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TREURSPEL.

Uit het Franfch van den Heer C O R N E I L L E .
Vtrtaendof it tsimfitldamfcht Schouwburg.
Den laatften Druk.

Te A M S T E L D A M

,

BydeErfg:van J : L E S C A I L J E , opdeMiddèl dam, opdchoekvandeVifchmarkt , 1697,

V O O R R E D E N .
EeftooitBoekskcn in zyn eigen taaie met een
gunftjg onthaal doo r de wacreld gewandeld,
of i s ooit Schouwfpel met volkomene aangenaamheid op de tooneelen vertoon d geweeft,
'tisde C I D ; diezyneneerftenuitgeever , d e
Heer Corneille, ook geen minder lofdan belooning heeft'
toegebragt. Het verzoek der zodanige, welke r bidden by
my gebieden was* hceit'er my overettelykejaarcndceerfte verhandelin g van doen in onze Taal brengen, o m eens
te zien hoc na men de Franfche aardigheden in ons Dnitfch
zoude konneo komen; en myn eigen lull, die door d e
aanvalligheid van (toffe i n 't werken wakkerde , b y gebrek van bete r bezigheid , het overige. Da t i k t e lie ver dced e , door die n i k my liet dunke n ee n Hol landfch hert in een Spaan fchen boezem gevonden te hebben; da t is, ee n onverzettelykenvooruanderderVtder landfchevryheid, e n een onvertfaagd tegenfprecker va n
den opdrang der uitheemfche r heerfchappy e : die dez e
C I D afweer d met woorden, rech t waardig om door een
vryen Hollander tege n den heerfchzucht der hedendaagfche Spanjaarden uytgefproken te zyn: e n des te aanmerkelyker, o m dat ze de C I D doo r de pen van een Spaanibhenjefuit (hefti g onder de hevige) inde mond gegeeven
werden. Di t wilde ik niet, billykeLcezer , datuonbe wuft zoude zyn, nadie n ik niet konde beletten dat ü deze
mallighedenindc han d zouden komen.
Den I f. April, 1640.

V E N I A M PJL O L A V D E .
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deeetfleKpnin^vanCafiilien.
Infante van Cajlilien.
D I E G O , Vain vanDonRodtijro.
G O M E S , GravtvanGormat, Vader van Cb/mene»
R O D R I G O , Zoon van Den Diego, en Vrjtt van
Cbimene.
S A M C H E , Minnaar van Cbimene, ennudtvrjet
van Den Rodrigo.
ARIAS ,
\c^üiMn,cheUtüuiitnt

DOK FERDINANDO ,
DOKA URRACA ,
DON
DON

DON

DON
DON

DON ALONSO , J
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C H i M E N E , Mecfierffe van Dm Rodrigo, en van Don
Sanche.
L E O N O R A , Voedflavrouw van ie infante.
E t VI R E , Staat juffrouwvan Cbimene.

Een S T A A T J O N G E N , O / P A G I E van de Infante.
Het Tooncel moe t uitbeelden 'i Hof van 'den Koning,
en de Stad van Sivilien. He t Spel begind 's morgens,
en eindigd 's anderen daags tegen de middag.
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ELVIRE, D E GRAAF .
ELVIR. MfjMM^iAnaldeez'Vrycrs

, di e mctdagelyks

K&'w/af Uw Dochter zoeken aan, en myne
" T ^ m S gunftbegeeren
, meefteblyk )
""'33RÜS Betooncn van haar min wel'talderDon Rodrig' en Don Sanche, in dienft en plicht gelyk.
Niet dat Chimcne leend het oor aan haare klagten,
Of meteen lonkend oog gaat ftreelenhaar gedachten;
Maar buiten onderfchcid aan ieder een beleefd,
Zy niemand hoop beneemt,noch niemand hoopen geeft,
En zonder hun te draf of ook te zacht te weezen,
Verwacht van uwe keur haar Echtgenoot na dezen.
GR A. Zy doet zo als ze hoord; en beidezyn z' haar waard,
Beide Adelyk van Stam, en bei door deugd vermaard;
Bei jong, maa r die voor's hands doen in haar oogen
leezen
Der overoud'rcn roem in manhcid zo gepreezen.
Rodrigo boven al en heeft niet eenen trek
In 't aanzicht, die zy nmoed ten vollen niet ontdek',
En die niet uit en beeld de Ridderlyke daaden
Van zyn manhafte huis, met Lanw'ren ovcrlaaden.
Zy nVaders dapperheid was zonder wederpaar, (naat
Zo lang zyn kracht hem duurde, enzelts ook noch daar
Men in de rimpels van zyn voorhoofd vond gefchrecveu
Wat dat hy eertyds was, en wat hy had bedreevcn.
A3
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Zyn Zoon beloofd niet min; en in een woord, my nkind
Dat mag wel hebben lief dien ik heb zo bezind.
Gaafpreekt'er daar eens van, maa r laat uw aanfpraak
ftrekken
Te heelca my ncn zin, en haaren zin te ontdekken.
Wanneer ik weder kom vang ik dit weder aan,
Myn uur dat roept my nu om na den Raad te gaan.
De Koning zal zyn Zoon een Voedfterheeferweclen,
Of my veel eer daartoe verkiezen onder veelen:
Want't gunt myn arm verricht tot voordeel yan hetRyk,
Maakt dat ik (zo my dunkt) hier niemand in en wyk.
T W E E D E T O O N E E L

.

ELVIRE, CHIMEKE .

Etv.tTTAt blyd e boodfehap breng ik aa n deez' jonge
**
Lieven!
Hoe vocgd zich alles na haar wenfeh, en hertsbeüeven •
CHIM. Elvire , wel wat is't? ze g hoede zaak toch leid j
Wathoop! wathulp ! wa t heeft myn Vader ugezeid?
E L v. Twee woordjes daar uw heil geheel is aangelegen,
Hy achtzo zeerRodrig' als gy hcmzytgenegen.
CHIM. De grootheid van 'rgelukdoet dat ik het mistrouw,
Maar mag geloofd zyn, 't geen gy zegt, en ik wel wouw?
ELVIK. U w Vader verder gaat, e n tot uw vergenoegen
Zal hy u lallen u na dit verzoek te voegen:
Hyftaatzynvryeutoe; nuoordeeld , nademaa l
Zyn Vader even flus, in 't komen van de Zaal,
Na 't fcheiden van den Raad de zaake voor zal ftellen ,
Of hy een beter uur kon. op de wyzer tellen:
Enofnietuwgebcd, uwwènfch , uw' s herten luft,
Zal weezen haalt voldaan» en gy daar door geruft ?
CHIM.'I Schynt echter dat myn ziel,met onluft ingenomen,
Deez' vreugde niet en vat met daar als voor te fchroöEen enkel oogenblik luks rad tedraaijenplag, (men ;
En in een groote lpoct vrees ik te grooter llag.
E L v. Gy zult uw vrceze zien op 't wenfchelykft bedroogen.
CHIM.

CHIM.
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Kom , gaan wy dan, e n zien watwy verwachten
mogen.
D A R D E T O O N E E L

.

DE INFANTE , LEONQRA, S T AATJONCEN .

INF. I Oop na Cbimene toe, e n zeg haar uit my n naam >
*-* Dat zy i n haar bezoek den ty d wa t bete r raam,
't Valt vry wat laat van daag, ik heb 's my te beklaagen,
LEON Mevrouw,eenzelrdezorg a altyd wéér komt knaaIk zie u vol gepeins, e n droevig eiken dag, (gen
*
Bevraagen hoe het a l me t haar e Min gaa n mag.
INF. 't Is recht ik daar na vraag, ikhebzezelfsbewooge n
De pylen doel te ftaandie haar in 't herte v loogen.
Zy mind haar Don Rodrig', en heef t hem van my n hand,
En door my Do n Rodrig' haar ys verkeerd in brand.
Dus die va n 't zoete paar de boeij en eerft ging fmeden,
Heb tot de omboeijing (zo my dunkt) gelyke reden.
LEON Mevrouwe,niet te min i n 't midden van haa r vreugd
Zo ziet men u vergaan van enkel ongeneugd.
Die lierde, di e haa r bei kan zo blymoedig maaken,
Doet die uw treurig hert zo diepen droefheid fmaaken ?
Endezezoetezorg, dieg y dus voo r haar neemd.
Kan 't zyn dat die u zelfs van all e zoet vervreemd ?
Maar ik g a a l te verre, en werd wat onbefcheiden .
ÏNF.Myndroefheid die neem t toedoor't heimelyk belydèn;
Hoor, hoo r doch eind'lyk eens, hoe da t i k heb geureen,
En laakende myn lot , zo loofd myn deugd met een .
De min een dwanggo d is, die nieman d vry laa t leeven.
Dien jongen Edelman r die ik heb weg gegeeven,
Dien min ik.
LEON. Min
d gy hem?
INF. Le
g op my n har t uw hand,
En voe l hoe'tzichontueld in 't melden van zyn brand,
Hoe 't zyn verwinnaa r ken .
LEON.
Vergeef het my.Mevrouwe,
Ind icn i k breek myn plich t met u dit voor te houwen ;
Tc kiezen voor uw lief een enkel Edelman.'
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Wat lal de Koning, alshy'thoord » hie r zeggen van?
Een Erfgenaam van 't Ryk haar dos ver te vergeeten!
Bedenk wie dat gy zyt; gy fchy nt het niet te weeten.
UF. Neen, neen,ik weet het wel, en zal myn bloed veel eer
Uitftorten, dan my nzelfs zo laag te fmyten neer.
Ik kon wel zeggen, datindeedelftegemoedc n
.
Al een verdienu heeft recht de waare min te voeden,
En zo myn neiging hier haar onfchuld zoeken wou,
Zy duizend dingen tot haar voordeel vinden zou.
Maar neen, al dit zal my tot geen verkleining (trekken,
Noch wil met anders vuil myn fchennis niet bedekken.
Waarach o p eer heeft plaats, lul t uitgeflouten werd;
En is myn liefde eroot, noc'.igrooterismynhert .
Een edel hovaardy gaat my deez' leflè leeren,
DanzyndceenKoningskind,eenKoningmymoeteeren,
En al wat minder is, onwaardig is voor my.
Dies zy nde 't hert verheerd door't lydcn dat ik ly,
Zo gaf ik zelver weg 't geen ik niet mogt behouwen,
En (telden in myn fteêChimene, op 't betrouwen,
Dat, ditteweeggebragt , ' t ontfteeken van haar vlam
De myne dooven zou eer die méér voedzel nam.
Vind dan niet langer vreemd dat myn gepynd verlangen
Verwacht, met ongeduld, haar blyde Bruiloftstangen.
Gy ziet dat myne ruft alleen daar in beftaat:
Want liefde leefd by hoop, en buiten hoop vergaat.
Het is een krachtig vuur. maar moet zeer haalt vervallen
Door ouderhouds gebrek, dit is 't verzet voor 't mallen.
Zo dat, i n fpyt van 't geen myn onheil immer kan,
Indien Chimene krygt Rodrigo tot een Man,
(zen,
Myn hoop is daar meê dood, myn hert daar door geneeEn ik zal weder zy n die ik eens plag te weezen.
Doch ly ik midlcrwyl oneindelykc fmert,
En tot haar trouwdag toe leid my Rodrig' in 't hert.
Ik poog hem kwyt te zyn, en kan het niet ontbeeren,
En dit verborgen vuur doet my allengs verteeren.
Ik ben ten einden raad, n u Min my zuchten doet
Om 't geen dat ik verwerp, en zelfs (loot met de voet.
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Ik voel myn bange ziel in tween zich te verdeelen,
En of my n moed is groot, het kan myn hert niet heelen.
Die trouwval is te vreemd, ik wenfeh het, en ik vrees 't,
En 't geen ik daar door hoop daar ben ik voor bedeeft.
Myn eer en myne min gebruiken zulke lrreeken
Van onderling geweld, dat zy my 't hert doen breeken,
En ik 't bederven moet, 't zy datdit voortgang heeft,
't Zy dat het achter blyft; geen ding my troott en geeft.
LEON Mevrouw, ik weet u hier niet anders op te zeggen,
Dan dat ik met u treur om 't geen niet is te omleggen:
Ik laakten u terltond, maar ik u nu beklaag;
Dan nademaal dat in zo bitterzocten vlaag (len
,
U w deugd dus tcgenftreefd mins nypen eii mins (treeZal deugd in uw gemoed ook wéér eens rulle teelen ;
Heb daar op vry uw hoop, e n op de hulp van tyd,
Die al Ie hertenleet en onheil zagjes flyt.
Den Hemel is umeê, enza l niet lang verdraagen
Dat Deugd onfchuldig ly het harde Noodlots flaagerj.
INF. Mynaldcrbeftchoopishoopeioo s tezyn.
Staatjongen uit,
STAATJ. Mevrouw,opuwbevelzovolgdChimenemyn .
INF. Ga, ondethou d haar wat in geenegalderye.
LEON. Wiltgy noch blyven dan in deze raazernye?
INF. Neen, i k wil maaralleen, i n fpyt van myn verdriet,
My wat bezadigen eer my Chimenc ziet.
Ikvolgudatclyk O Hemel! hoo r myn klagtcn,
En wil eens cindelyk myn lyden wat verzachten,
Zet eenscen perk aan 't leet dat my dus drukt ter neer,
Verzeker myne ruft, verzeke r doch myn eer: (gen
,
Want door eens anders heil myn heil moet zyn verkee(kracht,
Aan deze trouwdag is ons alle drie gelegen,
Vervroeg daar de uitkomft van, of geef myn ziel meer
Tot reine tegenitand van geile liefdens magt.
Deez'minnaarsvaft aan een door echtenband te voegen,
Is 't breeken van myn boei, het wit van myn vernoegen.
Doch ik maak 't al te lang; wel gaan wy na Chnneen,
Haarondeihoud za! licht my (tellen watte vrccii.
A f VIER
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D E G R A A F , DO N DIEGO .

Y hebt het eind'lyk weg, en word door gunft
**-*
verheven
Tot vord'ring van een ftaatdie my moeft zyngegeeven.
De Koniog u 't beftiergund van de Prins zyn Zoon.
DIEGO. Dit blykt van eer,dat hy fteldin myn huis ten toon,Wyftuitdathy bemind het recht, e n weet te achten
De dienlten die, wel eer gedaan, hem nut toebragtcn.
G R A A F. Hoe groot een Koning is,hy is een menfeh als wy,
En valt met zyne keur wel aan de onrechte zy;
a deei' verkiezing toond aan die te Hoof vei keeren,
Dat dienften, n u ter tyd gedaan, haa r loon ontbceren.
DIEG. Laa t ons niet (preeken méér van't geen niet diend
tot vree,
De gunft heeft hier gehad by loon van diend ha» fteé:
't Kan zyn dat in nw keur waar meer waardy gevonden,
Maar's Konings zinlykheid heeft zich aan my gebonden:
Bydeeerdiehy my doet voegdgy daar by noch een,
En maakt onshuizen bei door echten band gemeen.
Rodrigo mind Chimeen, en haar verheven gaaven
Het oogmerk van zyn diend na haare gunft doen draven,
Verwilgd daar in,myn Heer,neemt hem tot Swager aan.
GR A AF.Rodrigo' neen; die moet nu na wat grooters ftaan ;
En door deze aanwas van uw nieuwverkregen ftaaten ,
Hy ongetwyftèld hem vry meer zal dunken laaten.
Het ga u wel daar met; en houd maar recht het ftkr
Van's Prinfen gladde jeugd, vol van moed, vol van vier,
Leer hem hoe dat hy zal met Land en Luiden leevcn,
De k waade voor de fchrik van ftrenge ftrafdoen beevcn:
De goede hebben lief, di e koefteren met loon,
En aoor 't gehandhaafd recht beveiligen zyn troon, (ken,
Voeg daar de deugden by die 't ampt eens Veldheers raaVertoon hem hoe men zich den arbeid licht moet maaIn krygsplichtsoeft'ening voor aud'ren munten uit, (ken ,
Zich
G R A A F . ^ 2.

}
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Zich leggen in 't geweer met 't hoofd op een affuit,
Den gan tfchen dag te paard in heete zon te d raaven,
Een muur te breek en denr,een bolwerk te ondcrgraaven,
Eenftadtensemenin, e n dat hy zei ver mag
Doen hellen aan zyn zyd' de zege van een flag. (ten ,
Zyt hem hier 't voorbeeld van, want dit u diend geweeDat gy hein voor moet gaan in 't gund gy hem zult heeHet zeggen geld'er niet als't op de daad komtaan, (ten .
En't oog moet méér dan't oor begrypenzulk vermaan.
DIEG . Tot voorbeeld hoefd men hem maar voor zyn les te
geeven,
Te leezen het bedryfvan myn beroemde leeven,
Daar zal hy in een lang aan een geknoopt verhaal
Vain heldendaaden zien, ho c dat men door het flaal
De volkeren betemd» zyn vyand brengt aan 't vluchten*
En van verkregen roem doet vliegen de geruchten.
GRA.Het levend voorbeeld,wis,dat heeft vry ander kracht,
Een Prins leerd in een boek zyn plichten al te zacht.
En wat heeft doch verricht uw groot getal van jaaren,
Dat niet een enk'len dag van tny kan evenaaren!
Zo gy eens dapper waart, i k ben het nu ter tyd,
En dezen arm die is 't die 't gantfcheRyk bcvryd.
Grenade, en Arragon voor dezen degen beeven:
Myn naam alleen een fchrik kan aan dcMooren geeven.
Het zou hier zonder my haalt neemen wéér zyn keer:
En zo gy my niet had, gy hield geen Koning méér.
Elk uur, elkoogenblik , hoop t op door nieuwe daaden
Lauwrierkrans op lauwricr, daar ik meé ben verlaaden,
De Prins zou, tot een proef van manheid en van moed,
Veldflaagen winnen, mids my volgende op de voet;
En ver van 't loom gelees, dat voor myn arm moet wyZo zou hy leeren doen met na myn doen te kyken. (ken,
Di E. Gy fpreekt my te vergeefs van 't geen ik weet zo wel,
Ik heb uzicn te veld gaan onder myn bevel:
'tis waar.docn my de kracht bezweek door hoogc jaaren,
Dat uwe dapperheid myn plaatzc kwam bewnaren,
En dat', o m hier niet van te maaken méér gewag,
Gy
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Gy heden *y t't geen ik wel eer te weezen plag.
Doch ziet gy, dat in ons dit beide te onderwinden,
De Koning tutïchen iweén weet onderfcheid te vinden.
GR A. He t geen ik waardig was aan u gegeeven is.
DIE. Di e voor u wierd geiteld was 't beter waart gewis.
GR A. Di e 't beft kan voeren uit het beter had gekeken.
DIE. Voorb y gegaan te zyn is niet het belle teeken.
GR A. Me t kuipen kreeg gy 't als een loozen hoveling.
DIE. D e luifter van myn deugd was maar alleen 't verding.
GR A. O m wel tezeggen,'t was ten opzicht van uw jaaren.
DiE.De Koning toonde gunft aan kloekheids lang ervaren.
GR A,Was 't kloekheid toegeleid 't kwam dezen degen toe.
Di E. Hy moeft 't niet waard zyn die vergeefs hem zelfs liep
GRA. Niet waard zyn! wie? (moê
.
D I E . Gy
.
GRA. Ik
! hou daar; uw kwaalyk fpreeken,
Verwaande Gryfaart, men op deze wys moet wreeken.
DIE. Voleind, en neem al voort myn leeven na deez' hoon,
Het eerfte dat myn dam te lyden was gewoon.
GRA. E n wat meend gy te doen, dus flap,en afgefleeten ?
DIE. Helaas ! my n zwakken arm heertzynekracht vergeeten. (gee
n eer,
GR A. Ü W zwaard is in myn magt, maar 'k oordeel 't my
Dat ik myn hand zou (laan aan dit veracht geweer.
Ga heen, en wil de Prins ook dit te leezen geeven,
In 't neemen van zyn les uit uw beroemde leeven.
Deez' ftraffe,zo wel waard een opgeblaazen klap,
Zal tot goed onderwys verftrekken de eerde trap.
DIE. Stor t gy myn bloed dan niet?
GRA. My
n ziel heeftzyn genoegen,
En myne hand die zou van zulk eendoodflag wroegen.
D I E . Vcrfmaa d gy dan myn lyf?
GRA. Die
n draad te fny den af,
Was maar een dag vyf zes u brengen eer in 't graf.
VYF-
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VYFDE T O O N E E L
D O N D I E G O alleen.
/"\Spyt! 6ramp! 6hoon, ö ongewilde jaaren!
^~' Heb ik dus lang geleefd om deze fmaad te ervaren ?
En ben ik onder 's krygs beleid geworden grys,
Om in een dag te zien myn cergemaakt tot prys ?
Myn arm,die met ontzag gantfeh Spanjen plag te vieren,
Myn arm,die 't Ryk zo vaak in zyn behoud moed (tieren.
Zo vaak de Zetel van zyn Koning heeft geltyfd,
Verraad my in den nood, en nu verlcegen blyft.
O wrccd'geheugcn van myn achtbaarheid voorleeden!
O werk van zo veel tyds op eene ftondvertrecden!
O nieuwe waardigheid, bou w val lig voor myn eer!
Vcrheeven ttortrots, daar myn heil van fliuikeld neer!
Ach! moet men van uw ramp de Graaf zich zien beroemen?
En derven zonder wraak, of't leeven eerloos noemen ?
Zyt Graave van myn Prins voortaan de Voedfterheer,
Dat ampt en laat niet toe een amptman zonder eer;
Uw trotze hoovaardy heeft, door dit fchendig hoonen,
My, tegen 's Konings keur, daarwectenuittctroonen.
En gy, roemruchtig tuig van menig heldendaad,
Maar nu van iVramme leen een noodeloos (ieraad;
Geweer, welecrgevreefd , maardatinditontecre n
My meer diend tot een pronk dan om my te verweeren:
Weg, weg , verlaa t voortaan die zo haaft is vermand,
En voeg u tot myn wraak in een bek waamer hand:
Is Roderik myn zoon > zo moet zyn liefde wyken,
En deze vlam het zeil voor grooter vlamme f tryken:
Myn eer die is de zy ne, en deze fchimp geleên, (fcheen.
Die my treft aan de wang, die fpringt he m voor de
ZESDE TOONEEL

.

DOM D I E G O , D O N R O D K I G O .

DIE. T ) Odri|o,hcbjehert ?
ROJ>. *-v Wie'tvraa^zonictmy

n Vader»
Zon

*4 D
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Zou 't daaipyk werden wys.
DIE. Hoo
r hier eens, koom wat nader,
'k Erken de fprenkels van myn welgebooren bloed
In deze wakkerheid, i n dit uw groot gemoed:
Myn jonkheid bot wcêruitinzulkgefwindbeweegen
Van ed'le toornighcid, di e my niet laat verleegen.
Kom, Zoo ne, kom myn kind, kom beterd myne fchand,
Kom, wreek my toch.
ROD. Va
n wie?
DIE. Va
n zulk een fiioodenhand,
Dat zy aan beider eer een deodf teek heeft gegeeven,
Door cene vuifUlag,doch de fchelm had ftrakshet lecven
Gelaaten, maa r myn kracht bezweek > myn groot gemoed,
En dit geweer, dat in my n hand geen nut méér doed,
Dat lever ik aan u, o m my daarmee te. wrecken;
Gai ftrafeenonverlaat, e n wilt zyn trots verbreeken >
Beproef daar aan uw moed: want zulken overlaft
Men niet dan in het bloed des fchenders af en waft.
Sla dood, o f blyft 'er dood. Voort s om verdacht te
weezen,
Breng ik u voor de vuift een man die is te Vreezen:
Ik heb hem menigmaal geheel bebloed gezien
Ophoopen om hem heen een wal van doode liên. (ren .
ROD. Zyn naam; want méér gezeid dat is maar tydverlooDIE. ümuda n in een woord wat méér noch te doen hooHet is eenOorlogsheld die vaak heeft zeeg bcftrecn,(ren,
't Is....
ROD. '
k Bid umaakt een eind.
DIE. D
e Vader van Chimeen.
ROD. D e . . . .
DIE. Antwoor d daar niet op, ik weet UW minnetochten;
Maar't leeven zyn ze onwaard die eerloos leven mogtcn,
Hoe waardcr die ons fchend hoe 't fchennis zwaarder is,
Kortomgy weet het hoon, de wraak moet gaan gewis.
'k Zeg u des niet méér; maar wil u, noch,my verveelen,
Toon u een waardig Kind van zulken Vaders teelen:
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Verdrukt door 't ongeval daar 't noodlot my in fteekt,
Ga ik 't befchreijen } gy, gaa , loop , vlieg, e n ons
wreekt.
ZEVENDE TOONEEL

.

D O M R O D R I G O alleen.
Qj, Eraakt aan 't bin nenft van myn hert,
Door onvoorzien zo wel als doodelyke fchichtcn,
Elkndig wreeker om dit ongelyk te richten,
Emjngevallig wit van onverdiende finert ,
[kftagelykeenftaak, enmynezielverflaage n
Die wykt voor zyne plaagen.
Zo na te zien myn min te zy n beloond,
Ach! ach ! waar wil dit heene?
Myn Vader is 't die hier in is gehoond,
De Hooner is de Vader van Chimene.

Wat voel ik vreemden tegenftryd,
Myn ee r en mync min my elk om 't leeriï bckooren;
Een Vaders, wraak voldaan is een meefterfs' verloorcn.
't Een port myn gramfchap aan, en 't ander die verbyt;
Gebragt tot droeve keur, of in myn Min te fileeven ,
Of eercloos te leeven.
Te wederzyds myn ramp my öoot in 't graf,
AchJ ach ! waa r wil dit heene?
Zal ik dit hoon dan laaten zonder ftraf?
Zal zy ngeftraft de Vader van Chimene ?
Vader, Meefterflè , e n Eer, e n Min,
Medogenloozc plicht, enoverwrecd behooren,
Al myn vermaak is weg, of al myn eer vcrlooren,
'tEen maak my leevens moê, en 't ander ramp brengtin.
O waarde en wreede hoop,van een gemoed groothertig,
Maar echter minnefmertig.
Eél vyand van myn aldcrgrootffe heil,
Hclaaj \. waar wilt gy hcenc ?
Zyt
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Zyt gy in my dat ik myn eer bevcil ?
Zyt gy in my dat ik verlies Chimcne ?

't Is beter eenmaal dood te zy n,
Bc ben niet min verplicht aan myn Meefterflè, als Vader,
Die zyne lchennis wreekt, is haare gunftverfmaader,
En die dit kan beftaan gevoeld geen minnepyn,
Voorkomen wy 't verdriet van tegens haar te derven
't Geen ons doch zou doen fterven.
't Luk loopt my dwers; daar 's niet dat helpen mag,
Myn hoop vervliegt daar heene.
Welaan, my n ziel, i s ftervenuw gelag,
Zo fterft, en itoord ten minden nictChimcnc.
Te fterven, en niet zyn gerecht,
Teloopennaeendoodzodood'lyk myndercere!
Te lyden dat men aan myn naam tot fchande kecre,
Dat ik niet heb de roem myn's huis gehouden hecht!
Teontzien een minnevlam waar af myn ziel van binnen
't Verlies al kan bezinnen!
Ach! luift'ren wy niet méér na dit bedrog,
Dat ons ftootlos daar heenej
Welaan, my n arm, behou d uw cere toch,
Nadien gy moet verliezen uw Chimene.
Wis! 't was met myn ver ftandgeen deeg;
Ben ik myn Vader niet zo veel als't lief gehouwen ?
't Zy ik blyf in 't gevccht,'t zy door een droef benouwen,
'k Zal ftortenuit myn bloed zo zuiver als ik 't kreeg.
Tc Befchuldig my alreeds van 't al te lang vertraagen,
De wraak moet overdraagen.
En fchaamrood dus te hebben 't ftukverfchoond,
Laat 't loopen derwaarris heene,
Nadien myn Vader is van daag gehoond,
En d'Hoonerisde Vader van Chimene.
TWEE-
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TWEEDE BEDRYF
EERSTE TOONEEL

D E GRAAF , DON ARIAS .

.

.

GRAAF, 'k

TJ Eke n hier onder ons, he t bloed was my
I J wa
t warm,
Toen ik hem gaf deflag,en wat te rad myn arm.
Maar nu het is gefchied en is 't niet weer t'herhaalen.
AR. Laa t voor des Konings wil dichooge moed watdaaHy trekt het hem vry aan, e n dapperlyk geftoord. (lcn .
Vaart met een vollen ernft in uwe zaake voort.
Ook hebt gy niet waar mede in recht u te verweeren,
Dus ziet, d onteerders ftaat,en grooth cid van 't onteeren,
Verèiflêhen fchuidbeken, en zonderlinge ootmoed,
Dat vry te boven ga'tgund mengemeenlyk doet.
GRA. Hyneemmy'tleevendan , da t is in zyn vermogen.
ARIAS. Wat mcérgehoórzaamheids, en't zeil min opgetoogen;
Stil toch de gramfchap van een Prins die ubemind.
Hy wil 't zo; zegt gy noch dat gy 't niet goed en vind ?,
GA A AF.Myn vriend, als daar my neer en achtbaarheid aan
ftonde,
Wat ongehoorzaam zyn waar niet zo grooten zonde:
En neemt zy waar al groot» myn dienften aan de kroon
Zyn vry meer dan genoeg op dat men zulk s verfchoon.
A M . Hoe treflyk ook uw dienlt magzyn,hoe menigvuldig»
Een Koning en is noit zyn onderzaad iet fchuldig:
Gyvleidu zelfs te veel, en moet des zyn bericht, (plicht.
Dat die zyn Prins wel diend nie t meer doe t dan zyn
Gy loopt in uw verderf, myn Heer, met dit vertrouwen.
GR A AF.Ik zal niet van uw raad dan na bevinding houwen.
AR. Gy noord te zyn beducht voor 's Konings hooge rragt.
GRA. Ee n dag alleen noit man ais ik ben té onderbragt.
Hy ga zyn magt vry reê tot myne llrafFc maak en,
De Staat zal voor ik val het onderft' boven raaken.
13 ARIAS
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! vreefd gy dan niet meer het opperöe gebied ?
GR A. Een s Staf sdie zonder my hem nit de handen icnict!
Hem zcl.s is al te veel aan m n behoud gelcegcn,
Myn hoofd in 't v allen zon zyn kroon doen overwcegen.
ARIAS. Laai toe dat reden u dezinnen wat bedaar',
h n Ucemc een goed beraad.
GRAAF. '
t Beraad dat is aldaar.
A<. Wat zal ik zeggen dan f"k moet rekening gaan gceven.
G IA. iiét ik niet soeflaan kan in iet verkleind te lecven.
A R . Bedenk t dat's Konings wil niet lyd tezyn bepaald.
GR A. Het lot dat leid 'er al, wat diend 'er mcér verhaald.
AR Vaa r wel dan, nademaa l ik niet en kan verrichten:
En nie t Laawrie r bedek t vreei d echte r 's blikfemsGRA I K wachtc-zoiider vrees. (fchichtcn
.
AR. Maa
r doch niet zonder fcha.
GRA. Wyztrie n dan voldaan Don Diegozien hierna.
Ik Iroor my weinig aan ruik onvermogend dreigen,
En in het gtootff gevaar is wonderdoen my n eigen,
Wam daar 't m.) n eet betreft en kal de wreedftcdood
My niet verzetten, zelfs in de alderfcherpftc nood.

ARIAS. HO C
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DON RODRIGO , D E GRAAF .

ROD. U

Eer Graaf, een woord c~ .wee-

G R A . * * Spreek

.

ROD. Hel
p my uit 't vermoeden,
Kend gy Don Diego wel ?
G * A . ja'k
.
Ron.
Zacht man, wiltuhoeden .
Weet gy dat dien goên Heer was in zy ntyd eèh fchat
Van deugd, van dapperheid > van cere ? weet gy dat ?
GRA.'t Kan zyn .

Ro i) Di
t vuor dat gy my ziet inde oogen blaakcn »
Weet gy 't zy nbloed te zy n ? weet gy 't ?
GRA. Watkan'
t myraaken.
ROD. Ik zal 't u doen verftaan, vier txecdjes maar Van hier.
GRA.

TÉEVkSPEt:
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G R A. We l ftoutc Jongen; hoe!
ROD.
Spreek zonderveel getier.
Ik ben jong, ' t is z o, maa r by edel bloed in de aaren
En vvaeht de dapperheid niet na 't getal der jaaren.
GR A M y dus te randen aan! wat losheid fpceld hiermee?
Men u noch noit en zag den degen uit de fcheê.
R O D . Men hoel' d geen tweede proef van mynsgely k t e
wachten,
Haar eerde handwerk is een meefterftuk t e achten.
GR A. Weetgy wel wie ik ben ?
ROD.
Ja; ieder , z o ik raam,
"Zoubecvcn, buite n my, va n fchrik voor uwen naam;
In duizend Lauwrebladn, die u het hoofd omgeeven ,Schyntvan myn nederlaag het ongeval gefchreeven:
Ik rande als roek'loos aan een arm dic't doorgaans wind,
Maar hy heeft magts genoeg die zich vol moeds bev ind.
Aan die zyn Vader wreekt is niets van onvermogen;
U w arm noit neêrlaaghad,maar zoud ze krygen mogen.
G R . Dat groot gemoed dat in dcez' taal drukt uit zyn fchyn,
Zich daag'ly ks uit uw oog ontdekken quam aan 't myn:
En werdende gewaar de deugd die in u blikte,
Myn hert met volle vreugd myn Dochter u toefchikte;'
Ik weet hoe gy haar mind, e n ben verblyd te zien
Dat uwe tochten voor uw plichtfchuld moeten vlién:
Dat dieniet flaauwendoen uw dapp're vicrigheden,
Noch aw verheven Deugd gezonken is beneden
Het geen ik daar van hield; dus hebbende gehaakt
Te krygen tot myn Zoon een Ridder heel volmaakt,
Bevind ik in myn keur my niet tezyn bedroogen,
Doch ik gevoel myn hert heelover u bewoogen,
Ik prys uw hoog gemoed, maar ik beklaag uw jeugd»
Verzoekt geen pn>ef te doen die gy niet haaien mcugt.
Geef mynen arm verlof om dit gevecht te myden,
Dat alte ongelyk geen eer heeft van zyn ftryden:
T e vechten zonder vaar is winnen zonder roem:
Wat lof leid in 't verderf van znlk een jongen bloem ?
Men zal u met een vuiit gclooven neéYgeflaagen,
13 2
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En ik tna maar 't verdriet van uwe dood weg draagen.
ROD. Verkeerd mcédoogen volgd uw fchencng öok; di c
de eer (mcêr
.
My neemen derft,die fchroorrid my nleeven (fchy nt bet)
GRA. Gaaheenenuwcsweegs .
Ro». Gaa
n wy al ftilter werven?
GRA. Zytg y uw leeven moê?
ROD. Zy
t gy bevreefd voor ftervcn't
GRA. Ko m gy,voldoed uw plicht. Ee n Zoon toond zich
ontaard,
Wien mcêr zy n leeven dan zyns Vaders eer is waard.
D E R D E T O O N E E L

.

D E INFANTE,CHI M ENE , LEONORA.

INF. C T i l , mynChimene , ftil uw innerlyk bedroeven,
*-* Deze opgekomen ramp wil uw geduld beproeven,
Gy zult nakorten ftormweer kalmte zien verwekt,
't Is maar een kleine wolk die uw geluk bedekt;
En door wat uitltels kan 'er niet veel zyn vcrlooren.
CHIM. My n hert, vervuld met vrees, magnageenhoope
Een onweer dat zo fnel na zulk een fti'.tekomt» (hooren;
Een wiflè fchipbreuk dreigd, van enkel onheil bromd,
Daar is geen twy ffelaan, ik fneuvel in de haven;
Ik minde, wa s bemind, on s Vaders't jawoord gaven,
En ik aan u daar van de blyde boodfehap brogt,
Op 't eigen oogenblik dat naaren onlult wrocht,
't Verhaal waar afu niet zo haaft is voorgedraagen,
Of't heeft van 't zoet verwacht al 't (leunzel mgeflaagen.
Vervloekte Staatzucht, en verwaande hovaardy,
Waar door de befte meeft gcraaken in de ly:
Geftrenge naam van eer,de moordpriem van myn luften,
Wat koft gy my al leets ? hoe gaat gy my ontruftcn ?
INF. Gy hebt geen oorzaak dus te vreezen dit verfchil,
Ecnoogeblikblics'top, en'twcderbluflèuwil :
't Is al te ruchtbaar om in onheil uit te brecken,
De Koning wil alreeds het werdc vergcleeken.
En zo veel my belangt, gevoeli g van uw fcha,
Zal

TREVRSPEL. a
i
Zal ik doen wat ik kan dat alles wel verga.
CHIM. Vcrdraage n geld 'er niet in dicrgelyke zaaken,
Want hoon aan de eer gedaan en is niet goed te maaken:
Vergeefs men daar toe magt en wy sheid brengt by een,
En zo men 't kwaad geneefd, 't is maar in fchyn alleen.
Jatiaat die heim'lyk woed in de eens ont (telde zinnen,
Ontfteekt'ecn vinnig vuur met meerder kracht van binINF.DCH zoeten echten band,daar uw Rodrigooshert (ncn.
Aan zynChimenedoor zo valt verbonden werd,
De Vaders te gelyk zal op een nieuw vcreenen,
En door dit huuw'lyks heil van alle tweedracht fpeenen.
CHIM. I k wenfeh het zo veel eer dan ik 's in hoope ben,
Don Diego is te trots, en ik myn Vader ken;
Ik voel een traanenvloed die ik niet kan wcérhonwen,
't Voorleén my fmcrt» en derf't aanftaand c niet vertrouwen.
INF. Wat maakt u dus benaaawd ? een afgeleefd oud man ?
CHIM. Hy heeft een Zoon vol moeds.
INF.
'tVolwaflènfchort'eran.
CHIM. Wie dapper weezen zal die wil al vroeg beginnen.
INF. Hy is te zeer verliefd, en die te recht beminnen
Mishaagen al te noó de geen die haar behaagd:
Een woord,wanneergy wilt,zyn toorn uit hem verjaagd.
CHIM. Maar noord hy na my niet, hoezal ik 't dan aanleggen?
En geeft hy my gehoor, wat zal men van hem zeggen?
Hy, zynd e een Edelman, telydenzulkenfmaad !
'tZydathyplaatzegeeft, 'tzydathytegenftaa t (ge n
De vonk die in hem vlamd, myn wenfeh dieblyft verleDoor fchaamte of door fpyt; befchaamd van zynent weZohy myn wil komt na, volfpyttezynontzei d (ge n
Indien hy meer zy neer als myne min toeleid. (ken
,
INF. Chimencs hert draatd hoog, en neemt in geen bedenHoe na het haar ook ga iet dat haar eer mag krenken,
Maar of ik tot 'er tyd dat dit zy bygeleid,
Deez' vryer nam te Hoof in myn verzekerdheid,
En zo by dwang de drift zyns arrenmoeds hield binnen,
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Zou 't geenen nadocht voên in uw verliefde linnen ?
CHIM Ach ! doe t gy dat, Mevrouw , z o ben ik buiten
fchroom.
VIERDE TOONEEL

.

DE INFANTE , STAATJONGEN , CHI XIENE, L E O N O R A .

INF. C Taatjongen, zoekt Rodrig', ze g dat hy by my
*-*
koora.
Si AATJ. De Gtaave van Gormas,en hy—
CHIM. Ach
! ach! ikbecve.,
INF. Spreek.
Si A A T j. Hebbe
n uit het Hof haar te gclyk begeevcn.
CHIM. Alleen ?
STA AT J. Alleen , en, zo 'tgcleek, met onderlinge twifh
CHIM, Zyzy n wis handgemeen, 'tisaltcwelgegift.
Mevrouw, ik bid hou my decz' haaftigheid ten goede.
VYFDE TOONEEL

.

D E INFANTE , LEONORA.

ÏNF. TJ Elaas ! wat voel i k voor een wroegen in my
*• *
woeden i
'k Beklaag haar ongeval, en zal ik haar verraan ?
Myn ruft verlaat my, e n mynbrandgaat weder aan.
't Geen dat Rodrigo doet van zyn Chimene fcheidcn,
Komt door een nieuwe hoop my tot nieuw lyden leiden:
En haare t weefpalt, die ik aanfchouw met verdriet,
In myn bekoorde ziel een ftilverheugen giet.
LEON. De Deugd.in uw gemoed zo hoog ten top gezeeten,
Is die door fnoodc min zo haaft ter neer gefmectcn ?
INF. Ei! noem d ze niet meer fnood, nadie n ze nu by my
In volle praal geplaatft hei recht heeft aan haarzy.
iJraagc haar eerbieding toe nu zy my mag behaagen;
Myn Deugd beftryd ze wel, maar hoopelcid my langen,
Tcrwyldemjn, helaa s J wéér in myn boezem glyd, ,
En
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En na eenMinnaar haakt die nu Chimenc iskwyt.
LEON. Laatgydit hooge hert zo laag dus lkht'lyk vallen *
, En gaat gy tedenloos u gccven tot zulk mallen ?
INF Ach ! me t hoe weinig nut leeud iemand reden't oor,
Wanneer de ziel geraakt te hollen tuiten 't fpoor!
Want als de zieke zelfs bemind zyn eigen quaalen,
. En kan hy niet verdaan daar raad voor te doen haaien.
LtON. D e hoop verlokt u, e n uw ziekte fchym uw zoet;
Doch blyr" Rodrigo. uws onwaardig wat gy doet.
INF. 'k Weet het niet dan te wel, maar zo my n deugd moét
zwichten,
Zo hoord wat vreemder hoop deMin kan in my ftichtcn,
Indien Rodrigo kointvcrwiunaa: uit hc: Veld,
En zulk een Ooi logsman valt on«'cr zy n geweld, (!?en,
lViag ik 'er zonder lchand, als Minnaar, weik van maaWant wat zal hy niet doen kan hy dit boven raaken!
Ik derfmy beelden in, dat onder zyn beleid
Het Ryk aan alle kant zal werden uitgebreid:
En*t vleijen van de Miivdoet dat ik nu ai raade
Dat hy eerlang de kroon zal draagen van Grenade,
De Mooren te onderbragt hem zullen bidden aan,
Arragon zynen arm zal werden onderdaan,
Portugaul t gceven op, enzy nc Hc'dendaaden
Aan de overzyd' des zees met lof hem zullen laadcn:
Kort om, al wat men zcid dat c»oit door mannekracht,
Door dapperheid, door deugd, te weegc was gebragr,
Ik van Rodrigo hoop na dit zyn overwinnen;
En vind dus in hem (lof wel waardig om te minnen.
LEON. Maar zie, Mevrouw, hoe ver gy zynen arm dringt
Inecngevechrsgevolgdatlichtnooit aan zal gaan (aan .
IJJF. Rodrigo is gchoond,de Graaf heelt't hoon bedreeven,
Zy zyn nu buiten toe; wat kan men blyks mcêr gecven ?
LE,O N. M aar neemt dat dit gevecht al zeker zy gefteld,
Is 't niet vry volle vroeg dat gy zulk oordeel veld ?
INF Wa t wilt gy ? ik ben mal, en myne zinnen maaien,
En dit noch 't minde kwaad van myne minnekwaaien.
Kom met my in 't vertrek, en trooft my in myn leed,
Noch laat my niet alleen nu gy myn euvel weet. 2ËS -
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D E KONING , DON A R I A S , DO N SANCHE ,
D O N ALONSO .

KON. p\ E Graaf is dan zo 1os,zo waanwys,zo vermeeten,
••-^Dat hy zyn mifdaad meend vergeevcn en vergeeARI I k heb hem uit uw naam daar lang op ondergaan.(tcn?
Maar niet verricht, a l heb ik, Heer , my n beft gedaan.
KON. O Hemel! zaldandusMnOndenaatverftnaade n
Zyn plicht van hulde en tr«>uw door roekelooze daaden!
Don Diego hoond hy, en op 's Konings wi| niet Iet,
midden in my n Hor 70fte dhy my de wet. (zen
,
at hem een dapper Held en een groot Krygsman wceIk zal hem van die kwaal, ik zweer 't hem,wel geneezen,
Al.was hy enkel Itaal, ja Mars in menfehen fchyn,
Hy zal zien wat het is my ongehoorzaam zyn.
Ik weet hoc dat men moet zo fiere zinnen temmen,
En heb dat harde hair wat zacht eerlt willen kemmen,
Maar nu hy zulk», misbruikt, g a heen van dezen dag
Verzeker u van htm, daar koom van wat het mag.
SA NC . 't Kan zy n een weinig tyds zou hem méér buigzaam
,
maak en, (ken
Men heeft hem voorgehad noch heel verhit; 'tzynzaaHeer Koning, die 't gemoed doen zieden in 't begin,
Een hertzo moedig, kan zich kwaalyk toornen in.
Hy heeft wel ongelyk, maar zulke zielen konnen
Tot ongelyks beken zo haaft niet zyn gewonnen.
KON. DonSanche , zwyg , e n zwicht, wan t gy dit weetenzult, (fchuld
.
Men zich fchuldplichtig maakt in 'tipreeken voor deez'
SAN. Ik zwicht,Hcer,en ik zwyg;maar laat een woord toch
Degrondtouynvcrfchoon. (legge
n
KON .
Wel wat weet gy te zeggen ?
SAN. Da t een gemoed gewend niet dan iets groots tcdocn,
Zich zwaarly k buigen kan tot de ootmoca van een zoen:
Het ziet daar toe geen raad alsingcwikt metfehanden,
En hier op heeft alleen de Graaf getoond zyn tanden:

Ë
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Hy vind in deze plicht iet dat hem tegen werd,
En zou gehoorzaam zyn had hy een minder hert.
Gebied dat zynen arm, vol waflehen onder 't vechten:
Door't punt van zyn rapier dit ongelyk ga rechten,
Hyzal'tubet'ren, Heer , ' t is buiten alle zorg,
En tot het hem zy kond, ziet hier 't geen blytt zyn borg.
K O N G y bi eek tdoor het ontzag; maar ik vergeeft uw jaaEn min deez' vierigheid in jonkheids wedervaaren; (ren,
Een Koning t di e zyn doen met ryper raad omgeeft,
Der Onderzaaten bloed in meerder achting heeft.
Ik waak voor myn Gemeent', beftier ze door de reden,
Gelyk het hootd draagt zorg voor al de minder leeden.
Dus 't geen dat u dunkt recht en is geen recht by myn,
Gy fpreckt als een Soldaat, i k moet een Koning zyn,
En wat men zeggen mag, e n hoemen't wilgelooven,
De Graa f zal door deez' plicht zyn achtingsglans niet
dooven, (d
e eer
Dat meer is, 'thoo n raakt my, h y heeft gefchan d vlekt
Van hem die ik myn Zoon koos tot een Voedrlerheer,
E n , door het (tout beltaan van zulke onheils neepen,
Heeft hy nem aan myn keur, en aan my zei s vergreepen.
Ik ben 't die hy voldoet als hy deze ondaad recht;
Maar 't is daar van genoeg. Voor t diend u noch gezegt,
Dat ons de vyand dreigd; ik vrees voor een verraflèn.
A R I A S - De Mooren zouden die wéér watteraaken paften?
En wel een aanllag op ons hebben in den zin ?
KON. Men heeft haar V loot gezien te Zeewaart fteekenin,
En u is wel bekend datin zeer weinig uuren
Men die met eene vloed kan hier ter reedc ftuuren.
A R I A S Z O menig zwaar verlies heeft haar benomen 't hert,
Dat uw ontziene magt noch méér zou zyn getert.
KON. Da t baat niet, wantzynoi t en zullen mogen lyen,
Dat ik myn voet dus valt zet in Andaloutyen,
En zulken fchoonen ftreekvan afgenomen grond,
Die wakkerd haare wrok tot wraak fchier te eiker Hond.
Dit is de reden die my heeft hier in Se viljen
DocnftellenziotstieniaardezeetelvanCaftiljeii.
bf O
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Om haar dicht by tezyn en vaardig op het fpoot
Tè deiripei.in den dop al wat zy ncemen voor.
AR I AS. Zy hebben wel geleerd ten korte van haar hoofden,
Hoe zwaarlyk roen u weer , v an 't geen gy wind, be Tegroote vrees is kwaad. (roofden
;
KON. 'tVemtimdattsnochqua'er
,
En die te veel vertrouwd die noodigd liet gevaar;
Ja zelisde vyand, die gy hebt voorheen geflaagen,
Zo gy uw kans verky Kt, zal 't voordeel u ontjaagen.
Dan echter't waar niet goed, de tydingzy nde on wis,
Te ftronijenonder 't volk een nachttchiik by de gis:
Den angll, die wapenroep zou nodeloos omvoeren,
Mogt, mitsdeduitterheid , d e Stad te zeer beroeren,
Nadien my ngoede wacht houd tcgens allen nood,
Is t voor als u genoeg.
AI-ON. MynHeer
, d e Graaf is dood;
Don Diego, door zyn Zoon zyn onlult heei t gewrooken.
KON. Va n dut ik wift de wrok heb ik de wraak voorfproo,
En wou dit ongeval verhoeden van toen af. (ken
At-ON. Chimcne, vol van rouw, komt vorderen de (traf,
En met een traanenvloed eifcht recht vaouwe handen.
KOK. Hoewe l ik voel myn ziel tot haar ohueiming branden,
Nochtans het geen de Graaf begaan heeft, hier gezcid,
Heett wel verdiend dit loon van zyn vermetelheid.
Doch o.' hy 't ichoon verdiend, het valt my hert re miiïên
Een zulkcn Oorlogsheid, en na het kloek befliflèn
Van menig groot gevaar, na menigmaal den Staat
Te I ebben niet zyn bloed in trouwe dier.lt gebaad,
Al is 't dat zyne trots niet was om te verdraagen,
Noch fmert my zyn verlies,en moet zyn dood beklaagen.
ZE V EN D ET
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DEKONING, DONDIBGO , CHIMESE , Do s
SANCHE, DON A R I A S , DO N ALONSO.
CHIM. "D Echt ! rechtjHeer Koning, recht!
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Heer Koning, weeft my goed.
CHIM.

r * E V R S ? E L. *f

CHIM. I k werp my voor

DIE. I

u neer.

CHIM. I k vorder recht van «.

k val voor u te voet.

Di F. Wil
t myn verdeeding hooren.
CHIM.'kEifchwraakc van eeu moord.
D I E . 'tWasftrafvanhoon,intoorcn
.
CHIM. Rodrigo, Heer....
DIE. Diedeégelykcencerlykman
.
CHIM. Die Mak myn Vader dood.
Di K. Zy
n Vader pord' hem an.
CHIM. Ee n Prins isfchuldig recht aan 't bloed der Qnderzaaten. (laaten
.
DIE. Voo r een gerechte wraak het recht wat moet OM KON Ryttbeitegadcrop , e n redend een voor een.
Chimene, ik heb myn rouw met uwen ramp gemeen,
En ik voorwaar uw leet met hertenleet aanhoorden.
Gykrygt uw beurt daar na, val t haar niet in haar woorden.
CHIM. Heer Koning, wat verdriet! myn Vader die is dood,
En ik zag 't drabbig bloed dat uit zyn wonde v lood;
Dat bloedjdat zich zo vaak voor uwen Staat ging wagen,
Dat bloed, dat u verkreeg dezeeg van zo veel llaagen,
Dat bloed, dat op de grond noch rookt van enkle lpyt,
Dat het zich ziet geftort voor minder als gy zy t. (ten ,
'tGund midden in't gevaargeen kryg ooitdorftvergieRodrigo in uw Hof doet langs der aarde vlieten:
En voor zyn proeï'ituk, hy met zulken fraaijendaad
Van zulken vatten (tut ontzet heeft uwen Staat.
Heeft van uw üorlogsvolk de moed ter neer geflaagen,
De hoop wéér opgerecht van die u haat toedraagcu.
Ik kwam, ach! o p de plaats heel machteloos, en bleek,
Euvondhemoverleén, Hee r Koning, i k bezweek;
Vergeef't my zo myn linen myn Itemme doet verftyven,
Myn traanenjen gezucht de relt ulchuldig b!yven.
KON. HO U moed, myn waarde kind, en weet dat van,
Uw Koning u in ftcéwil van een V ader rtaan.(voortaau
CUIM. Myn Hecte, te veel cers gefchiede aan myn ellende-;
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Ik kwam dan machteloos, en vond zyn keven te ende.
Hy fprak my wel niet aan, maar dat vry dieper dreef,
Zyn bloed in 't vochte ftofmy myne plicht voorfêhreef:
Of eer, zyn dapperheid genooddruft te ondergaande,
Sprak tot my door zyn wond,en my tot wraak vermaanEn om zyn overlaftaan a te maaken kond,
(de.
Ontleent daar toe my nftem door zulk en droeven mond.
Heer Koning, dul d toch niet, da t onder uwe oogen,
Een ongeftutte loop van moord heb zulk vermoogen,
Dat, zonde r Arars gevolg, d e belle van het Land
Zyn onder ly fsgevaar van elks verwaande hand:
Dat zich een jonge wulp beroeme van haar fneeven,
Zich baaden in haar bloed, en haar bcueeme 't leeven.
Een zulk een Oorlogsheld, waar van men u beroofd,
By wraaks gebrek den ernft tot uwen dienft verdoofd.
In 't kort, myns Vaders dood eilch ik te zien gewrooken,
Mcé"r tot uw nut dan om u voor my op te ftooken.
U w Staa t verheft in het verlies van zulken man,
Wreek bloed met bloed, en doet de dood den dooder an,
Laat hem en zyn gedacht, zo verre als het kan rekken,
Zoenoffer voo r deez' zonde aan'tgantfche Land verftrekken.
Dezon, dieallesziet , e n ziet niet hier op aard,
Dat zulk een dierbaar bloed is in betaaling waard.
KON. DonDiego , antwoor d nu.
DIE. Wa
t is men vol gelukken,
Wanneer men met zyn kracht zich't leeven voeld ontrukken,
En wat brengt ouderdom aan menig groot gemoed,
Met zyne zwakheid, Heer , eenzwaarentegenfpocd .
Ik, die wel eer gewend was alty d te overwinnen,
Die door gedaauc dienft my deed alom beminnen,
Die zie my na, vermits ik heb te lang geleefd,
Onteerd door fchendig hoon, en dat my wraak begeeft.
*t Geen noit vermogtbeleg, noch flag, noch ongenade,
't Geen noit vermogt Argier, Arragon, noch Grenade,
't Gceu noit uw vyand, noch my nhaater heeft beftaan,
Dat
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Dat is my in uw Hof door hoogmoed aangedaan.
Myn eer is daar gefchend ten trots van mync jaaren.
Myn zwaaren ouderdo m men dorft me t ichimp ver. zwaaren»
Heer Koning, op deez' wys zo zou dit gryze hair,
Verfleeten in 't helmet by menig krygsgevaar,
Dit bloed, in uwen dienft zo riddcrlyk vergooten,
Deze arm, wel eer de lchrik van 's vy ands vafte flooten,
Met oneer gaan in 't graf', ha d ik niet voortgebragt
Een Zoon, we l waard zyn Land, zyn Koning, zyn gedacht,
Hy leende my zyn hand, hy heeft de Graaf doorfteeken,
Myn eere wéér herfteld, myn oneer derven wreeken;
Zo 't tooncn van zyn moed. ook met gevaar van 't graf,
Zo eerie vui tttlags wraak verdiend een wreede ftraf ,
Op my, o p my alleen, moe t dezen blikfem vallen;
Wanneer den arm mifdoet,het hoofd ontgeld het mallen
V an 't geen 'er is mifdaan, van de oorzaak van 't gekarm
Beu ik, Hee r Koning, ' t hoofd, h y is alleen den arm.
Beklaagd Chimenc zich van dat hy heeft verflaagen
Haar Vader, hy en had het noit behoefd te waagen
Had ik het konncn doen. Behou d den arm u dan,
En offerd haar het hoofd, dat geen méér dienlt doen kan.
Ten koften van myn lyfvoldoedvry, Heer , Chimene ,
Ik pleeg geen tegenweer, ik ga gewillig heene;
En ver van het verwyt dat ik geen fchuld en weet,
Zo 'k buiten oneer fterf, zo fterfik zonder leed.
KON. D e zaak is van gewicht, enryp'lykoverwoogen*
Verdiend voor het gerecht des vollen Raads bctoogen.
Don Sanche, breng Chimeen in zekerheid weer t'huis,
Don Diego heb myn Hof tot zyn gevangenhuis,
Zyn Zoon zy nagezocht, i k zal u rechtsdwang geeven.
CHIM. ' t Is recht, Hee r Koning, da t een Moorder miflè
't leevcn.
KON. Sti l uw verdriet, mynkind , e n (tel uw hert geruft.
CUIM. Bevelvanruttism y maaraanwasvanonlult.

DAR,
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DARDE BÏDRYF
EERSTE TOONEEL

.

.

ELVIRE, DO S RODRIGO .

ELV. r j Odrigo ! welhoenu? rampzali g wicht, wa t
t \ do
e je? (bloeijc
.
ROD. Ik volg de wreede klem van myn hard noodlot s
ELV. Van waar komt u dcez' trots e n deze nieuwe moed,
Datgy verichynd ter plaats die gy beimet met bloed?
Hoelderft gy noch tot hier desiiraaven fchim aanranden?
Bragt gy hem niet ter dood ?
ROD. Zynleevenwasmynfchande
,
Myne eer heeft van myn hand gevorderd deze daad.
ELV. Maa r in des dooden huis te zoeken toeverlaat!
Zocht ooit een moorder daar zich voordeftraf te bergen? (vergen
?
ROD. Kwam ooiteen moorder recht aan zyncn rechter
Neen, ziet my niet meer aan met een verbaaid gezigt;
Ik zoek de dood, nu ik de doodflag heb verricht.
Myn recht hangt aan myn miu,myn Rechter isChimene,
Ik heb haar haat verdiend, daar door de dood met eene.
En koom daar van ontr'aan, als welzyns befte pand.
Het vonnis vanhaarmond, denflagvanhaarehand .
ELV. Vlie d liever, uit haar oog, vlie d van haar grammen
tooren,
Ontrekt u de cerfte brand van haar ontvlamd verftooren,
Ga heen, geer'u niet bloot aan de eerfte ontlteltcnis.
Die in 't verbolgen hert noch verfch ontfteeken is. ('gen ,
ROD. Neen, neen, dat waarde pand dat ik kon dus mishaaKan my geen haat genoeg tot my ne (traf tocdraagen:
Die eens zo groot te zien zou zy nmyn grooUt geluk,
Om door de dood tezyn veel eerder uit den druk.
ELV Chimen e is na het Hof, onritcl d en heel bc^reczen,
En zal met veel gevolgs terftönd hier weder weezen.
(Ja toch, Rodrigo , ga , e n hou my buiten lalt:
Wat
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Watzon men zeggenzunun hier zagzul ten |*aft ?
Wilt gy, dat iéniaud haar noch nageef', dit, of k waader.
Dat ze in haar huis onüangt de Moorder van haar Vader?
Haar wederkomltdienaakt; zy komt, zy komt, ik zeg,
Ten muitten om huar eer, Rodrigo , fcüuil u weg.
TWEEDE TOONEEL

.

DOM SANCUE , CHIMKNE , E L V I R E .

SAN. TA , Mevrouw , me n dés wel een bloedig hemd
J magdraagen
,
Uw traanen, en uw tobrn, de wraak te recht opdaagén.
Doch ik neem 's my niet aan met eenfluweele taal
Te trooften uwen rouw, te koe; tereu uw kwaal:
Maar zo ik te uwen dienft kan zyu bekwaam gevonden,
Gebniik myn zwaard tot ftrafvan hem die gaf de wonden:
Gebruik myn liefde om haaft te wreeken deze moord;
Op uw bevel zo zal myn arm dóen 't geen ze noord.
CurM. Rampzalige.'
SAK. Mevrouw
, diend u toch van myn leeven.
CHIM. Gy weet de Koning heelt een Rechtdagüitgefchreeveh.
SAN. Hetrechtdatiszoloom , enzoverdrictzaamlang,
Dat menigmaal de fchuld raaktbuitenft; aliens dwang.
Den trangen loep daar van, onwis hoe uit te vallen,
Vereifcht te veele tyds, en geeft vaak niet met allen.
Laat toe dat door 't rapier een Rid der doe de wraak,
De weg veel korter is, en zekerder dezaak.
CHIM. Ditisde n lellen raad,en moet het daartoe komen,
Uw dienft zal (is't u ernfl) dan werden aangenomen.
SAN. Datisheteenigheil daarmyngemoed na haakt.
En, o p die hoop, vaarwel ; dit my tevreden maakt.
DARDE TOONEEL
CHIMENE, ELVIRE .

.

HM. T K zie my eind'lyk vry, en mag hier onbedwongen,
*• U opene n de finertin myne borft verdrong;:»;
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'k Maggeeven vollen loop aan myn bedroefd gezucht;*
En u tot in myn ziel doen zien myn ongenugt.
Myn Vader die is dood, El virc! en dé eetfte degen
Die ooit Rodrigo irok, is hem door 't hert gcreegen.
Schrei,droevige oogen, fchrei, en fmelt in uw getraan,
Myns leevens ecne helft heelt de and're helt verdaan :.
En luiken wreedeu daad verplicht my om ie wreeken,
Om't geen my over is 't geen ik my vind te ontbreeken.
ELV. Stel u geruft, Mevrouw .
CHIM. Watzytgyonbcwuf

t

Van myn ellendig lot, datgy my fpreekt van ruft! (men,
Helaas! waur zou myn ziel deez' ruft van daan toch ko«
Zo my deerd 't geen ik mis, 't deerd die 't my heeft benoWatkanikhoopen, acii ! al s eeuwig ongerief, (mén ?
Daar ik vervolg ecu moord, en heb de moorder lier?
E . v. Licfd gy hem noch die n beroofd heeft van een Vader?
CHIM. Ach ! lieven dat is niet» Elvire , ' t gaat my nader»
Ik ben verzot op hem, myn eigen hert hem diend,
En in myn vyand zelfs vinde ik myn waardfteu vriend.
Ikvoe.dat, ja! infpytvanmyncnzwaarentooren ,
Rodrigo noch bevecht myn Vader als te vooren,
Hem in myn boezem volg, e n hy zich weert, enwyfa ,
Nu dapper is, da n flap, enzorntydsfchjerbczwykt.
Maar in dit hard gevecht van haat op min gebeeten,
Zo werd myn hert gefchcurd, myn ziel van een gereeten,
En of de liefde fchoón heeft op my grooter magt,
Noch heb ik (als 't behoord) myn plicht in grooter acht.
En loop gcblindhokt toe daar de eer is te bewaaren,
Rodrigo is my waard, m y deerd zy n k waalyk vaaren,
Myn hert held aan zy n zyd; maar al des niettemin
Ik weet wat kinderplicht, en Vadermoord heeftin.
ELV. I s u't vervolgen ernft?
CHIM. Ach
- bloedige gedachten
Van wreed vervolg,dat ik genootdrukt moet betrachten!
Ik ding hem na zyn lyf e n voor 'r voldingen fchrik.
Myn dood hangt aan de zyne, en ik zyn dood befchik.
ELVIR. Verlaat, Ylevrouw>verlaat een voorltel zo verwoedig, Noc
h
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Noch haal niet op uw hals een noodgeval zö bloedig.
GBIM. Za l ik dan zien de dood myns Vaders zonder ftraf?
Zyn bloed valt roepen wraak, daa r ik geen wraak verfchaf?
Myn hert zal dat, verzot in fchandig minnemal Jen *
Gelooven'tzy genoeg een traaö vyfzes te vallen ?
Daar meê te houden op, en laaten voort ïïiyne eer,
Verftiktiuftomgezwyg, doo r liefde treeden ncér!
ELVIR. Mevrouw, geloot*my,gy zult welzynte verfchoo^
Van u niet al te wreed op zulk een held te toonen: (nen<
Eén held en minnaar bei, gy hebtgenoeggedaan
Dat gy den Koning hebt daar van gelprokcn aan;
Dringt op het uiteind niet,laat uw vervolg voort fteeken.
CHIM. My n achting hangt'er aan, i k moet,ik wil my wreeEn of my fchoon al vleid een dwaaze minneluft, (ken;
Dat onfchuld (leid myn geeft in 't minfte niet geruft.
ELVIR . Maar g'hebt Rodrigo lief, hy kan u niet mishaagen.
GHiM;'k Beken't.
ELVIR; Ho
e zult gy dan u hier in eind'lyk draagen ?
CHIM. Totvoorltandvanmynecr , e n bet'ring vanmytt
fchJ,
Hemdaagen, zie n gedoemd, e n derven zelfs daar na.
V I E R D E T O O N E E L

.

DON RODRIGO , CHIMENE , ELVIRE .

ROD. VV7 El, zonder dat gy hoefd my voor't gerecht te
™ daagen
,
Zie hier, neem in my ndood uw zo gewenfcht behaagen.
CHIM. Elvire , wat is dit? waar zynw'? hoekomtditby ?
Rodrigo in myn huis ? Rodrig o hief by my? (üreevcty
ROD.' Verfchoon myn leeve n niet, fmaak , zonder tegenHet zoet dat u myn ramp, en uwe wraa k kan geeven.

CHIM< Helaas !

ROD.

CHIM. I

Geefmy gehoor.

ROD. Eenoogenblik

k fterf.

C CHIM

.
.
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Weg, laat my derven toch.
Ro». I
k 't in een woord bcfchik,
Daar na zo antwoord my niet dan met dezen degen.
CHIM. Hoe ! daa r myns Vaders bloed noch niet is afgezeROD. Chimene . (gen
?
CHIM Weg
j doe t weg dit haatelyk vertoog,
Dat my vérwy tuw lchuld dus lchendig voor myn oog.
ROD. Ach! 7,i e het liever aan om uwen haat te wetten,
U w toorn te hitlèn op, m y n itrafniet uit te zetten.
CaiM. ' t Is in myn bloed geverfd.
ROD. Kom,doophetinhctmyn
,
En wafcht zo daar van af de verf die 't heeft van 't dyn.
CHIM. Ach ! wat een wreedheid, du s op eenen dag t e
moorden (den
!
De Vader door uw zwaard, de Dochter door uw woorDoe my dit tuig uit'toog, i k mag'tnietzienzo blood;
Gywiltdatikuhoor, enjaagtmyaandedood . (ve n
ROD. ik doe 't geen gy begeerd,maar zonder my te ontgeeDe wil van door uw hand te miiïèn dit myn leeven.
Want als 't al is gezeid, verwacht noch van uw haat,
Noch van myn min 't berouw van myn beroemde daad.
U w Vader met een flag, 'noit weder goed te maaken ,|
Onteerde 't eerlyk noord myns Vaders, zulke zaaken
Die treffen, als gy weet, zeer diep een man van moed,
Ik had myn deel aan 't hoon, ik volgd' hem op de voet,
Ik vond hem, heb myn eer en Vader bei gewrooken,
En zo 't noch ftondte doen, 't gefebiede als 't is gefproNiet dat niet in der daad myn min lang tcgens my (ken .
En mynes Vaders wil gefireeden heeft voor dy:
Gis daar uit vry haar magt, dat ik in zulk onteeren
Gètwy ffeldheb of't ftukde wraake kon ontbeeren;
En daar ik uwen haat, o f fchandmoed ondergaan,
Weerhield ik myne hand, drong my nen arm niet aan,
Ja heb my zelfs berilpt van te veel hevigheden;
En uwc gaavcn wis de waage wikken decden,
Zo hier niet tcgens aan zich had gekant met pyn,
Dat iemand zonder eer u niet kan waardig zy n,
Dat

(JHIM.
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Dat die my had bemind, toen ik mogt 't hoofd oplichten»
My haaten zou wanneer ik eerloos moefte zwichten.
Dat altoos en in al te luifl'ren na de min,
Was uwe keur befchaamd met luft te volgen in.
Ik zeg het a noch eens, i k zal, e n moet het zeggen,
Tot dat ik voor uw voet een droevig Ly kzal leggen,
'k Heb u verongelykt, maar ziet ik trok deez' ly n
Tot weering van mynfmaad, enomuwaardtezyn.
Doch plichtvry van myneer,en plicht vry van mynVader,
Kom ik aan u voldoen myn plicht en fchuld tegader.
't Is om myn hoofd u aan te bieden dat gy my
Hier ziet op deze plaats, ik niet onwillig ly,
En weetuws Vaders dood daar mede is uit te wiflèn ,
Diesik u niet wil doen uw offerhande miilèn,
Slacht met een groot gemoed de geene die zyn eer
Gefield heeft in de roem uws huis te vellen neer.
CHIM. Rodrigo, ach! 't is waar,dat,zelfs met tegenftryden,
Ik u niet laaken kan van geene fmaad te lyden:
En boe dat ook her ftuit de grootheid van myn druk,
't Geeft u zo zeer geenfchuld als wel myn ongeluk.
Ik weet, wat achtbaarheid, na zulk een lchendig hoonen,
U vergd e voor een hert in dit geval te toonen;
Gy hebt de plicht maar van een eerlyk man gedaan,
Doch my met die te doen myn plicht geweezen aan.
Uw dapderheid leerd my myn les in u verwinnen,
Zy heeft uw eer en wraak méér dan u zelfs doen minnen,
Ditvoegdmydefgelyks; e n ik heb, totbefluit ,
Myn eer ook voor te ftaan, myn wraak te voeren uit.
Helaas! uw opzicht Hechts doet my hier in noch fchrooHad ander ongeval myn Vader my benomen, (men,
Myn ziel zou, in 't geluk van u te mogen zien,
Noch vinden al den troófl die iemand mag gefchiên:
En een aanminnig zoet myn fmert zou overweegen,
Als zulken waarden hand myn traanen afkwam veegen,
Maar ik moet uw bederf voort werken üit met vlyt,
Nu, doo r myns Vaders moord, gy myn bederver zyt,
En myn onlukkig lot dat kan, dat wil gehengen,
C a Da
t
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Dat ik myn eigen leet aldus téwcegzal brengen.
Want cirid'lyk, dat gy weet hier van het recht befcheid,
Verwacht geen flapbefluic van myn genegcntheid:
Of fchoori al mynen haat ons licrdc wenfcht te wyken,
Myn hoogverheven aard moet u hier in gelyken:
Gy hebt door uwc daad u waard getoond van my ,
Ik moet door uwc dood my tooneu waard van dy.
Ro D. Stei dan niet langer uit 't geen de eer ugaat gebieden.,
Dieeifcht myn hoofd, en ik kom't u van zelf aanbieden:
Maak daar een offer af tot zulk een ed'len «oen,
Deflagzal my niet min als 't vonnis vreugde aandoen.
Te wachten na't vervolg van langzaam recht te-pleegen,
Komt voor uw achtbaarheid noch myne ramp gcleegen;
'k Zal ftervcnvol geluks zo'k fterfdoor zulk een flag.
CHIM. Ga,ikdeaankl3agfterwcl,maa r Beul niet weezen
Of gy my bied uw hoofd, kan ik hetzo begecren ? (mag»
Ik wil 'er dingen na, maar gy zult het vetweeren:
't Is van een ander daar ik het van hebben moet,
Want die de ftrafvervolgd, de draf niet aan en doet.
Roo.Offchoon al uwen haat ons liefde wenfcht te wyken,
U w hoogverhecven aard de myne moet gelyken,
En eenerrand'ren arm te ontkenen totuw wraak,
Geloofmy, mynChimene , is geen gclyke zaak.
Myn hand die heeft alleen myn Vader konnen wreeken,
U w hand zich in de wraak van de uwc alleen moet fteeken. ((taan
!
CHIM. Ach ! wree d gemoed, waaro m zo ftyfhier op'geU w wraak was zonder hulp, gy bied 'er hulp toe aan!
Ik wil u volgen na, en ben te kittelachtig
Te lyden dat gy aan myn roem zou zyn deelachtig.
Myn Vader, enmyneccr , i n fchuld niet willen zyn,
Noch aan uw wanhoop, noch aan uwe minncpyn.
ROD. Oftrcngbefluitvaneer! helaas ! wat kan ik zeggen?
Zal ik zo veel gena my dan niet toe zien leggen!
Ach! om uws Vaders wil, ofwel o m ouzc min
Zo dood my, of uit wraak, ofnitmeédoogenszin :
U w ongevalli g lief zal 't veel minfmertegeeven,
Tc
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Te ftervendoor uw hand, als in uw haat telecven.
CHIM. Ga , ik CD haat u niet.
ROD.
Gymoet.
CHIM. Neen
, i k en kan....
ROD. Vreeftgy het fnoögefnap van't volk ZQ weinig dan?
Wanneet men myn mifdoen en uwe min taX wecten,
Wat meend gy dat de Nyd te zeggen zal vergeeten ?
Nood drukt naar zwygen in, en mag ik.zyn gcloord,
Bchou uw achtbaarheid ten koftc van miyn noord, (ven ;
CfftM.Myn achtbaarheid die munt mcér uit alsgy blytt leeEn boven afgunfts reik myn roem zal zyn verheeven,
Wanneer men weetcnzal dat ik u zo bezin,
En u ter dood vervolg j hie r tteektwat wonders in.
Ga heen, vertoon niet meer aan my ne d roevige oogen
't Geen ik verliezen moet, en niet zal mifien mogen.
Bewimpel u vertrek in't donker van de nacht,.
Myn eer die loopt gevaar indien gy langer wacht,
De Nyd tot achterklap zou neemen volle reden,
indien men wilt ik a hier hod by my geleeden,
Geef haargeen oorzaak toch myn deugd te luchten uit.
ROD. AchUatikfterf .

CHIM. Ga

, ga

.

ROD. Wat's'tflotvanuwbefluit
?
CHIM. In fpyt van myne min,dic mynen toorn wil breeken,
Zal ik myn beft doen om myn Vader wel te wreekeu;
Maar weder ook in fpyt van zulk een wreeden plicht,
Zal zyn myn grootfte wenfeh te hebben niet verricht.
ROD. O wonder van de min!
CHIM. Maa
r wonder vol misnoegen.
ROD. Watgaan ons Vaders ons al rampen finerttoevoeCHIM. Helaas! wie had gedacht?... (gen
?
ROD. ,
Helaas! wie ooit gezcid?....
CHIM. Da t heil, als 't komt zo na, zo haaftig weder fcheid.
Rob. E n dat zo onverwacht, gelykalsvoordehaaven, .
Een fnellen ftormons hoop zou in de Zee bcgraaven!
CHIM. Ach , doodelyk verdriet!
ROD.
Ach, droefheid zonder end!
C 3
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Gaheen , zeg ik noch eens,' ikbenditnietgewend,
RoD.Vaar wel,ik ga voortaan een Aervend keven fleepen,
Tot dat door uw vervolg het my werde uitgeneepen.
CBIM. Indie n ik daar toe kom dat ik u breng ten val,
Ik zweer a dat ik u niet ovcrleeven zal,
Vaar wel, tree uit, en wacht dat gy niet werd bekeeken.
ELV. Mevrouwe,watvoorrampdathicrinfchynttcftee ken....

CHIM.

CHIM. Ei!kwelmylangernict,enlaatmywatmetvrcên ,

Ik zoek de luiheid, e n verlang te zyn alleen.

V Y F D E T O O N E E L.
D O M D I E G O allan.
VT7 Y vinden nimmermeer ten vollen ons vermaaken,
" Onshoogfteheildatisvermengdmet'tgeenwylaaVecltydskomtangftenzorginheugclykcfpbed (ken :
Verftooren het bejag van ons verblyd gemoed.
In 't midden van my nluk voel ik het zo te weezen,
Ik zwem in zoete vreugde, e n beef door enkel vreezen.
Tc Heb dood geziendie my te hoonen had beftaan,
En ik en kan niet zien de hand die't heeft gedaan;
Ik maak my zei ven moê met zonder vrucht te zoeken,
En loop valt door de Stad by na in alle hoeken *
Zoftokoudalsikben, enis'crfteegnochftraat ,
Die ik in 't nagevraag my ns zoons ter zyden laat,
Elk oogenblik ik hem fewer meen in zulken donker
Teloopenophetlyf, doch'tismaarvalfchgeflonker ,
En myngenegendheid daar door gefteld te leur,
Die beeld zich alles in dat my de vrees brengt veur.
Ik nergens wedervaar de teekens van zyn vlochten,
D e vrienden van deGraaf my doen voor onheil dochten,
Haar groot getal en magt my een benauwdheid is,
Rodngoleennietmcerj o f leid in hechtenis.
O Hemel! zal zynfchyn my noch weerom bedriegen?
Ofzieikdienikzoek? neen , di t en kan niet liegen,
Hyis't, h y is het zelf, my n bidden is verhoord,
Mynvrcezcdicheeftttit, e a myn verdriet is voort.
ZES»

T R EV R

S P E L.

Z E S D E T O O N E E L
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RODRIGO.

DIE. " D Odrigo , mag ik n ten letten eens aanfchouwen?
R o e * ^ Ach1 't is verwinnaar, maar met enkel hens benouwen.
D I E . Laa t mybedaaren wat, da t ik o geef uw lof,
Myn deugd en vind geen reen om a te wyzen of,
Gy hebt ze wel gevolgd, en aw doorluchtig derven
In u weer leevcn doet myn naam, die fcheen te fterven,
De helden van het hots daar ge uit gefprooien zy t
Hebtgy verevenaard in uwen jongen tyd,
En door den eerften rteekvan uw geihrengen degen
Zo grooten manheids roem als iemand ooit verkreegen.
Stut van myn ouderdom, enftyl van myn geluk,
Dat ik u aan myn borft in bei myne armen druk,
Kom, ku s my deze koon, enwildeplaatserkenne n
Die gy hebt door uw moed gevryd van 't fchandigfchennen. (u
w Zoon,
ROD. De eer komt o daar van toe, elkweet , d;.t , zynd e
Ik niet min doen en kon dan 't wreeken van uw hoon,
a hou 't voor groot geluk, dat ik vernoegen geevcn
Lan met myn eerfte proef aan die my gaf het leeven.
Maar midden in uw vreugd en heb 't niet voor onwaard,
Dat ik my zelfs voldoe nu de eer is eerft bewaard:
Veroorlofd dat myn ramp in vryheid uit mag btecken,
Gy vleki ze veel te lang door uw aanminnig fprecken.
't Berouwd my niet dat ik u heb dien dienft gedaan;
Maar geef my weér'tgceu my isdoor decz'daad <«u,
ftaan: (de
Mynearm, mit s uwe wraak, gewapen d t'mynerlchaHeeft deez' beroemde fteekmy dyen doen ten kwaade,
Heeft my myn ziel vermoord, en in een anders bloed
Myn eigen heil verftikt, ontvreemd myn hoogde goed.
Ach! fpreekt 'er niet meer van, 'k heb omu al verlooren.
Myn hert kan na geen hoop noch na geen trooft meer
hoorcu. C
4
Waar
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Waar toe dus veel gezeid, e n dus veel opgehaald?
't Geen ik u lchuld ig was heb ik a wel betaald. (nen
,
D I E . Voer vry noch hooger aan de vrucht van uw verwin-:
Ikgafu'tleeven, g y geelt my my ne eer; als' t minnen
V an de eer dan meerder is als 't lieven van het lyf,
Zo veel ik voor uw dienll u meerder fchuldig blyf. (pen,
Maar doet uit uw gemoed deez' zwakheid doch verlooWy hebben maar eene eer, Meeftcrfièn vry met hoopen;
Min is niet dan een lull, e n de eer een fchuld en plicht.
Ron. Ach! watis'tdatgyzegt ?
DIEG .
't Geen diend tot uw bericht.
ROD. Myn c eer, verongelykt , zic h o p myn zelfs komt
wreeken,
En gy my van de fchand van lichtigheid derfd fpreeken!
Het Ichcunis is gelyk, en ik voor even hou
Een kiygsman zonder moed,een minnaar zonder trouw*
Wil my n ftandvalligheidniet met deze ondaad tergen,
Behou my moedig, maa r gamy geene ontrouw vergen,
Myn boeijen zyn te vaft om zo tezyn ontfloopt >
Myn trouw verbind my noch,hoewelze niet méér hoopt*
Nu ik niet laaten kan, noch hebben mag Chimene,
Zo is de dood, die'kzoek , my n rechte hulp alleene.
D I E G . ' t En is geen tyd noch om te zoeken uwe dood,
U w Koning en uw Land uw arm noch heeft van nood.
De vloot die wierd gevreefd, nu op de reé gekomen,
De Sta d voor overval, voor plond'ren 't Land doet
fchroomen:
De Mooren zyn voorhand; de vloed haarby der nacht
Zal hebben in een uur tot aan de Stad gebragt.
Het Hof dat (laat verzet, het volk is op de beenen,
Men hoor d niet dangefchrei, men ziet fchier niet dan
In dit gemeen gevaar heeft myn geluk gewild (weencn .
Dat ik heb in myn huis gevonden in der (lilt*
Vyf honderd Edellui van myn vertrouwde vrienden,
Die tot myn fchennis wraak haar leeven my aandienden}
Gy in de voorbaat waart, maar hun manhafte moed
Zich beter koelen zal op 't Moorfch vyandig bloed.
Ga,
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Ga treed hun klock'lyk voor daar eer is te behaalen,
Zy onder uw geleid te ftrandwaartwillen daalen;
Hou met uw zwaarden af de vyandlyke vloot,
En, zog y tierven wilt, zoe k daar een braavedood.
Neem yry dit middel waar dat u dus werd gegecven;
Verdeedigd,zo gy kond, uw Prins, uw land, uw keven:
Of keer veel liever weer vcrwinnaar na bet Hof,
Noch laat geen wraak van hoon bepaalen uwen lof.
Ga, voerd ze verder voort, en dwing, door zccgs verkrjr't Gerechte tot gena, Chimcnetoteenzwygen . (gen ,
Hebtgy haar lief, z o weet Rodrigo voor gewis,
Datdeuitkomft van uw wcnfch deze overwinning is.
De tyd valt my te kort om dit meer nit te rekken,
Ik hou u met de praat, en gy moed zy naan 't trekken:
Kom, volg my, flaat'erop, en maak uw Koning vind
Dat, ' t geen hy in den Graaf verliefd, h y aan u wind.

V I E R D E BEDR.YF
E E R S T E T O O N E E L
CHIMENE, ELVIRE .

.

.

CmM.lt yff Aar 't is geen valfche waan, Elvire ? zou 't zo
i V I , weezen
?
ELV. ' t Is niet te zeggen hoe hy werd alom gepreezen,
En met wat welkom roep 't roemuitende gerucht
Van dezen jongen held dringt deur tot in de lucht, (nen ,
De Mooren voor zyn oog als fchimmen fluks verdweeHaar landing was wel fnel,maar vloden fneldcr heencn.
Drie uuren veebtens aan ons volk gaf voor den dag
Twee kroonen tot een buit en een gewonnen flag:
De aanleiders dapperheid was boven al te merken.
CHI M. Wrocht danRodrigoos arm al deze wonderwerken?
ELV. Door zyn manhafte deugd wierd alles meelt verricht.
Hy heeft de kroon van 't hoofd der Koningen gelicht.
CHIM. Va n wie komt gy dit nieuws, di t vreemde n\euw$
tcweetcn? (gekreeten
,
ELV. Van' t volk, doo r wien zyn lof werd luidskeelsuitC f Da
t
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Dat hemzyn toevlugr tioemd,zyns vrydoms wiflèn borg,
Den Engel zyns behouds, zyns welftatids waarde zorg.
Cm. De Koning zou hy na zyn doodflag wél verfchóonen?
EL v. Rodrig o zich noch nieten derf voor hem vertoonen,
Maar Don Diego laat hem hoorea in het Hof,
Tot voorftand van zyn Zooo, ett leid geweldig of;
Brengt in tot mifdaadszoen de twee gewonnen kroonen,
En bid de Prins dien dienft wil metgenadeloonen.
CHIM. Maa r is hy ook gewond?
ELV. *k
Heb daar niet van verftaan.
Welgyverfchietvanverw, ho u moed, wat gaatu aan?
CHIM. My n moed ik met de maat myns gramfchaps af
moetmeeten?
Zon ik om zynent wil myn zelven dus vergeetett ? (toe?
Men roemd hem,men hem pryft,en zal 't myn hert ftaan
Myn eer dos werden ftom,mynplicht haar plichten moe?
Weg min,doortrapte min,laat gramfchap boven zweven,
Ving by twee Koningen, h y nam myn Vader tleeven;
Dit rouwgewaad, daar ik in lees myn ongeluk,
Is van zyn dapperheid het eerde mcefterftuk.
En of fchoon 't gantfche volk is tot zyn gunft geneegen,
Hier maakt my wat ik zien den Vadermoorder tegen.
G y die geeft nieuwe kracht aan de oorzaak van myn leet,
Treurduijer, rouwgedek , e n zwart omhangen kleed,
Sieraad waar mcê my pronkt zyne eerfte overwinnen *
Wil toch myn achtbaarheid beschutten tegen 't minnen:
En als myn liefde krygt daar op te groote magt,
Z o laat myn droeve plicht zich Herken dóór Uw klagt;
Rand den verwinnaar aan vry moedig zonder fchrotnen.
ELV. Mevrouw , bedaar u wat, zie daar de Infante komen.
T W E E D E T O O N E E L

.

DEllfFANTE, C H I M E N E , L E O N O R A , E L V I R E .

INF. T Kkomhiernietomutetroofteninuwrouw,
••• Maar eer dat ik myn leed met 't uwc mengen zou.
CHIM. Neen,zyt deelachtig eer aan *t algemeen verblyden,
Geniet het heil dat zich vervoegd aan uwer zyden;
Me-
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Mevrouwe,buiten my heeft niemand trcurens recht,
't Gevaar dat voor den Staat Rodrigo heeft beflecht,
En 's Lands behoud dat u zy nwapenen aanbragten,
Aan my, aan my alleen, noc h laaten toe mynklagten.
Hy heeft de Stad befchnt, den Koning dienft gedaan,
En zyn manhaften arm doet my maar ondienft aan.
INF. Het is ZO, mynChimecn , hyaeedewonderdaaden ,
CHIM. Z o haaft kwam dit gerucht myneooren niet belaaOf ik vernam met een dat ieder hem verhiéF, (den
,
En voor een dapper held en ongevallig lief. •
INF. Wat is 'er laltig toch voor u in s volks gewaagen f
Deez' jonge Mars die 't loofd, die plag u te behaagen,
Hy awe ziel bezat, u w wil was hem een wet,
Zyn roem dat is een pacrl aan uwe Kroon gezet.
CHIM. ' k Beken dat ieder een hem loofd met groote reden,
Doch voor my iszyn lofalsop een adder treeden:
Myn finertword maar getergd als hy werd zo vermaard,
En zie wat ik verlies in 't zien wat hy is waard.
Helaas! wreedeongeneug t van minnezieke zinnen!
Hoe dat hy 't méér verdiend,hoe ik hem méér moet minEn echter zo behoud myn plicht de meefte magt; (nen,
Dus werd inipytvanminzyndood by my betracht
INF. Deez ' plicht ü deed zeer hoog op gifteren waardeeren,
't Geweld, u aangedaan, abragttotzulkereeren ,
Dat ieder in het Hof verhief uw grootgemoed,
En deernis tegelyk had met uw tegeuipoed:
Maar wilt gy wel den raad van een vriendin geloovcn ?
CHIM. U nie t gehoorzaam zyn gtng alle fchuldte boven.
INF. 't Geen toen was wel, zich nu heel anders aanzien last,
Rodrigo is een (tut geworden van den Staat, (hooren,
De hoop en wenfeh van 't volk, dat zich voor hem laat
De voorftand van dit Ryk, en vreeze van de Mooren:.
Zyn daad die geef t ons wéér 't geen ze ons genomen
En in hem nu alleen uw Vader weder leefd. (heeft
,
Wiltgy dan dat ik u myn zin zeg in twee woorden ?
Gy zoekt't gemeen bederf met hem te willen moorden.
Hóe J was'tgeoorlofd ooitzynwaarde Vaderland

44*

DE C

IP ,

Tot's Vaders wraak tezicngedeld in 's vyandshand?
Kan uw vervolg op ons na rechten weezen krachtig ?
En omgedraft tezyn zyn wy de fchuld deelachtig.
Niet dat gy daarom hoefd tot trouwen te verdaan
Met een wien Vadermoord a pord te klaagen aan.
Ik zelfs zou u den raad daartoe nietkonnengeeven*
Ontrekt hem vry uw min, maar laat hem voor ons leren.
CHIM. Mevrouw , ach! laat my toe, da t ik in vryigheid
Volvoer ten einden uit myn groot gemoeds beleid,
Of fchoon myn hert zich veel laat aan hemzyn geleegen,
Het volk hem als aanbid, de Prins hem is geneegen,
Hy prachtig (iaat omheind met menig Oorlogsheld,
Noch zal zyn zegepronk door my zyn neergeveld, (ken,
INF. 't Is moedigheid, wanncer,om 's Vaders dood te wreeOns plicht zo waarden hoofd ons doet van draf aan»
fpreeken:
Maar 't is een hcerlyk blyk van vry een hooger moed,
Als liefde tot 't Gemeen doet wyken plicht van bloed.
Geloofmy, 't is voor u genoeg uw min te dooven,
Voor hem te grooten draf hem daar van te berooven.
Laat u't Gemeenebed toch dellen deze wet,
In 't verder gy te veel zou vinden tot belet, (gen
.
CHIM. Men mag my doen belet, maarikenkannietzwy».
INF. Bedenk wel, myn Chimeen, wat gy tracht te verkryIkga, gyznl t al leen des beter uberaan. (gen
.
CHI M. N a 'S Vaders moord en is daar geen bcraaden aan.
D E R D E

TO O N E E

L

D E K O N I N G , D O N D I E GO , D O N A R I A S ,
DON RODRIGO , DONSANCHE .

KON. 1V4 Anhaften erfgenaam van't huis, wiens dapper•*-v* hede
n
Gewecd zyn als een dut des Staats, een Burg der Steden:
Een zul ker helden fpruit, in koenheid zo vermaard,
Die dit uw procflruk heeft zo haad verevenaard;
Myn magt is veel te klein om u te konnen loonen,
Ik kan na uw verdiend u geen vergelding tooncn.
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U w Vaderland verloit van 's vyands wreeden haat
Myntf af in mync hand beveiligd door uw daad,
Dé Mooren tc ondcrbragt, eer ik in dit benouwen
Had konnen geeven laft hun aanval te wcêrhouwcn ?
En zyn geen zaaleen die uw Koning laatcn toe
De middel, noc h de hoop, dieuwverl'chuldingdoe .
Twee Koningen, di e gy my zelf hier brengt gevangen ,
Dié zullen u doen 't loon van dezen dienft omfangen ;
Zy hebben u genoemd haar C1 D . dat is, haa r Heer,
En ik misgun u niet dien hoogen naam van eer. (ken ,
Zytvry voortaan D E C I D , voo r wieti het al moet wyDie fchrik eri angft breng e aan de Moorlche KoningryEu dat by dezen naam myn gantfehc Land beken, (ken ,
Wat gy my waardig zyt> enikufchuldigben . (men
,
ROD. Heer Koning, laat uw gunft my niet te zeer befchaaZo flechtcndienft verdiend triet zulke hooge naatnen,
En *t jaagd my, groote Vorft, vry een rood aanzigt aan,
Z o weinig waard te zyn de eer die my werd gedaan.
Ik weet dat ik aan u ben fchuidig te betaalen (len
,
Het bloed dat In my ltroomd,de lucht die 'k inkom haaEn als ik het befteê ten beften vau uw Staat,
Ik maar alleen de plicht doe van een onderzaar. (ven ,
Kos. Al die door plichts verband haartot myn dienft begeeEn voeren die niet uit metdaaden zo verheeven :
Want als de dapperheid niet dribbeld buiten fpoor,
Zo neemt ze nimmermeerzo grootedingen voor.
Lyd dat men u dan loove, en my in 't lang doet hooren
't Waarachtig recht verhaal hoegy verwon de Mooren.
ROD. Weetdan , ÓVorft, hoe,in'tgevaarelykbe(taatr ,
Dat zulkcn fnellen fchrik de guntfehc Stad joeg aan,
Ik in myn Vaders huis by een vond een hoop vrienden,
Die myn beroerd gemoed hier tot bekooringdienden.
Maar, Hecre, neemt het my niet anders af als wel,
Zo ik die aan de min bragt buiten uw bevel,
't Gevaar was voor de hand, wy haar vol vaardig zagen',
En ecrlt te Hoof tc gaan was wis myn hoofd te waagen;
Dat ik voor uwen Staat tc geeven beter dacht,
Dan
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Dan te verliezen op Chimenes wrccde klagt
KON. 'k Onfchuldig uwen ernft in dit uw hoon te wrceken*
En my n behouden Ryk dat komt my voor u (preeken,
Geloofvryvannuaan, dat , watChimenezcid ,
Ik haar alleen gehoorgeefuitbefcheidenheid.
Maar ga gy voort.
ROD
Dit volk valt onder my aan't trekken,
Om met een mannen moed des vyands magt te ontdekVyfhonderd was'er eeru\maar fnellen toeloop deê (ken*
Datwy drieduizend fterkons vonden op de Reê;
Zo kon ons fieretret, e n onverfchrokken weezen,
Terftond van nieuwe moed in veelen oorzaak weezen.
Jkbergtweederdendeelvan dezenfchoonenhoop,
Zo haart ik buiten kom, in 't vaartuigs overloop:
De reft, waar van 't getal wierd meerder te eiker uuren,
Blyft by my, en kan naauw van ongeduld méér duuren »
Ik doe ze laagjes ncêr haar (trekken langs de gracht»
En zo heel ftileen (tuk verflyten van de nacht.
De wachters insgelyks ik lalt geef ftilte bly ven,
En met verborgen laag myn krygsbeleid te ftyven :
Ik veins vrymoedelyk te doen door uw bevel
Al wat ik hen beveel, en wat ik daar beftel.
Hefrfchemerlicht, dat 's nachts de fterrenmededeilen t
Ons eind'lyk op de Rcé doet tellen dertig zeilen;
De ftroomdie voert ze voort, e n met gelyke fpocd.
Ter haven dringen in de Mooren en de vloed.
Men laat ze gaan voorby, 't fchynt hun wel uit te vallen,
Geen krygsvolk op de Reé,geen wachters op de wallen}
Een algemeene ftilte, op haar beleid gepaft,
Haar buiten twyffel fteldvan dat wy zyn verraft.
Zy werpen 't anker uit, zy landen zonder fchroomen,
En vallen in de hand van die haar aan zien koomen:
Wy (pringen vaardig voort, en maaken te gelyk
Een fchichtig veldgefchrei. O p dit beteekend blyk
Weergalmd ' t gantfche ftrand door 't roepen ui t d e
(èhcepen,
Die vol gewapend volk ecu fchrikken na zich deepen.
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De Mooren zyn verbaaft, en weeten gecnen raad,
De moed ontzinkt hen eer de ftrydte deeg aangaat.
Wy dringen op hen in te water en te lande,
En doen een ftroomvan bloed atebben langs het ftrande.
Zy liepen tot de buit, en vinden hard gevecht,
En eerzezyngclanddaar menig aamloos legt.
Maar haare Vorften fluks't verllrooide heir vergaaren,
Haar moed waft weder aan, zy meer en méér bedaaren $
En lecvens wanhoop doend haa r ftrydenvoor haar lyf,
Herftcld haarinhaarplicht, e n fterkthaarkrygsbedryf.
Dczubelsraakenuit, di e op haar punten breeken (ken .
Den aandruk van ons volk, waa r menig blyftdoorfteeDe ftrand,de ftroom, de ree, de haven, en haar vloot,
Zyn 't veld waar zich vertoond in vollen fchyn de dood.
Watdapperheid, wa t deugd, ho e veeleheldendaden,
In 't duiftcr van de nacht verdonk'rcn, mag men raaden,
Daar elk alteen getuig der flaagendie by gaf,
Niet onderkennen kon hoc 't met de reft liep af.
Ik vond my overal om de onze moed te gecven, (ven,
Deed deeene winnen grond, drong de ander daar oeneBragt elk in zyn gelid, en onder hunne vaan,
Maar wift niet hoe het ftondvoor dat den dag brak aan.
Doe zag ik dat te mets de Mooren wat bezweeken,
Dat hun de moed ontviel, en zy allengskens wecken:
En zo als 't nieuwe licht deed zien een nieuwen hoop,
Die ons te hulpe kwam, geraakten ze op der loop;
De zucht tot zeeg die week voor vrecze van te ftervcn ,
Zy vlieden na haar vloot. zy ftraksde kabels kerven,
Gaan zonder omzien deur, en niemand en bezind,
Of hy zyn Koning ook met hem te fchecpe vind. (de ,
Dus wy kt dé plicht voor fchrik, en als de vloed haar JanZo voerd haar de eb wcér af van 't land tot haarer fchan.Haar Koningen terwyl, doo r hitte van den itryd, (de .
Met weinig van haar volk zich hebbende al te wyd
Begeeven onder ons, de weg haar argcfneeden,
Die bieden nochtans weer, ik zoek zete overreden,
Om zich behoudens lyfc te gecven aan ons op ,•
Maac
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Maar kryg geen antwoord, al s de tabel op de kop:
Doch ziendezich vermand> al haargevolg verflaagen,
En datzy nu alleen vergeefs haar lecven waagen,
Zo roepen zy om 't hoofd van 't heir, dies ik my noem *
Zy reiken haar geweer, en daar meê leid haar roem.
Ik zend ze allebei terllond aan u gevangen:
Duseindigde'tgevccht,daar'tRyk fcheenaan te hangen.
Opdezewyzewas't, Hee r Koning, dattiw knecht....
V I E R D E T O O N E E L

.

D E KONING , DON DIEGO , DO N RODRIG O , D O N A R I A S * D O N A L ON S O ,
DON SANCHE .

r^Himene , Heer , die komt aan ü verzoeken
^"' recht
.
KON. Wat moeijelyker maar, wat buitenstydlbhc plichten!
Ga, ik en wil haar niet met u te zien ontftichten,
Voor allen dank ik u van my verzenden moet:
Maar denk het is om beft 't geen uwen Koning doet.
DiE.Chimene hem vervolgd,en wenfcht niet te behoeven.
KON. Me n zeidzy heeft hem lief, ik wil haar eens beproeHou n bedroefd. (ven
.

ALON.

V Y F D E T O O N E E L

.

DEKONING, DONDIEGO , DON ARIAS ,
DON SANCHE , DO N ALONSO ,

C H I M E N E , EtVIRE ;

KON. W E ' ™
» zyteindeiyktevreên ,
Chimene, deuitköml t geeft u daartoe volle reen;
Of fchoon Rodngo heelt de zege aan ons verworven,
Hy is in ons gezicht van zy ne wond geftorven.
Geef vry den Hemel dank, die u dus op hem wreekt.
Zie hoe het bloosjen in haar aanligt daar verbleekt.
Di E. Maar zie hoc zy bezwymd yeu wil toch eens bezinnen
lu dit haar zwy men, Heer, de werking van het minnen.
Haar
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Hilar hertenleed heeft haar geheimenis ontdekt;
En laat nu niet méér toe gy dit in twyffel trekt.
CiiiM. Rodrigoisdandood ?
KON. Neet^neei^hyisin'tleeven
.
En gy (laat hem in 't hert op 't minnelykft gefchreeven,
Gy zult hem hebben ook, fchep weder nieuwe moed.
CHIM. Hee r Koning, vreugd zo wel alsdroefneid zwymcri
Vernoegens overmaat ontzenuwd onze krachten, (doer,
En 't hert daar door verflaauwd, zyn plicht niet kan
betrachten.
KON. Gywil , Chimcne , da t menu noch geefgelyk;
Maar gy gaf van uw fmert en al te kenbaar blyk.
CHIM. Wel . Heer , g a vry myn ramp hier mede noch
bezwaaren,
En zeg my, 't zwymen is door droefheid wedervaaren;
Dat druk my daar toe bragt, mag ook wel zyn geloofd,
Want my zyn dood beneemt't vervolgen van zyn hoofd;
Zo hy van wonden derft, voor't Vaderland verkreegen,
Myn wraak is zonder wraak, myn voordel loopt my teZo hcerelyken eind ftrektmy flechtstot verdriet, (gen ,
Helaas! ikwi l zyn dood, mtfarwilzeeerlykniet .
Ik wil nietdatz'hcmdoezogrooten roem verkrygen;
Hem niet op 't bed van eer, maar een Schavot doe ltygcn;
Hyommyn Vader fterve, en niet om't Vaderland,
Op dat zyn naamdaar door bevlekt blyv'metzynfchand*
Te ftervenvoor den Staat is geen ellendig derven,
*t Is door een braave dood een eeuwig lof beërven,
'k Verblymy inzynheil, en mag't doen zonder fchand,
't Verzekerd u den Staat, en my myn offerhand;
Maar edel, maar veriierd door zulke heldendaaden,
Het hoofd voor bloemgepronk gekroond met lauwerEn om u in een woord myn zin te zeggen aan, (bladen ,
Recht waardig voor de ziel myns Vaders in te daan.
Maar, ach! waar toe dat my verrukken myn gedachten!
Rodrigo heeft van my geen kwaad meer te verwachten.
Wat kan toch tegens hem myn ongeacht geween ?
U w Ryk is hem een plaats van vrydom in 't gemeen;
D Daa
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Daar fcbjmhet da» hem im is alles toegelaaten,
(ten:
Daar h'eci lent hy over my, nocb.kan my nrecht my baaJa 't recht geimoord in des verwonnen V yands bloed *
t e n nieuwen eertrap deez' verwiunaar (trekken moet:
paar ik ben toegang van, en'tfchende n van de wetten*
Verltouthem.opm>nnekzyntrotzevoettczetten.
£ O N . My nDochter, di t beklag gaat vry wat hevig aan,
' Defchaal moetzyngelyk daar recht zal zyn gedaan:
Jv.en itak uw Vader dood, maar hy was eerft aanrander,
De biilykheid is my hier zachthcids medeftander.
En eer dat gy beticht van onrecht myn begeer,
<jametuwberttcraad, Rodrig o is daar Heer,
En uwe min aan my in 't heim'ly kdank komt geeven,
Dat ik voor u benoude uw minnaar by het leevenCmM.Voormy myn vyandienhet oogmerk vanmyn haat?
Myns Vaders moordenaar ! en de oorzaak va n myn
kwaad-'
Werd dan zo weinig werks gemaakt van myne klagten »
Dat my fchynt dicuit gedaan met daar niet op te achten ?
Heer Koning, nug y aan myn traanenweigerd recht,
Laat toe dan dat ik neem myn toevlucht tot 't gevecht.
't )s daar door dat hy my wilt te verongclyken,
't Is daar door ook dat ik myn wraak moet laaten blyken.
Ik eifch aan ieder van uw Ridderfchapzyn hoofd,
En die my dat verkrygtzy ik tot loon beloofd:
Dat 's hem bevechten, Heer; en laat my toe te trouwen,
Die aan Rodrigo zal de kop af konnen houwen;
Veroorlofd dat dit zy verkondigd overaL
&ON. Ditkamprecbt , da t gy wil, men u vergunnen zal,
Is wel een oud gebruik, hier in gevoerd voor dezen,
Totftraf, byproefsgebrek, vanmifdaadonbewcezen :
Iviaar'tzwaktdenStaattezecr van'tdappcrfte Oorlogsvolk,
"•
En de uitkoinlt menigmaal is van 't misbruik de tolk,
Ter w y1 decz' wreedc wys, onwis om op te bouwen,
De ontciiuldig e verdrukt, diefchul d heeft' t veld doet
'k Spreek desKwdrigo vryihy is inv al te waard,(houwen.
Om
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Om hem te wsagen aan den uitval van het zwaard:
En hoe zo hoogea hert zich hebben mag m;sgreepen ,
De ïvloorenzyne fchuld met haare vlugt meêfleepcn.
DIE. Hoe , Heer! doet gy om hem alleen een recht ie niet,
Dat al uw hot' hier weet zo vaak te zy ngefchied ?
Wat zal het volk daar van, wa t zal de nyd niet zeggen,
Zo hy door uw verbod het vechten lchy nt te omleggen >
En zulks hem diend tot dek, om niet te neemen aan,
't Geen ieder Edelman zou wil lig ondergaan. (ken
,
Heer Koningspaar deez* gunft.die zynen roem zou vlekLaat hem van zy nbedryf de vruchten eerlyk trekken;
De Graaf was trots, h y heet daar over Ürafgedaan,
Hy deed het als een man, hy moet het houden (taan.
KON. Nadie n gy't zo begeerd, zozalhetzogefchieden ,
Maar duizend zouden zich tot dezen ftrydaanbieden,
In des verwonnens plaats, en 't loon daar toe geftcjd »
Myn Ridders al gelyk maakt moorders van dien held.
't Waar onrecht, he m alleen te zetten tegens allen;
't Zy eens genoeg in dit gevaar hem te zien v allen.
Chimene, kies uw man, enuituwoogenziet,
Maar na dit kampgevecht en vergd my verder niet.
DIE Veri"choondaardoorniet,Heer,diczynen d genvreeHet veld voor ieder een zy open, als voor dezen: (zen,
Na 't geen Rodrigo heeft van dezen dag doen zien,
Wat hert zo hoog, da t hem zou derven d'handfchoen
Wie is 't,die tegens hem zyn leeven hier in waagdc?(biên?
Wat zou deez* krygsheld zyn, wie zou zyn deonverfaagS AU c. Ha! Ridder, zyt gy hier, laat openen het veld, (de?
Ik ben dus onverlaagd, ik ben dien Oorlogsheld.
Mevrouw, vergun my toch myne yver uit te drukken ;
Gy weet wat gy beloofd, indien 't my mogt gelukken.
Kou. Chimene , fteldgyuwgefchilinzynehand?
CHIM. Heer Koning, 'k heb 't belootd.
KON. O
p morgen doet 't geftand.
Di». Neen,Heer,'t is van geen nood dit verder te verletten;
Den arm fteenuitftel zoekt daar moedden ernft kan wetKOM.TC komen uit een flag,entot een kamp te gaan! (ten.
D 2
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Di EG. Rodrig ' heeft aam gehaald toen hy 't o diende aan.
KoM.ik wü,hy hem een uur of tweevoor't minft zal ruften»
Maar om te toornen in dcez' vcchtgezinde luften,
En te betuigen dat ik tot my n leet laat toe
Een bloedig rechtgeding dat ik voluit ben moé,
Zal ik,noch niemand van mynHofjzich daar vettooncn,
Gyzultde Rcchterzyn die 't ftrydenby zal woonen,
Maak dat ze beid' hier in haar dtaagen als 't behoord,
En het gevecht voleind, leid den verwinnaar voort
Tc Hoof; wiehyookzy , h y heeft van my te wachten
Een en dezelfde prys van zyn manhaft betrachten,
En wil dat hem tot loon Chimeric geeft haar trouw.
G U M . Heer,dat 's te ftrengenwet gefteld aan mynen rouw.
KOM. Gy klaagd,maar uwe min, onéenig met uw klaagett,
Indien 't Rodrigo wind, ontfangt hem met behaagen:
Laat af, noc h wederfpreek niet meereen recht zo zoet,
Wiedathetisvantweén, u w Bruigom weezen moet.

VYFDE BEDRYF
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CHIMENE, DO N RODRIGO *

Ty Odrigo , du s by daag? hoe hebt gy't hert ge»
IV
kreegen?
Ga, g y verkort myne eer, ga , wande l uwer weegen.
Roe. I k ga ter dood, Mevrouw , eneerikditbeftel ,
Zo kom ik hier voor 't left uzeggen noch vaar wel:
Myn min is fchuldig, en myn hert in het belyden
Derf zonder uw verlof uit uw gebied niet fcheiden.
CHIM. G y gaat ter d<Jod?
ROD.
Ja run; d e Graaf zyn wraake heeft,
Zo haart gy dit verlof maar aan uw dienaar geeft, (zen ,
CHIM. Gy gaat ter dood! Don Sanche is die dan zo te vreeDat hy een fchrik aan dit ontembaar hert kan weezen ?
Wat maakt u zo gering, of wat maakt hem zo groot?
Rodrigo gaat ten ftryde, en acht hem zelrs al dood.
l>ic niet gevrcefd en heeft myn Vader, noch de Mooren,
Gaat
CHIM.
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Gaat vechten met Don Sanche, cngceftdemoedver looren.
U w dapperheid heeft die no 't nood doet bet toflecht?
ROD. Ikganamyneftraf, e n niet naar een gevecht,
En myn trouwvaftc min beneemt my hetbegeeren
Wanneer gy zoekt myn dood van't keven te verweeren,
'k Heb altyd'tzelfdc hart, maarikenhebgeenhand
Tot de behoudenis van 't geen dat gy verband,
En deze nacht had gy alreeds uw wenfeh verkreegen,
Zo ik geftreeden had alleen van mynent weegen.
Maar doende'tvoor myn Prins,voor'tvolk,en voor den
Myn befte niet te doen dat waar gewceft verraad. (Staat:
En myn manhaft gemoed haat zo noch niet het keven,
Dat het zich wil daar uit met trouwloosheidbegeeven.
Maar nu 't verfchil Hechts hangt aan'tgeen my zelver
raakt, (wraakt
,
Gy, eifch t myn hoofd, e n de eifch werd by my niet geUw haat doet udaar toe eens anders hand verkiezen,
Ik was niet waard mynlyfdoor deuweteverliezen;
Men zal my ook niet zien zyn flaagente weérftaan,
TcBen hemmcérfchuldigdievooruden ftrydneemt aan:
En denkende dat het van u is dat ze komen,
Nadien zyn wapens voor uw eer zyn aangenomen,
Ga ik hem bieden aan myn borft geheel ontbloot,
En kus in zyne hand de uwe die my dood.
CHIM. Indie n van droeve plicht de hevigheid verbolgen;
Die my doet tegensdank uw dapperheid vervolgen,
Aan uwe min fchryft voor zo over ftraffenrecht,
Dat het u weerloos fieldaan hem die voor my vecht,
In deez' verblinding wil u echter niet ontgeeven >
Dat dit uw achtbaarheid niet min geld dan uw leeven;
En dat, oo k in wat roem Rodrigo heeft geleefd,
Zohyverflaagenwerd, zy n achting hem begeeft).
De eer was uwaardiger dan ik u waard moeit weezen.
Doen ge in myns Vaders bloed uw handen wiefcht voor
Enzcuverzaakendecd, infpytvanuwemin, (dezen »
Pc hoop, d e zoete hoop, di e myn bezit had in.
D ?
En
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Dat zonder tegenweer gy te onderzoekt te raak en.
Wiu ongelykheid drukt dus owe moed ter neer f
Waarom had gy die doe, o f heb ze nu niet meer?
Hoe' zytgykoenmaarommyrcvcrongelyken ?
Als my geen ongely k gefchied wilt gy bezwyken ,
Enhaudcldgy zo ftrafmynVader, o m daar na
Te lyden zouder nood dat iemand u verfla ?
Neen, zonder dat gy fterft,laat my uw dood betrachten,
Fn doet wat voor uw eer, wil t gy uw lyf niet achten.
Ror>. Na'sGraave n dood, en na der Mooren nederlaag,
My n achtbaarheid gettut met zulken ftyven fchraag,
Zich tegens niemand nu voortaan behoefd te zetten;
Men weet wel dat geen vrees myn groot gemoed kan
Dat myne dapperheid fchiet alle ding vermag, (letten,
En daar het geld myn eer ik deurbreek door 't ontzag.
Neen, neen, in dit gevecht (wat gy daar van moogt denken)
Rodrigoftervenkan, maa r kan zyn eer niet krenken.
H» zal nietzynbeticiu dat hemzyn moed begaf;
Hy zal nietraakenvoorverwonneninzyn graf:
Men zal maar zeggen, dat hy niet heeft willen leeven %
Om totChimenes haat geen oorzaak meértegeevcn,
Dat hy geweeken is voor 't ftraffenoodgeval,
't Geen zy nMeefterflè dwong te zoeken zynen val.
Sy eifcht van hemzyn hootd, e n haar zyn hoofd te ontzeggen (gen
,
Schynt aan zyn moedig hert een doodfchuld voor te legTot wraak e van zyne eer zo fchoot hy op zyn min,
Tot wraak van zyn Meclterfs* fchiet hy 'er 't leeven in,
Dusdoendeplaats, infpytva n zyne liefde geeven,
Chimene aan zyne eer. en aan Chimeen zyn leeven.
Alzo dan zult gy zien myndood inditgevecht,
Den hooren van myn heil te hebben opgerecht:
En zal dit eers gevolg myn willig Iterven kroonen,
Dat niemand buiten my u kon voldoening toonen.
CHIM. Nadienaiicttcn.niettcloopeuinuwdood ,

Uvr
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U w lecven noch uw eer, twee redenen zo groot,
Zo doet het dan om my; enwilkloekmocdigftryden,
Ten miniten om my van Don Sanche te bevryden.
Heb ik a ooit bemind, z o weerd van mynen hals
Eenjak dar aan myn zin zo tegen is in als.
Moet ik u zeggen méér? ga , denkopuwbelchermen »
Op dat door dwang myn plicht zich uwer mag ontferEn is o 't minnen ernft, zo keer ver winnaar uit (men ;
Den ftryd,die van die 't wind Chimene maakt de Bruid.
Vaar wel; dit woord gezeid doet my van fchaamte bloozen.
T W E E D E T O O N E E

L

D O N R o D R I C O alleen.

VtT A t Vyand is 'er nu die ik niet 't veld doe looien,
" Voort Moor , voor t Navarrois, voor t koene Caftiljaan,
En al wat Spanjen méér voor ftrydbaarvolk fokt aan,
Voeg a by een, enkomvrylegerwysbeftooke n
Een hand, die zulken moed door haar is ingefproöken;
Gebruik al uw geweld op zo een zoet verwacht,
Om datté niet te zien is niet genoeg uw magt.
D A R D E T O O N E E L
D E I N F A N T E alleen.

.

O^ Al ik o noch ontzien, ontzag van myn geboorte,
*-*
Die maakte een mifdaad van my nmin ?
Ofwel uleenen 't oor, óliefde , diedepoort e
Doet open aan myn wenfeh, enlaatmyndriftcnin ;
ArmePrinléfiè. los van zin,
Hoe zult gy doen hier na bchoortc ?
Rodrigo, uw e deugd umyner waardig maakt;
Maar gy,ach!door uw deugd niet aan een kroon geraakt.
O onbarmhartig lot, datalteftrafgaatfcheide n
Myneeere van myns herten lult;
Moet dan myn keur,die valt op zulke deugdzaamheiden,
My korten zulken leet, mymaakenzoontruft ?
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OHemel! wiekanzynbewuf t
Wat fmert myn ziel noch moet verbeiden »
Zo ik op myn gemoed doch niet verkrygen kan
Dat ik de min doof uit, ofnee m de minnaar an.
Maarfchaamte my misleid, noch reden kan beramen,
't Verfmaadenvanzo waarden keur:
Of Vorften van myn Staat my fchoon al vryen kwamen.
Rodrigo, 'k wil met u myn daagen brengen deur.
Want nadat my de zaak komt veur,
En kan uw hoofd geen kroon befchaamen,
Nu gy twee Koningen verwonnen hebt in 't veld,
En uden naam van C I D haa r tot een Heere (leid.
Hy is my waardjmaar weer ik heb hem weg gegeeven,
Hy aan Chimenebly ven moet: (ven
,
Haars Vaders dood niet houd haar haat zo wel by 't leeÖt zy vervolgd met leed de plichten van haar bloed.
Das hoopt niet langer eenig goed,
Uit deze daad by hem bedrecven,
Nadien dat tot myn draf het noodlot kan zien aan,
Dat min noch dmuren blyft by die in onmin Haan.
V I E R D E T O O N E E L

.

D E INFANTE , LEONORA.

INF. \17Atkomtgydoen,Lenoor ?
LEO. »"
Mevrouw, ik komutoonen
De vreugde die ik voel nu ruft uw deugd gaat loonen.
iMF.Waar zou deez'ruft doch zyn te vinden in myn kwaad.
LEOM. Z O Heide leefd by hoop, en zonder hoop vergaat,
En kan Rodrigoos min uw ziel niet langer kwellen;
Gy weet in watgevechtChimene hem gaat (lellen,
Nu hy daar derven moet, o f werden moet haar man,
Zo is uw hert geheeld, mids hoop niet duuren kan.
INF. Hoevcelfchort daar noch aan ?
LEON.
Watweetje'croptezeggen?
INF. Maar zeg veel eer wat hoop dat gy my weet te ontlegOffchoonRodrigo wel op zulken voorwaard ftryd,(gen?
Noch,
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Noch weet ik raad om ditgevolg te zien vermyd:
De min, die n zoeten Arts van myncwrcede wonden,
Eenduizendkunftenaar, heef t duizend looze vonden..
LEo.Wat kond gy hoopen noch,nadien een Vaders moagA
Haar vaftverknochte min door onmin niet en ftourar
Want by des zaaks beleid Chimene wel laat blyken,
Dat haat in dit vervolg moet voor haar lierde wyken.
Zy vorderd een gevecht, en voor haar Ridder kielt
Een die in ieders oog alreedsden ftrydverlieft:
Zy keurd niet angftig uit een van de vroome Helden,
Die roem en wapenkund haar daar voor oogen (telden,
Don Sanch' haar keur voldoet; en 't is voor de eerftemaal
.Dat dezen Jongeling hem wapend in het daal.
Zy liefd in dit gevecht zyn onbedreven weezen;
(ielykhy zonder roem, z o iszy buiten vreezen:
Zulk kiezen» e n zo haait, ka n u genoeg doen zien
Datzy maar zoekt een ftryddie haar tot onfchuld dien':
Om met deez' zeeg zich aan Rodrigo te hefteden
En onder fchyn van dwang te toonen wéér te vreden.
INF. I k merk het wel genoeg; e n niettemin myn hert
Tot deez' verwinnaars gunft te méér gedreeven werd.
Wat raad, wa t raad voor my, di e in myn brand moet
finocr^n?
LEON. Dat gygedcnkt,Mevrouw,wic dat gyzytgebooren,
't Lot leverdu een Prins, gy liefd een Onderdaan.
INF. Myn liefde gaat heel op een ander ftreeknu aan,
Ik min Rodrigo, nie t zo als hy was voor dezen,
Een vry veel hooger vlam is nu in my gereezen.
Min ik hem, ' t is dien Held die zo veel heeft gedaan,
'tlsdeberoemde C I D , daarVorftenonderdaan .
Ik zal myn zelfs nochtans ook hier in overwinnen,
Nietdat ik vrees voorfchand, maa r om in't zoete minVan zulkcn lieven Paar te geeven geen belet;
(nen
En of men hem al fchoon een kroon had opgezet,
Ik wil nietneemen weêr't geen ik heb eens gegeeven;
Nadien inditgevechthy wis moet bovenzweeven.
Kom laat ons noch eenmaal beveiligen ons gift,
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EnaanChunenedoenerkennèhdezedrift.
Engy, di e tiet den brand die my heeft overwonnen,
Zie my ook eindigen gelyk ik heb begonnen.
V Y F D E T O O N E E L
CHIMENE, ELVIRE .

.

p Lvire , watalleedsis'tdatiktrooft'loosly?
•*-" Hoe rold het ongeval balaadig over my r
Ik weet niet wat ik méér of kan of zal v.crhoopen,
En alles baard my vrees, e n gaat my tegen loopen:
Geen wil in my ontftaat die ik volkomen wou,
En zelfs myn zoetite wenfeh die volgt een fnel berouw.
Twee Ridders ik om my breng tot een bloedig vechten,
En hoe het ook valt uit 't en kan myn ramp niet rechten,
't Lot gun my wat het mag, my n leet is even groot,
EB ik blyfzonder wraak, of die ik min blyftdood.
ELv.Van deeen en de ander kant zie ik u 't leet ontdooken,
Ofgy krygtdie gy mind, of gy zult zyn gewrookefl.
En wat ook 't noodgeval hier in befchikken kan,
Oft voerd uw roem ten top > of't helpt u aan een man.
CHiM.Hoe!aan een die ik haat veel meer als een verraadef;
Myn vryers moordenaar, o f moordcr van myn Vader!
Wie dat men van deez'twee my geeft tot Echtgenoot,
Zyn handen zyn van't bloed dat ik meeft min noch rood,
Myn ziel te wederzyds heeft van hen een atgryzen, (zen;
En vree s meer als de dood 't geen't vonnis hierzal wyWeg wraak, we g min, die my het hoofd brengt op der
In u en is geen zoet dat ik zo zuur bekoop. (loop
,
Engy, 6 Noodgeval! gyflaa t en zalfd de wonden,
Laat zonder voordeeFt eind zynvan'tgevechtgevonden,
En zonder dat men weet wie't wind, of wie't verliefd.
ELV. G y voor u zelfs hier inte Irrengen ftrafverkieft,
En dit gevecht u maar een nieuwe fmert zal weezen,
Z o 't u vervolgen doet uw recht gelyk voor deezen:
U tuige n doe dus ltaag d'hoogachting van uw bloed ?
En u doet eifchen 't hooft! van die gy mjnnenmoet.
Neen,
CRIM.
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Neen, neen , 'tis ver het beft, datzynertarmverkryge n
Hem doende een lauwrekrans, u eeuwig Voort doe zwyDat by't gevecht s gevolg avr plicht bly ve overhecrd,(gen:
En a de Koning dwingt tot 'tgeen gy zelfs begeerd.
CHIM. Alshy verwinnaar waarydenkt gy ik't op zou getfven?
Myn plicht is v eel te tferk, en myn verlies te oneven.
Noch recht van kampgevecht, noch dat van 'i Konings
t n de i aan my geen wet daarna te zwygen (til. (wil
,
Hy kan met kleine moeit' Don Sanche zien verwonnen,
Maar niet met tam zo HchtChimenes roem gefchonnen»
En wat fchoon aan zyn zeeg de Koning heeft beloofd,
Ik zal 'er duizend méér doen vechten om zyn boord.
Etv. Zie toe.vry dat tot lirar'van dit hoogmoedig Ipreeken,
Den Hemel niet en duld' dat eind'ly kmen u wfeeke.
Hoe nu! wilt gy noch al vernWeti bet geluk
Dat« met eeren eens doet atïtaan van uw ihik? (hoöpen?
Wat heeft deez' plicht toch voor? wa t kan zyudoen
Is met uw vryers dood uws Vaders lyf te koopen ?
Hebt gy re weinig aan eer*flagvan 't ongeluk ?
Moet ramp zynopgehoopt op ramp, eudru k opdruk?
Ga heen vry, ga al voort in deze vreemde grilleer;
Gy zy them wis niet waard die zy a geeven willen.
Den Hemel eenmaal moé van u te zyn zo goed >
Zal doen gy door zyn dood Dun Sanche hebben moer.
CuiM.Eivire,ik heb genoeg aan 't geen ik moet verdraagen,
Verzwaar hettoch niet méér met zulken droef gewagen;
Ik wil ze, z o ik kan, vermyde n alle bei,
Zoniet, Rodrigoheeft myhwenichtotzytigelei.
Niet dat een zotte min myn neiging ftrekttot dezen,
Maar zo men hem verwon, ik zou Don Sancties wezen,
Dit inval doetdeez'wenfcboitmyne lippen gaaw:
Wee my! wat zieik daar? Elvire, ' t is gedaan.
Z E S D E T O O N E E L

Dow S A N C H E

SANC \A E
*•**

.

, CHIMENE , ELVIRE .

vrouw, ik breng hier voor uw voeten dezen
degen.
CHIM.

6o D

E C
I D ,
Ho e ! om Rodrigoo s bloed my daar doen af te
vcegen?
Venaader, derfdg y noch verfchyncn voor myn oog,
Nu gy my hebt berooid van 't geen my 't herte toog >
Bard uit vry myne min, gy hebt niet méér te vreezen,
Myn Vader is voldaan, laat af dus dicht te weezen.
Een zelf ie llag myn eer gefield heeft uit de ly,
Myn ziele buiten hoop, my n minnevlammen vry.
SAN. Me t méér bezadigheid.
CHIM.

CHIM. Wat

! houdgyunietbinne ,

Vervloekte moorder van een heid die ik beminne:
W e g , ' t moeit zyn met verraad, ee n krygsman zo vermaard (zwaard
.
Waar nimme r t e onderbrag t doo r u w flaphandig
EL v. Maar hoor hem toch, Mevrouw.
CHIM. Watvalt'etmeêrtehooren
?
Kan ik noch twyffel liaan aan't geen my komt te vooren?
'k Vin tot myn ongeval het geen ik hebgezocht,
En myn vervolg, helaas ! datisteneind'gebrógt .
Vergeef my, waarde vriend ,dit moordig onderwinden,
Denk dat ik ben een kind zo wel als een beminde ;
Wrocht ik myns Vaders wraak ten kofte van uw bloed,
Ik 't myne weer om u te wreeken Horten moet. (wen ,
Myn ziel heeft wydets niet het geen haar kau weérhouZy van u eifchen komt gena op haar berouwen;
En gy, die door zyn dood my te verkrygen acht,
Onzalig dienaar van myn noodlot zo onzacht.
Hoopt niet mcér iets van my, gy zult my noitbehaagen;
En hebt voor dienft te doen het leeven my ontdraagen.
SAN. Ee n vreemden inval, die vervreemd van all'gehoor.
CHIM.Hoe! wilt gy noch dat ik leen aanuw roemen'toot?
Enmetgemakverfta, metwatvermetelhede n
Gy uiten zult zyn moord» myn ramp, uw dapperheden,
Op dat my uw verhaal het herte brceken doe;
Weg, weg , i k heb uw hulp daar niet van nooden toe,
J^aat myne ziel vergaan door haare eigen kwaaien,
Tot wraake van myn lief wil ik geen helper haaien.
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ZEVENDE TOONEEL .
DEKONIKG, DONDIEGO , DON ARIAS ,
D O N S A N C U E , DO N ALONSO ,
CHIMENE, ELVIRE .

U Ee r Koning, ' t is niet méér van noode dat ik
*••*
veins
Vöoru, 'tgeeniktoc h niet verberg in my ngepeins:
Ik mindc,'t was n kond, maar om myn bloed te wreeken
Heb ik zo waarden vriend wel derven doen doorltceket •
Gy zelfs.Heer, aan 't vervolg hebt konnen zien wel licht,
Hoe dat ik heb myn min doen wyken voor myn plicht.
Rodrigo is eens dood; zyn dood hem dit doet winnen ,
Dat ik in (teé van haat beken hem te beminnen.
Tc Was fchuldig deze wraak aan die my heeft geteeld.
*k Ben fchuldig dit geween aan die myn min beveeld.
DonSanche, me t voor my te zyn, heef t my bedorven,
En de arm die my bederft heeft my tot loon verworven.
Maar, Heer, zo my n ellende uw groot gemoed verzet,
Zo wederroeptuitgunftdeze al te harde wet;
Ik wil hem al myn goed tot zyn vergelding geeven,
Mids dat hy my laat toe van na myn zin te leeven >
Op dat ik zonder eind tot aan myn dood befchrci,
In kloofterlyk gewaad, myn Vriend en Vader bei.
DIEGO. Zymihdhem , Heer , e n acht haar eer na niet fe
fchennen,
In dus met eigen mond haar liefde te bekennen.
Kov. Chimene , datgy'tweet . uw Minnaar is niet dood.
Don Sancli' heeft maar zyn fchand metvalfch bericht
vergroot. (gen
j
'»
SAN. Heer Koning, haaren haaft die heeft haar zelf bedroolk kwam om van't gevecht haar de uitkomft te vertogen.
Dien braaven Oorlogsheld, die in haar ziele leefd,
Vreeftniet, lprakhy , z o als hy my ontwapend heeft;
Ik zou veel eer de zege onzeker laaten bly ven,
Dan 't bloed te ftortendat Chimenes zaak kwam ftyven:
Maar
CHIM.

6p D

E C

ID ,

Maar nademaai myn plicht my dwingt nu 't Hoftegaan,
Diend haar in plaais van my uw wedervaareu aan;
Ga werp u, e n uw zwaard, voo r haarevoeccu neder.
Ik kwam'er; d u gezicht bedroog haar; want my weder
Daar tiende,zy.zo't fchynt, my voor verwinnaar nam,
En daat'lyk uoor haar too»n haar liefde boven kwam,
Met luiken ongeduld, enzulkehevignedcn ,
Dat ik tot geen gehoorkon komen vaii myn reden.
Voor my, ik iu myn ramp my noch gelukkig acht,
Onaangezien het leed myn lierde daar van wacht;
En in myn groot verlies bemin ik het verliezen, (zen.
Dat cind'lyk uitkomlt geelt aan haar volmaakt verkieKON. My n Dochter, reken d a zo lchoonen vlam geen
fchand,
Noch zoekt geen middel méér tot verder tegenftand:
Een buiteustydföhe lchaamt vergeefs u dat kom hecten,
Uweerisvoortaanvry, u w plichten zyn gek weeicn,
U w Vader is voldaan, e n wraaks genoeg voorwaar,
55b menigmaal uw liet tezien in zulk gevaar:
Gy ziet den Hemel een heel ander (chiKking maaken.
Zo veel voor hem gedaan doet nu nw eigen zaaken,
Noch wederltreera niet mcêr mynKomnglyk bevel j
Dat u een Bruigom geelt die gy bemind zo wel.
A C H T S T E T O O N E E L

.

D | K O H 1 N 6 , P O H DLEGO , D O N A R I A S »
DOM R O D R I G O , D O N A L O N S O , D J H
S A N C H E , D E I N F A N T E , CHIMENE, LEONORA, ELVIRE.

INF. P \ Rooguwetraane n af,Chimene,ftaak uw treuren,
*••' En hsb van myne hand hein die u maggcbeureii,

RoD.Necm my niet kwaalyk at^Hcer Koning,zo myn min'
My voor haar knielen doet, daa r ik my voor u vin.
Mevrouw, ikkomgccnloonvanmynvcrwinuinghaalen,
Maar met myn hoofd öp t nieuw myn mifdaad u betaaien: My
n
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Myn liefde t'myncr baat en brengt Biet in voorrecht,
Noch 's Konings willekeur, noch wetten van 'tgevccht.
Zo't geen'er is gedaan te kott komt voor een Vader,
Zeg met wat middel men u mag voldoen noch nader;
2yn'tduizend vryersdie noch te bevechten liaan?
Moet myn gevaar tot aan des waerclds einde gaan ?
Zal ik een vloot doen v!icn?een heir aan Hukken kappen,
En de ouder helden roem manhaftig over Happen ?
Zu myne fchuld daar door dan eenmaal zyn voldaan l
Ik wil het alles doen, ik derf het al bellaan.
Maarzodeez'wreedeeer, geduurigonverbeden ,
Niet dan inet myne dood kan zyn geileld te vreden,
Zo wapend tekens my niet méér eens anders kracht,
Myn hoofd leid voor uw voet,wreekt u met eigen magt;
U w hand alleen heelt recht van my te zien verwonnen;
Neem zelfue wraak die noit een ander doen zal konnen;
Maar dat myn dood voldoe ten minden myne ftraf,
Noch Hoot my niet met een van uw geheug'nisaf:
Eu nademaal myn val moet uwen roem behouden,
Behou 't geheugen van die uwen roem dus bouwde,
Enzegzomwyl, al s u voor oogen komt myn dood,
Had hymy niet bemind, h y had geen fiervensnood.
CHIM< Rys op, Rodrigo,'t is niet méér te ontkennen,Heert,
Myn lieidc wil 'er uit, myn drift is niet te keeren,
Rodrigo deugden heeft die ik niet haaten kan,
En gy myn Koning zy t, da^r is geen weig'ren an.
Maar 't gund daar gy my hebt alrcede toe verweezen,
Kan met geen redens fchyn zo haart volvoerd noch weezen;
Zal eenen dag myn rouw doen aan, en leggen af?
Rodrigo in myn bed > myn Vader zien in 't graf?
Dat waar te zeer geheuld met die hem heeft vcrllaagcn,
En aan zyn waarde ziel myn trouweloos gedraageu:
Dat waar myn eer bevlekt met eindeloozclmaad,
En in myns Vaders bloed my n fnoode hand gebaad.
KOM. D e tyd heeft menigmaal voor wettig aangepreezen,
't Geen vry onwettig fchcen in zyn begin te weezen.

Ro-

«4

DE C

1 D.

Rodrigodoor 't gevcchtuzyncheeft gemaakt,
Maar of hy nazy n loon al ichoon op huiden haakt«
Ikinoefteenvyandzyn, Chimene , uwerceren ,
Zo ik henizulken loon niet liet noch wat ontbeeren,
IJ w trouwdag uitgeiield verbreekt het kamprecht niet,
Dat zonder rydbeding hem uwe trouw aanbiedt'.
Neem, zogy wilt, ecnjaartotatltandvanuwweenen ,
Rodrigo, midlerwy 1 moet gy ter heirvaart heenen,
En nademaal gy hebt de Moorcn uit ons Land
Gedreevendoor't geweld van uw geftrenge hand,
Ga hen tot in haar neit den Oorlog weer toevoeren,
Neem haare Steden in, en plonderd Dorp en Boeren,
De naam alleen van C I D haa r ltrekken zal tot fchrik,
Zy noemden u haar Heer, ik u haar Koning fchik;
Maar onder 't krygsbedryfuw lief getrouw wilt weezen,
Kom weder, kan het zyn, mcêr waardig als voor dezen:
En door uw groot beftaan verkryg u zulken naam,
Datgy haar dan moogtzyn metéeren aangenaam.
ROD. Heer,omuwdienlttcdoen,Chimencteverkrygen,
Wat kan 'er zyn zo hoog daar ik niet toe zal llygen ?
Al moet ik van haar weg zyn menig droeven dag,
*t Is my geluks genoeg dat ik noch hoopen mag.
Ko N. Hoo p op uw dapperheid, en hoop op myn belooven,
En nu gy 't kwaadfte zy tgelukkelyk te boven,
Om te overkomen voort 't geen noch haar eer niet lyd,
Laat werken uwe deugd, u w Koning, endetyd .
U
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