Alle binnen.
B3

TWAALEED E

TO O NE EL.

Venus vertiert met roozenhoed , en riem,
daald onde r maatgelpel , omringt van Cupido , Minnegoden, Duiven, Muflchen,
en Zwaanen, i n ee n Wol k op'taardryk .
VENUS.

Helaas.' n u i s myn hoopverlooren !
Men vluch t daar ik verichyn ,
o.' fchand ! 6! v/eê! ö pyn .
Wat moe t ilc lyden! zien en hoorcn .'
Wat baat my riem, en roozenhoed,
En in een glans van fter , en ftraalen,
Op 't quynende aardryk neer te daalen!
Daar i k u w byzyn miflê n moet ,
ó! go d die tweemaal zyt gebaard,
En u godin va n vruchtbaare aard.
CUPIDO.

Gaan Satyrs nu fchuilen
In holen , e n kuilen ,
Wanneer d e Min
Treed bofchwaard s in ?
Zy pleege n te (chuilen ,
In holen , e n kuilen ,
Wanneer d e Min ,
Hen hu n vrindin ,
Of minnejag t lie t fchuilen,
In holen , en u i kuilen.
DER-

DERTIENDE TOONEEL.
Mercurius, e n Iris, met Bacchus, en Ceres,
nevens hun gt volg wederom uitkomende,
ftaandc Venus by de wolken.
M E R C U R I U S tege n B A C C H U S .
Begroet elkander.
I R I S tege n C E R E S .
't Moe t gefchiên .
VENUS.

Mag ik myn vrinden wede r zien.'
Godheên, di e voorheen, on s teder
Hebt bemint ,
Hebt bezint .
Toon on s d'oude vrindfehap weder,
'k Voel de minnebrand verdooven,
Wanneer gy my wilt van uw byzyn berooyen.
Maar ach! wat daad verfchoont de liefde met,
Die weeld'rig niet als op 't beminde ziet.
Ik wee t waar om gy zucht ;
Ik weet uw ongenucht,
't Is niet myn fchuld ,
Hebt geduld ,
Tot gy 't zelf eens hooren zult.
CERES.

Myn dochter riep toen zy verzonk....
V E N u s.
Gedenk, wie zy haar liefde fchonk?
Geen laag geboorn' of fterflykheld,
Dwong haar met vuurig mingeweld,
B4

Maai

Maar hy die met zyn yz're (laf ,
All' afgeleefde kan regeeren,
Gelukkig maakt, of doemt ter ftraf ,
En eeuwig ziet zyn ryk vermêeren.
Noch fchaakte hy de fchoone niet,
Als om voor gemaalin te houwen.
Staak toch uw klachten en verdriet,
En wil myn byzyn niet meer Ichouwen!
Uw dochter wierd toen van princes,
Een magtigegodes.
Ay dat zy Plutoos vlam dan lefch!
CERES.

Mars dreigd altyd myn oegftcn,
Te fchenden, en verwoetten.
VENUS.

Ik zal'er voorzyn wees te vreên,
Ik zal hem ftraksgaan tegen treèn,
Hyzal, verdagvaard ,
Alhier ter ftêe,
Zyn flagzwaard
Wel houde n i n fchèe .
Een uit het gevolg van Bacchus.

'k Wed Ceres zoo veel dorfl: niet heeft , als toen
z om Profcrpyn liep dwaalen,
't Schynd Bacchus nu dien haaft niet heeft, di e hem
deed Thefcus bruid onthaalen,
Met all e minlykheid .
Maar bef t den vinger op de mond geleid,
'k Heb geen luft in een Haagdis te verkeeren ,
Noch om 't zwemmen als cen Dolphyn te leeren,
Of

Ofal 't water mocft ook zyn,
Veranderd in wyn.
M E K C U R I U S , e n I R I S , een weinig ter zjdeti'
}, ' t Zal gaan, z y beginnen,
}, Elkaa r vveê r t e minnen .
BACCHUS.

Myn moede r i s door u w gedood ,
Gy mocf t haai - toen zy. ...
VENUS.

Zy genoo t
De omhelzing van Jupyn,
Noch konze niet te vrede zyn,
Voor da t hy haar in vuur quamnaaken,
Geen bec kon hem' hier vry van maaken,
Des mocft Jupyn dit weig'ren, of,
Zyn lief verteeren zien tot ftof.
Geen liefde, maar die dwang,
Veroorzaakt' ons haar ondergang.
Gedenk, gedenk ó ! Liber hier tegen,
Wat heb je al zoet, wat al vreugd verkregen .'
Erigonc viel door my in uw fchoot,
Toen gy u in een druive bos befloot
De fchoone Ariadne viel Bacchus te beurt,
Wat heb je bemint, wat heb je gekeurt,
En nie t verkregen ?
Laat Bacchus dan Venus verlegen ?
MERCURIUS.

Godhcên, goedheên voor de menfchen,
Kom voldoed elkanders wenichen,
Weeft verheugd ,
B j r wek

t

Wekt wee r vreugd,
Daar al d'aard door leeven moet,
Koeftcrd wecld' en minnegloed,
IRIS.

Zoo zal 's Hemels Koningin,
Haar bodin ,
Bly onthaalen ,
In haa r zaaien.
BACCHUS.

't Is lang genoeg gewrokt.
CERES.

Haar weezen elk tot vrindfchap lokt.
Een uit het Gevolg v&n Ceres.

Laat de Liefde weder bloeijen,
Laatzegroeijen,
Ons verquikken, als men laat,
En vermoeid van 't bouwland gaat.
En by hekken, heggen , itallen ,
Graagblyft praaten, kullen, mallen ,
En elk graag zyn liefje meld,
Hoe zyn hertje al is geftcld.
De 4. eerfie ver ([enwerden herbaelt door de
Rey van Ceres.
SYLENUS.

A! f krakeele n „ Moetverveelen,
ó! ditismaartydverzuim ,
'k Ha d we l ruim
Drypaar {loopjes kunnen likken,
ó.' me n zou van dorft hier Hikken,
Maak je ree,
Tot de vree,

Al 'c krakeelen ,, Moet verveelcn.
MERCURIUS.

Maar zacht, het aardryk lilt,
Wie o f he t breekt , e n tilt ?

VEERTIENDE

TO ON EEL.

Mcgcre by de voorgaand e van ondere n op komende, neven s eenige der Razernyen.
MEGERE.

Myn oog kan niet verdragen,
Het licht zoo hoog aan 't dagen.
Hier pleeg ik dag op dag,
Te toonen, wat de twift vermag,
Men waant my hier tê zyn
Bodin va n Proferpyn ,
Maar neen, Megere leeft,
Als zv maar liefde, en eenigheid wcêrftreeft.
Heeft om't geven van een gouwe vrugt,
Gantfch Griekenland, en Azië gezucht.
Deeze twift zal al bederven,
Wat van leeven weet, of fterven.
Waar vind ik Ceres ? waar Inachus ?
B A C C H U S , e n C E R E S tezaamen.
Verzink voor Ceres, e n voor Bacchus,
Zy zyn uw haat'lyk byzyn moê /
MERCURIUS.

'k Bezweer u by die Slangcroe,
Vertraag niet, zink terftond weer neder,
En keer in eeuwigheid niet weder.
Megere verzjnkt, en de Razernyen vertrekken.

rrF-

VYETIENDE TO

ONE EL.

M E R C U R I U S , e n I R I S tegen Fe»ut.

Dit ' s ó! fchoone Vrou w
't Eyn d va n a l u w rouwLiefde moe t
Door haa r gloe d
Triumpheeren,
En regeren ,
Spyt d e nyd ,
Voor altyd .
BACCHUS.

Strooit n u bladen , druiven, bloemen,
Drenkt me t appeldrank , e n wyn ,
De aard e daar wy vroly k zyn ,
En vereenig t Venus roemen.
Eene der Bacchanten.
Schud d e Tirlzen, (chu d d e Lanfcen ,
Satyrs wil t van vreugde danlzen,
Zoekt by heggen, en by haagen ,
Bofch- Rivier - e n Veldgodin ,
T o t vernoegin g va n uw Min,
Twift i s uit het veld geflagen .
Deez.e bovengezjongene woorden werden herh.tali
dooreen Rey van Bacchanten, en Menaden.
CERES.

Kom eenvoudi g Landzaat kom,
Sta nie t ftom.
Heet d e Liefde wellekom !
'tVermoogendatdeziel bekoord ,

Wie

Wie blyf t verftoord ,
Die in de geurige waafze m
Van haa r heigenden aaizem,
Onder 't gloeien van die blinkende oogen.
Gevoeld haar min'lyk vermogen.
Een uit het gevolg van Ceres,
Wie moet
Den gloed
Vol wonder e krachten ,
Van Venus niet achten ?
Wy zinge n alty d
Megere te n fpyt ,
Wie moet
Den gloed
Vol wondere Krachten,
Van Venu s niet achten !
"Deezje zang werd herhaald door 't gevolgvan Ceres»
MERCURIUS.

Tc Zag o p Ida twift beginnen .
Nu d e Tweedragd overwinnen .
CUPIDO.

Dat Ceftus nu weer ftraalengeef!
CERES.

De Roo s weer o p uw hair herleef,
De Duif met minzaam trekkebekken,
De kift tot lieven op ga wekken!
' k W i l ö ! blyeCitharè ,
Altyd meê
Zingen o m u w Altaa r flcê .
Als gy pleegd om 't myn te doen

in helgroen.
'K wil het vrolyk menlchdom voên,
En als Bacchus Ieeven geeven,
Om de Liefde te doen Ieeven.
BACCHUS.

Wil nuifc h e n zwaan ,
Nu wederflaa n
Inuwgarcclen.
IRIS.

ó / Citharc
Vergeet u w wee .'
Vang aan te ftrcelen,
Te lacchen en te ftrcelen.
Ik zal aan Juno dit met vreugd vertellen.
MERCURIUS..

Jupyn niet lang my om 't verhaal te quellen.
Maar wyl dees wolk verdwynd
Vcrfchynt
Een nieuwe glans,
Wat godheid daald van 's hemels trans.

QtlVoï^daar Venus mede nedergedaalt it veri vynenie \n.
men tupitcr, en lum tredende uit een blin'^nden Heme!.

SESTIENDE TOQNEEL.

vervolgt.
't Is der Goden Koning,
't I s Jupyn.
Juno laat haar wooning
Om t e zyn ,
Daar zy 't vuur van twift fietlinooren,
Laat ons hun bevelen hooien.
MERCURIUS

Ju P ITER.

Gy godhéen, di e my kent voor opperhoofd

Nu gy gehoorzaam zyt aan myn geboden,
En uwen Zegening aan d'aard belooft,
Zal dag op dag de weelde en luft u nooden,
Op t ziele zoet,
't Geen vrindichap voed.
Dat uw vereeniging dan eeuwig duur!
Daar de altydteèlende natuur,*"
Die leevens gloed,
Door blaal.en moet.
JUNG.

Dat uv/e gloed
Op myn altaaren wêerfchyn geef.
En Tromvj en vreugd in ieders hert herleef;
J U P I T E R , enJÜNO«z.aame».

Treed vernoegd in 's Hemels zaaien.
Daar men u zal blvd' onthaalen.
By al 't hoogc godendom
Venus,Ceres, Bacchus kom.
Leef, enzwee E
Vol jeugd
Vol vreugd!
Zing nu elk uw blydfehap zing f
Zaamen uw vereeniging.
CERES.

Dat de vrindfehap eeuwig duur.
Daar natuur,
Daar 't heel al is aangelegen,
Laat ons vreugd, en vryheid pleegen,
Nu wy weer vereenigt zyn
En door Juno, en Jupyn.
Dit w?ïd herhaald doer Csret, Baccbut en fenut.
VE-

V E NVS .

'k Zie dit dal reeds bloeyen, en bloozen.
Mirten, palmenrooze n
Dekken d'aard, wyl 't pluimgcdicrt,
Minnedeuntjes tiere liert.
Danft myn zooncn,
wilt nu toonen,
Dat myn vreugd,
U verheugd.
Spant uw beogen,
Treft wêcr heiten
Gaat weer tarten ,
Al wat leeft,
Moeder heett
weer vermogen.

ZEVENTIENDE TOONEEL.
Hieropverfchynen Cupido , Hymen. 4minnaars.
Na deezje gedanfi hebben werd door al die op hei
Tooneel z.yn gezongen.

Nu mag d'aarde vrolyk weezen
Zonder voor de twift te vreezen,
wyl de vader van de wy n,
En de vrugtb're veldgodin,
Met de moeder van de min,
Voor altyd vereenigt zyn.
Onder het herhaalen van deezje zang, werd een daas
gemengt, endegordyngejlooten.

Geeyndtgt xjnde de tttffèhen-maxten der
fpeeltuigeny vervolgt
CERES.

Denkt niet myn deugd'lyke onderzaatcn,
Dat wy geneugte en vrindfchap haatcn,
ó! Neen, 'k haat Venus, door wiens fnood belei d
Lichtvaardigheid,
Endertelheid,
Op 't aard'ryk is verfpreid;
Die eerft den menfehen in gedachten bragt,
Dat Jupiter om d'eeden van de Minnaars lacht.
Een der Landlieden-.
H oe zelden zietmen bedyen,
Met oprecht, en trouW te vryen!
't Schynt dat het vrouwelyk gemoed,
Door beloften, en linkze ftreeken,
Meer dan door oprechte gloed,
Is te winncn,en te brecken.
Maar ó!fchoone landgodin,
Ban niet heel en al de min,
*c Was wel eer uw hals vrindin.

Heeft

Heeft het opperhoofd de r goden,
U zy n min niet aangeboden,
Toen, hem Venus 't hert ontflak,
En van uwe fchoonheid (prak ?
Tweede der Landlieden.
Spreekt men noc h voor Mavors boel ?
Dat men tegenfpraak,
Noch gewoel,
Om haar vrindfchap maak:
Laat Ceres begaan,
Zoo zy 't zal verftaan .
IRIS.

Ongenuchte en haat te ftooren,
Is ieders plicht;
Gy zult licht.

Als gy Venus ziet, veel tot bur onfchuld hoorea

CEr

CERES.

Ik ga op Jupiters verzoek een dor geweft begroeten,
En keer mauw wederom na 't zeeg'ne n van dat
land,
Of moet die droefheid hier helaas! helaas.' ontmoeten,
Dar myn geliefde kind geraakte in Plutoos hand.
'k Raa niemand voor Venus te Ipreeken,
Ik wil my wreeken.
Mag ik myn kind,van twalef,maar fesmaanden zien!
k Zal Venus voor eeuwig myn byzyn verbiêaZoozalzyleeren,
Godinnen ontzien, en eeren.
Eerjie der Landt lieden.

Die goden, en menfehen, groot, en kleen,
Door haaraanloklykheên,
Wift te bekooren,
Gaat dan verlooren /
IRIS.

Flora quynt, Hebe klaagt,
Ieder weent,
Ieder fteent.

Nu

Nu Venusftar niet daagd.
Maar 'k hoop voor haar ccn beter lot.
Eerfie der Landlieden.
Vaarwel dan vrindclyk genot
Van eensgezinde wil, van herten te winnen,
Die wy beminnen!
Vaarwel dan liefde ik volg vol trouw,
De Hooftvoogdc s van d'akkerbouw.
CERES.

Men voege zich ter dienft voor my bereid,
Dees tegenlpraak heeft my reeds al verdrooten
Komt feeftgenooten. '
Brengt aan de gift myn altaar toegeweit.
Laat in uw bede en zangen,
Danflèn, en (pel,
De landbouw lof ontfangen,
En zeg Venus vaarwel.
Hierop zjngt, gaande tot den Altaar
van Ceres al hei
Cc-

Drukfouten.
In het Elfde Tooneelit vergeeten, inde eerfie zfin&
van Mercttriushet vierde vert.
Voldoe des Hemels Koningin.'
Daar na
Vcldgewas en vrolyk e &c. werd door Ceres
gezongen.
VTFTIENDE

TO O NE EL.

Zingt Venus.
Schud de Tirflèn&c.
In V zelve Tooneel, in de Zang van Iris.
Vang aa n te queelen .
In 't eynde van dit Tooneel', zingt Mercurius.
Jupyn nie t lan g my om 't verhaal van d'uitflag
quellen.

