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E Staten van Holland end e Weft vriesland doen te «reten
Ufoo On s vertoont is by eenige Liefhebbers van de Neder
iuytkhe Tacle n foéz y , hoe dat fy al vooi eenige f aren*
na he t voorbeeld va n de Italiaanfch e en Ftanfche Acade mie, t'Amftctdar a opgerech r hadden, een Konftgenootfchap on-

der d e Pren t e n Sinfpreuke van M I L V O L I N T I I D I A I D V D K ,

waar in dagelyks geatbey t was , en noch wiert, tot voortfetting e
vanonfe Taaie n Dichtkuuft, gely k oo k al eenig e Werkjens, na en
dan dm van in 't licht gekomen, en doorden druk gemeen gemaak t
waren; en dewyl van tyr tot tyt uytgegeve n löude n worde n groo tere werken, di e by dat Konftgenootfchap, fommig e reet s gemaakt
fommige noc h onderhande n ware n , waar toe het felve, boven
haat kyden arbeyd, noch groote kofte n tot de n Druk, enwatdaa c
meer toebehoort • (oude moeten doen , e n vermit s ook nie t Ton der groot e reden gevreef t wier d , dat al het gene va n ecnigh belan g
zijnde.by he t (elve Konftgenootfcha p uytgegeve n loud e worden ,
aanftonts door andere (oude moge n werde n naargedrukt , e n fonder eenigeopmerkingh , veel mi n naauwkeu'igheyddrrSpeltingoft e
nettigheydderT»Ie,aan aide Wetel t gemeen gemaakt , waa r doo t
het.goeie lnüg t tot opbouwing der Nederduytfche Tale, ende vnortfettinge vande welfprekentheydtin d e felve verhindert, en de lult om
daarin voort te gaan aan het voorfeyde Konftgenootfcha p foud e benomen worden; foo hadde fichhet felve Konftgenootfcha p genoot faaktgevonden, o m lichte keerento t Ons , ootmoedely k verfoe kende, dat het Ons gelieven mogte haut e begunftige n al l e de Werken , die uyt he t felve Konftgenootfcha p i n 't licht gebtag t foude n
worden , met ons O&rov voo t zo jare n taDgh , en onder foodanig e
ftrafFe tege n de gfene, die de felve foude n nadrukken , verkoopen ,
oft elders naargedrukt, in defe Onfe Provintle voeren om re verkoopen, al s her On s foude gelieve n goe t t e vin;ien. SO O IS 't , dit
Wy, d e Sake en't Verloek voorlz . overgemerk t hebbende , end e
genegen welènde ter bede van d e Supplianten, uvt Onfe rechte wetenuhap,Souveraine mach t ende authotiteyt de felve Supplianten geconfenteerr.geaccordeerr, en geoftioycert hebben , confenteten. accorderen, end e Oftroyeren mirs defen, dat fy gedurende den tvt van vyftien
eerftkomende]aren.de werke n by het voornoemdeKonftgenoorfcha p
onder de n Tytul « n N i i V o i E ü t u i J! A R D U U M gemaak t
werdende oft airede zynde. binne n den voornoemden Onfen Lande
alteen (uilen mogen drakken.uytgeven ende verkoopen, verbiedende
daarom alle n ende eenen iegelyken , de felve Werken na te drukken,
ofte elders naargedrukt binnen Onfen Lande re brengen, uvt te geven
•ftete verkoopen, op verbeurte 'an alle denaargedrukte.irigebrachte
ofte verkochte Exemplaren , ende een boete van driehondert guldens
«iaaitnbevcn te verbiuren.t e appliceien ten deide part voor den Offi -

cierdie de calange doen fal.ecndet de put root den Atme a der plurfen daar her cafus vooi vallen fal, e n het letterende derde part voor de
Supplianten. Alles in dien verftande, dat W y d e Supplianten met de fen Onfen Octroye alleen willend e gratinceten to t verhoedinge va n
hare (crude door het nadrukken «an de voord. Werken daar door ia
geenigen deele vcrftaan,dcn Inhoudevan dienrcauthoiifercn,orce t c
advoueren.ende veel min het feiteondeiOnlê protectie ende betcheiniingc cenig meerder credit, aanlien oite reputatie te geren; Nemaai
dcnSupplianten in ca s daar in Iets onbehoorlyks (oude mogen influëxen, all e het zei ve tot haren latten lulle n gehouden welen te verantwoorden , tot dien eynde wel expretTelyk begerende, dat by aldien iy
defen Onlen Octroye voor deièlve Werken lullen w Uien Hellen, daat
van geo e geabbtevieerd e ofte gecontrabeerd e mentie fulle n mogen
maken jNcmaar gehouden fullen wefcn.het fdveOctroy In't gehed.cn
fonder cenigeomiffiedaar voo r tedruklcen.oppene van be t effect van
dien te vcrlieien. Ende ten eynde de Suppliante n deiefaOnfen conlente
en O&rove mogen genieten naai betiooien, latten wy all e ende eenen
iegelyken dat iy de Supplianten vm den inhou d va n delen doen laten
ciidegcdoogen,ruftclyk,vrcdelyk,endevolkomcritlykgenieten end e
«ebruyken , ceüctende all e bde g end e wederleggen te t contrarie .
Gedaan in de n Hagc onder onfen Groot en Zegele hier aan doe n hangen , den XV. Maait, in ' t |aar onfe i Heeten en Zaligmaker * duylent
fes hondenleven en.fcrentigb .
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onverduldige bcgcertens om te wreeken
Myns Vaders dood, di e my zo herig komt ontftceken!
Verbolgen kinders van 't herdenken my ner fmart,
Die 'k blindelings omarm mét myn wcmoedig hart;
Wilt uw gewéld op my tóch maatigen, én lyden,
•Dat ik my daar van moog voor weinig tyds bevryden;
Om te dverwecgen ia een ftaat10 droef te moe,
Wie ik ftélin gevaar, é n wie 'k vervolgen doe.
Als ik Auguftusziein heerlyckhei d gezeten,
En dat door u aan myn geheugen word verwecten ,
Hoe hy myn Vader heeft mét eigen hand geflagt;
En zich aldus de wég gebaand tc5t de oppermagt;
Wanneergc in my herroept die bloedige gedachten
Van zync woede, én voed myn haat mét nieuwe klagten,
Zo geeve ik me ozcr aan uw' hevigheid, én meen,
Dat ik hém duizend doón verfchnldigd bén, voor een.
Nochtans, in 't midden van een gramfchap z o rechtvaerItCinnamy, hoei k Augullus haat, meer wacrdig; (dig ,
En 'k voel de drift verkoeld van myn onftecken bloed ,
Zo ik in dit vervolg myn minnaar waagen moet.
Ja, Cinna , ikgazelfmytégenmyverftooren ,
Als ik gedenk 't gevaar aan u door my befchooren;
Hocwélge u toont om my te dienen onverzaagd,
U teeirtchen' s Keizers bloed , ach ! is u bloed gewaagd.
Men denk* niet na zo hoog verhoeven hoofd te dingen,
AO
f
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Of weete eerft dat ons ftóïm op ftdrm ook zal befpringcn.
Hoc 't uit zal vallen ftaat in twyftcl, én 't gevaar
Is tékcr ; licht'lyk wordge ontdekt door een verraar..
Het (luk niet wél beleid, geentyd in acht genomen,
Kan alt gevaar op't hoofd des (lichters nêtrdoen kdmen .
Zcif mét de (lag, die gy den dwingland dreigt, u flaans
Jaiu zyne ondergang udoen mét hém verbaan.
En wat ter gunft van my uw' min in 't wérk mogt ftéllcn,
Hy in het vallen zoude u licht ter nédervéllen.
Verlaat, helaas ! verlaat zo doodelyk een laak.
My wreeken door uw dood,veiftrékt aa n my geenwraak.
Een hart is veel te wreed, in dien 't voor heil kan achten,
Een' zoetigheid vermengt mét cindclooze klagten :
Ik acht eens vyands dood te grooten ongeval,
Wanneer ik weet dat my die tranen költcn zal.
Hoe ? traanen ? als ons (laat een Vaders dood te wreeken?
Wat fchadekanby zulk een voorfpocdzyn gdeeken ?
En als zyn Moordenaar door ons geweld vergaat ,
Bedenkt me dan hoe duir dat zync dood ons ftaat?
Houd op , óyd'le vrees'houd op, 6 téderheeden,
Omzwakhêen, my onwaard, indézeborfhefmecden .
En gy, die door nw zórg my brengt m dit verdriet,
O min! verfterk tnyn pligt, maar wéderftrcefzc niet .
Haar te overwinnen is uwe eer niet, maar te wyken.
Zyt edelmoedig, laat myn pligt dezeege ftryken.
Hoe gy haar meerder geeft, hoe zy u béter loont;
En in haarzeegcpraal, zult gy u zien gekroond.
T fV E D E T
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A, Fulvia, ik zweer, é n héb't voorheen gezvrooren j
Hoewél ik Cinna min, en hém héb uitverkooren;
Ik wil Aüguftus dood, én voor des dwinglands hoofii,
Héb ik hém mync min, héb ik hém my beloofd.
Ik geef hém déze wét, m y van myn pligt gegeeven.

FUL-
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F u L r i A.
Te recd'lyk is die wet om u te wédcrftreeven.
Gy doet aan ider zien door zulk een grooifch be fluit,
Dat gy récht waerdig zyt het bloed daar gy uyt fpruit.
Maar, fta my toe, Mevrouw, om u te moogen zéggen^
Dat gy behoorde uw ' haat in 't einde eens néér ie leggen.
Auguit' die u voorliet mét zo veel fchat, én goed,
Heeft hy daar mede uw leed niet ruim genoeg gcLoet ?
Zvn gonlt , di e it tót uzo hoog in töp gereezen,
Dat gy alleen by hém in achting fchynt te weezen,
Ja, de geluk igtte der hovelingen, fmeekt,
Gcboogen voor u néér, op dat gy voor hém fpreckt .
ÉMILIA .

Geeft hymeeen Vader wéér door weldaan,of berouwen?
In welk een achting, dat men my ook aa n moog fchoaMétovervloed van fchat,met magt,geloove,én ecr;(wcn.
'K blyf 't kind van ee n doo r he m te r dood gedocuide n
heer.
Een wéldaad kaa niet al, wat gy zoud waanen, maaken»
Zy hoont ons, zo zy komt van iemand di e wy wraaken .
Hoe méér w e opofferen aa n die om haat, hoe wy
Hém fterkermaaken t<5t onze ondergang; b y my
Blyft ftcedsde zélve mocd,wat gonft mv wérd'beweezen.
Ik bén ndch die ik was, 'k vermag meer als voor dézen;
En mét de fehatten van zyn hand ontfangen, maak
Ik 't Roomfchc volk aan my verknocht tot myne wraak.
Zo hy my kwam de plaats der Keizerin belooven,
'K ontvingze allee n om hém van 't leeven te berooven,
Eén die zyn Vader wreekt geen fchéllem (tukken doet;
Maar wie voor wéldaan kreukt, verracd zyn eigen bloed.
FUL VM A.
Wat is hetnoodig voor ondankbaar uitgekreeten (ten .
Te worden? haa t hém, maa r doe élk uw'haat niet wee Daar zyn ndch and're meer, dien't in 't geheugen légt
Mét welk een wreedheid hy zyn troon hectt opgerécht.
Zo veel doorluchtige Romeinen, opgedraagen.
Aan lyac öamucht, door zyn wreed beril verflagen,
A a Zy
n
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Zyn voor haar kind'ren réên genoeg, dat élk verkies,
u w wraa k te vord'ren in de zyne, om zyn Verlies,
Veel onder wonden 't zich; noch duizend zullen haaken
Na zyne dood. Ka n hy 't, zo zeer gehaat, lang maaken ?
Stel 't algemeen belang aan hén, én help hén (lil
Mét ee n geneegen hart, een goede wénfeh,én wil.
EM i L i A .
Hoe! 'k zou hém haaten, én nie t zoeken te verderven !
Ar wachten, da t hém een tdteiven wraak doeftérven !
En was dat myne pligt voldoen, wanneer ik (lil
Hulp mét een goede wénfeh, én krachtelooze wil ?
Ik wi l zyne ondergang, maar zal zyn'dood niet achten,
Indien ik hém niet tdt myns vaders zoen zie flachten.
Zyn dood die zou aan myfléchts (trekken tdt verdriet,
Zo hy niet voor myn wraak alléén het leeven liet.
't Waar lafheid aan te zien wat and'ren onderwonden
In 't algemeen belang, aan ons belang verbonden.
Laat ons by onze wraak de eer voegen; want die kan
Vcrkrecgen worden door de dood va n die Ticran.
En doen we Italicn door uitroepen, 't ftrydb'reRomen
Heeft door Emilia zyn vryheid wéér bekomen.
Haar ziel vond zich geraakt, haar hart vermand; maar zy
Gaaf haarc min tót loon aan die ons maakre vry.
F u n i A .
Hoe, uwe min, Mevrouw; tdt zulk een prys te geevcn,
Isal te dier; én zal uw' minnaar koften 't leeven.
Bedenk, bedenk in welk gevaer datgy hém ftélt,
Hoe mecnigzyn er in dien (torm ter neergeveld:
Gy kunt, indien gy wilt zyn wifle dood bezérTen.
EM I Lt A .

Gy koftm e op teerder plaats, 6 Fulvia! nooit treffen.
Wanneer ik zie, dat hy zich geeft om my in nood,
De vrees voor zyn gevaar brengt my by na ter dood.
'k Voel inncrlyk myn ziel zich zélve op 'tfélft beroeren,
'k Béfluyt, én wankel wéér, I k laat m'cr toe vervoeren,
En durf niet; ach! myn pligt, verzet, voel ik, ófmart!
AI kwyricnd zwichten voor myn wéderftrecvend hart.
Wel
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Wél aan myn driften, word wat flaawcr,laat myn linnen
N i « doo r Kcfrdrcigcn der gevaaren ooverwinncn .
Schoon Cinna word gewaagd, nóch Ka n hy zyn gefpaard;
Van hoe 'veel wacht dat ook Auguftu s wórd bewaard.
Wat zórgen dat inen voordes Re:zc;s lyf moog draagen,
Hy is'cr meeiter van die de aanfla^ fléchts durft waagen .
En is 't gevaar zo groot. de vruchren zullen wéér
Te zoeter zyn : de deugd die wekt my op, door de eer.
Dat Cinna fiieuvclc , oir Auguftus! 'k draag 't geduldig;
En bén déze offerhand aa n Vader* alTchefchuldig.
Ja, Cinna , toe n 'k myn trouw hém gaf, beloofde 't my,
Dit moet volbragt zyn eer hy myner waerdig zy.
Het is te laat om iets daar tégen nu te zéggen:
Het cedgefpan i s doende om alles te beleggen.
Men ftémt va(t tyd,én plaats, wie deaanflagh zal beiïaan,
Ten érgften zullen wy op 't laaft' mét hém vergaan.

DARDE
C I N N A ,

TO 0

N E E L.

E M I L I A ,

Fu L V I

A.

E M I L I A .

J ) Ae r is hy, Cinna, blyft de moed nóch onbefweeke n
Der faamgczwoor'nen nu het wérk ftaat door te breeken?
Kunt gy befpeuren aan uw' vrinden , hoofd voor hoofd ,
Dat élk u houden zal het geen hy heeft beloofd i
ClNH*.

Nooit wierd er tégen een Tieran iets ondernomen,
't Geen ftond gefchaapen tot een béter eind te kómen;
Nooit zwoer men mét mecrérnf t d e dood censdwinge lands;
En nimmer cedgefpan, vereend, had fehoonerkans.
toonen in hun hoop zich zélfs zo t e verblyden,
Dat ieder fchynt met my voor zyn mceftrés te ftryden ;
En de édle grafnfehap woei t zo y v'rig in hun bloed,
Dat élk, na' t fchynt, mé t u een vader wrecken moet.
A3
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Tdt zulk een grootcn wérk kon ik genoeg befpeuren•
PatCinna weetenzoude moedigde uit te keuren.
En dat hy het belang van Romeu, én het myn',
Zou (lellen in een ftaatdie on$ zou zékcrll zyn.
ClN N A .

Ikwcnfchte: da t gy zelf gciicn had, é n bevonden,
Hoe zy zich alle op 't fierftdien aanflag ondcrwonden.
Ai leen op't noemen van de naam des Keizers, fcheen' t
Dat een verwoede toorn door knaagde hun gebeent'.
* kZag in een zelfde tyd hun aangezigt verblecken,
En door de gramfchap wéêrgelyk een vuur ontftceken.
Myn vrinden, zeide üc, dit 's dien grooten dag, waar in
't Grootmoedige befluit moet necmen een begin.
De Hemel laat ons Lek in onze handen kómen,
't Verdelgen van ééa ménfeh is het behoud van Romen ;
Indien men hém nóch noemt een ménfeh, die zich verwoed,
Gelyk een tyger heeft gebaad in 't Roomfchc bloed.
Hoedikmacl kwam hy, als ontzind, dat bloed beftooken.
Hoc veel verbonden, nu gemaakt, dan wéér gebrooken.
Nu vrind, dan vyand van Antdnius. in 't kort,
- Een, die 't gemoed altyd tdt woede én wreedheid port.
Daar héb ik hen verhaald, in 't breed, de élendighédch
In onze kindsheid door onze ouderen geleeden,
't Erinneren dier fmart verdubbelde hun haat,
En port hén aan tdt wraak van dat geleeden kwaad.
Toen beelde ik aan haar af hoe Rome zat te treuren, (ren.
Wanneer 't door burgersftryd zich 't harte zag verfcheuHoede Arend de Arend floeg, wannee r het Roomfch c
Op zyne vryheid zélf vaft wéttcd zyn ddlk. (vdllr
.
Daar de Allcrdapperftc én Manhaftigftc der Helden..
Hun eer én grootfteroem in flaafteworden (telden;
En om te zékerer (leeds flaafteblyven, zy
De waereld wilden zien mét hén in flaverny.
Ja, om die eer van aan 't heel al een heer geieven,
Ontzagen zy zich niet, zélf «reloo s te lecve^.

P?
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De borger tcgens tyn mééburgcr; de Verwant,
Rcftreed tyn eigen bloed, om eencn dwingeland.
Ik laat niet na hier by voor hunner aller oogen,
Hun opgerécht verbod op 't (chriklykft te vertoogen ,
Zo doodlyk aan den Ry'ke, als aan de ganfchcrasd:
En vrat vap 't drymanfchap haar af te maaien ftaat: (fsrt,
Maar 'k vind geen vérwen, daar ik niet vrees meê te m»fIn 't fchild'ren van 't vervolg dier treurgefchiedeniflen.
'k Verbeeld de moordenaar in ccre, in ftaat, én goed ,
En Romen als verfmoord in haarer kind're» bloed.
De een zag men voor élksoog door't wreed beveelen dooEen ander in 't gezigtder vaderlyke Goden. (den
.
De fehélmen door t genot gemoedigd tot de moord,
De man self in 2yn béd door de eigen' vrouw verfmoord;
De vade r van zy n zoon te jammerlyk verflagen, (gen Die, toonendehet Hoofd, zyn loon daar voor durft vraaMaar al die gruwelen en konnen 'i minftedeel
Van dat vervloekt verbond niet tooncn in 't geheel.
Zal ik u leggen wie ik daar mét droeve trekken
AfTchildcrdeinhun'bloed, o m hunne moed te wekken. ?
Wat al verbannen, en wat al halvegöon,
Die ik voor 't bloed Altaar afmaaide by de doon ?
Maar, is'twélmooglykutezéggen , dfteontleedeo ,
Tdt welke opmerking, tdt wat ongeduldighéden,
Dit bloedige taf'reel, hoekwalyk uytgedrukt,
Der faamgezwoor'nen ziel, én zinnen heeft verrukt ?
'k Verloor geen tyd, toen ik haar gramfchap op zag ftyWsl niemand vrefd,in ftaat om alles te verkrygen, (gen;
Maar, v*eg hier by in 't kort al dézeafgryflykheén;
't Verlies van haave, én goed, de vryheid, 20 vtrtrcdn,
De ftéênberoofd , het veld mét légers dvertoogen,
Al die verbanningen, én burger oorelogen,
Dat zyn de trappen die Augmftukoos, waarb y
Hy opgeklommen is tdt de Opperhecrfchappy.
Nt: word de rrtagt tdt een hervorming ons gegeeven.
Van dry tierannen is déze één noch maar in \ le e ven j
En zy ne magt die is op 't hoogft verzwakt, ter tvd
A4 "
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Toenhytwéfchelmen, zoal s hy, geraakt e kwyt.
wy hébben naar zyn' dood voorgeene wraak te vreezen,
En Rome zultgc van zyn kwaaien zien geneezen.
Men qocmt ons waerdigc Romeinen zo 't gelukt,
Dat wy verbreeken 't Juk dat haar zo laftig drukt.
Elk grypgelegenheid by 't hair mét zync handen.
Men zal op 't Capitool op morgen otferbranden.
Dat hy het ójfcr zy; hy kryge aldaar zyn loon;
En 't ganfche volk zyn récht, in 't aanzien van de Gdon:
Daar vdlg t ons eedgefpan alleeni g maa r zyngangen,
Daar zal.hy 't wierook, én de kop van my ontrangen;
Dan wil ik, da t my n hand, voo r lang t(5t wraak gefard,
In plaats van wierook, hém een degen dryve in 't hart.
Zyn bloed, door dézeflag tot dffèrhand vergooien,
Zal toonen dat ik van Pompéus bén gefprootcn.
Elk vdlgmy dapper, en toon door zyn helden moed,
Dathy gedachtig zy aan zyn doorluchti g bloed.
Ik eindig naau welyks, óf ieders moed herbooren.
Heeft door geftaafden ee d hun trouwheid my ge«woo rcn.
Detydbehaagthénwél, é n élk wil de éer, dathy
Hém toebreng de eerlte flag, die ik verkies voor my,
Hunne y ver laat in 't eind zich door de réfin beletten,
En Maximus gaet mét de helft de poort bezetten:
Wyl de and're helft my volgt om hém te omfing'len, al
Gereed, op de cerfte leus die ik hen geeren zal .
Zie, fchooncErrn'lia , ho e vér wy zyn gekomen.
Op morgen wacht ik, dfdegunft , dfhaa t va n Romen.
Denaam van moorder, df die van bcvryder van
Mynland; Auguftus , di e van Prins, dfvantieran .
Aan de uitflag die wy op de d winglandy berechten,
Daarzal onze eer of fchand volkomen zic h aan hechten.
En 't vdlk te weiflende in der dwingelanden zaak,
Eert hém, in' t leeven zynde, én dood, roem t hoogd e
wraak.
Voor my, dat my de Gdón hun' gonft, dfhaat bewyzen,
My doen verdelgen. df myn roem op 't hoogde ryzen;
Dat

T R E U R S P E L .
9
Dat Rome zich verklaart voor my. dfnict , Mevrouw,
Z o 'k ftérfin uwc dienft, zo ftérfik ïondcr rouw.
EMILIA.

Vrees niet, dat de uitflag uw gcdacht'nis kan bevlek ken.
Ofgocd, of kwaad, zy zaluw' roem tdt luilter (trekken.
Jn zulk een aanlhg, fchoonze u niet gelukte, daa r
Stelt gy uw leeven, maar uwe eer niet in gevaar.
Kan de onfpoed Brutus dan of Caffius ontluirl'ren,
En haar beroemde naam, ófdapperheid verduilVre n ?
Is dan hun'grootfch beftaan door hunne dood gefmoord ?
Hebt gy nooit hunne ldf by't Roomfch e vol k gehoord ?
Ja, haar geheuggenis is hier intdpgeftcegen.
Auguflus leeven is élk haat'lyk daar en tégen.
Wantfchoonhyhiergcbicd. é! k di e hé n heef t gekend ,
Wénfcht hén hier weder, é n beweent hu n droevi g énd.
Ga, de «er die moedigt u hén moedig na te treeden.
Maar, wilt toch zdrgcn voor uw leeven; denk dat heden
De min ons zaamen fielt , én by de Lauwer kroon,
Zal u Emilia verftrékken tot een Loon.
"U w hart is 't my nc, 'k héb u wederom gegeeven
Myngonft; aa n uw behoud alleenjg hangt my n leeven .
Maar welk een voorval jaagt EVandcr hier aldus ?
VIERDE

7 0 0 N E E L.

CINMA, EMILIA, EVANDER, FULVIA .
E V AN

DE R .

DEK eizcr, di e ontbied myn heer, métMaximus .

C 1 NN A.
Hoe! my mét Maximus ? wee t g y het wel, Evander ?
E V AN D E R.

Heer, Poüklétus , di e verbeid u met malkander.
Ja, ha d u hier gezocht; indie n ik mét beleid
Hém niet geweerd had; du s breng ik met naarm'gheid
Aan u 'een boodfehap, die 'k niet weet wat wil bedieden,
Hy is zeer haaftig,
As
EMI

io C

INN A ,

EM IL I

A-

Hoc! de Hoof-den be» te ontbieden ?
Helaas! g y zyt ontdekt; u beide? é n op één' tyd!
C I N N A-

Men hoope een béter Idt.

EMILIA.

Ach! Cinna, 'k hén u kwyt.
'tLdt wi! noch de ondergang des dwinglands niet gehêngen;
En heeft bcflaan een fchélm in 't eedgefpan te mengen.
Men twyfele niet meer; Augullu s weet gewis
Uwcaanflag. Beide ! én nu't befluit genomen ii!
C I M N A.

*k Beken dat zyn ontbod my zélf bet brein doet maaien;
Maar, h y doet my Mevrouw, wé l meermaal s by hém
haaien
Mét Maximus; op ons vertrouwt hy 7.ich het meel!.
'k Meen dat wy zonder ré5n bekommerd zyn van geeft .
EMILIA.

Zietoc, bcdrieguniet , laa t die gedachten vaaren.
Ay Cinna, 'kbidu , wil t myn ' kwaaie n nie t verzvaa ren ;
En wy! gy my voortaan niet wteeken kunt, zo ga
Befchut uw hoofd, op dat dit onheil u niet fla.
Ontvlie des Keizers toorn; gy zult u zélf verkorten,
Laatmy om vaders dood alleen, maar traanen Horten.
Vergroot myn droef heid niet o p nieuws, mét wreeder
plaag,
En draag tdch 2drg dat ik myn minnaar niet beklaag.
C I N N A .

Hoe, zoud e een lolïe vrees myn moed te r nédervéllen,
En ik 't belang van Rome, én u ter zyde (lellen ?
Zou myn gemoed, z o laf zich in de nood verflaan ?
Ik 't al verlaaten, nu men alles moet bertaan ?
Wat zullen de onze doen, indien gy ïyt bedtpogen >
EMILIA.

En zo gy zyt ontdekt, wat zult gy dan vermoogen ?

C I- K-
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Schoon ieman d my verried, én 3fweek van zyn trouw,
Voor 't minft zal my ue deugd my niet verraan ,Mé v rouw
Die lal op de Oever van de dood 't gevaar trot2eeren,
Met lót zich kroonen, én in hcerlyckhcid vermceren :
Opdat Aug alius hém beny, die hy doorftoot,
En'k zal van vrees hem zélt doen fidd'renin my n dood .
Wachtc i k ndc h lange r hier , men kree g dan lich t ver moeden.
Vaar wél,her(lé!t u,laat uw zie l geen zwakhéén voedtn.
En zo ik voor deflagvan 't ftraffc 1 ót bezwyk ,
'k Zal ftérvcn vol geluk, én ongeluk gelyk,
Gelukkig, dat ik in uw diend verlies myn leeven •
Maar ongelukki g dat daar in niets is bedreeven.
E M I L I A .

Ja, luide r niet meer na myn klaagen ga vry heen.
Al myne ontrocrenis verdwynt, T< hérroep myn réën.
Vergeef aan nayue min myn zwakheid, en myn zuchten.
JaCinna, ' k da't u toe, 'twaarydelnutevlugtcn .
Zo gy ontdekt zyt, heeft Auguftus wel voor zien
In uwe vryheid, om zyne wreede hand te ontvlicn.
Toon hém uw' wakkere onverzaagdheid, toon die vaarZo waardig onze min, als uw' geboorte waardig (dig,
Kroon door een braavcdood zo heerlyk een bcfluit ,
En flérfals ee n Romein, zo't loopt op derven uit.
Vrees niet, na u en zal my niets het leeven fpaaren ,
U w' dood zal myne ziel met de uwe heen doen vaaren.
Myn hart zal van die hand, die 't wreede lemmer dreef..,
C 1 N NA .

Ach! !y dat na myn'dood ik ndch in u herleef;
En dat ik dervende moog hoopen, datge ontdeeken
In moed, bedaan zult myne, en vaders dood te wreeken.
Vrees niet, myn vrinden zyn ndch alle onkundig, dat
Gy in 't verbond zyr, wat bcldfte ik van u had.
En als ik noemde aan hen de Roomfche élendighcden ,
Ging i k he n niets, ' t als gee n hun haat verwekte, ontleedeu,
U

ii C
I NN A ,
ÏJ it vrees dat, roerde ik uw' belang maar even aan,
Myn y ver mogt 't geheim van ome min verraén,
Daar déze twé alleen de kennis maar van draagen.
EM IL IA .

'k Ga dan de Keizeren bezoeken, min verflagen.
My zal in u gevaar één middel dvrig zy n,
Haar magt voor u in 't wérk te Hellen, én de my n'.
Maar, zo 'k op déze wys geen vryheid u kan gcevcn,
Zo denk niet, dat ik meen in,'t einde u te öVcrlccvcn.
Ikfchikmynauwldt, he t val dan zacht, dfftraf .
'k Vcrkryg u levendig, df volg u na in 't graf.
C I N N A.

Mevrouw, ay wilt ter gun(t van my, u zélf niet krenken.
EMILIA.

Ga, ga, maar wil tdch fteedsaan mync min gedenken,
Einde van '/ Eerjle Beiryf.

T WE -
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AUGUSTUS, C I N N A , M A X I MUS ,

Gevolg vén H'.vtlingen'

D

AUGUSTUS.

At ieder een vertrek ; doch Cinn a blyve alleen
Mét Maximus, gy, wilt my beide nader tréên.
Dit groot g'ebied,daar aarde én zé zich van voelt drukken,Déze opperheerfchappy daar 't alles voor moet bukken,
Déze onnepaalde mai;t daar ik bén aangeraakt,
En door gevaar van 't lyf'my eigen héb gemaakt,
In 't kort, al wat in my een Hoveling zal pryzen
Mét haatclyk gevly, én achting te bewyzen,
Is cene fchoonheid fléchts wiens glans ons oogverblind,
fcn al s mendie récht kent zeer hatclyk bevind.
De llaatzucht, wén zy is verzaad, zal ons mishaagen,
En een tégenzucht geftadig mét zich draagen;
Gelyk als onze geeft, die onophoudlyk woelt ,
En nimmer Ml, (leeds heeft een oogwit daar ze op doelt.
Doch naauwelvks voldaan zal ze in zich zélven keeren,
En in de troon gezet, zo tracht zy die te ontbeeren.
Ik wénfehte om 't Keizerryk, 'k verkreeg het aligy ziet ;
Maar toen ik daar het meeft naar wénfchte,kéndc ik'tnict*
Ik héb in dat bezit, voorzoetigheen , verkreegen,
Onlydelykezórg, beroering aller wégen;
Ontélb're Haatcrs, en de dood op ieder ftond ;
Geen ongeftoord vermaak , én onluft zonder grond.
Déze oppermagt is hier uyt Sylla't eerft gefprooten .
Myn Vader Cézar heeft na hem 't bezit genootcn ;
Maar zo verfchciden is die van hén aangevaart,
Dat de een verloor, het geen den ander heeft bewaard.
De een wreed, barbarifch, is geruft in ftaat gefturven,
En beeft de naam van een oprecht Romein vcrwurven.
Daar de ander, braaf van aart, in 't midden va n de Raad,
Door
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Door een venroede moor d xyn lófly k leeve n Iaat.
Voorbeelden, magtig on» t e leercn, én verlichten ,
Indien men 's leevens loop zal naar een voorbeeld richten.
Vdlg i k het een, z o maakt my't andere bc vreefd.
Vootbeclden zy n wé l mee r bedriegely k geweeft .
En 's noodlóts fchikking daar wy worden van gcdreevcn,
Staat niet altyd in het voorlédenc gefchrecven ,
't Gee n d e een ftrékt tdt verderf kom t anderentebaat ,
En daar zich de eene bergt ee n ande r vaak vergaat.
Zie daar myn vrinden, wat myn zdrgen kan verwekken.
Gy, die me Agrippa, én Mecena s moet verftrékken,
Raad my in déze zaak tén beften, én neemt gy
De zélv e magt di e él k va n hé n lié n had op my .
Gy moet geen acht flaanop myn vergeduchtc (haten,
Zo zwaar voor my, én daar my Rome om fchy nt te haaMen handel my als vrind, én niet als Keizer, want (ten ,
'kStél Rdmcn , é n de ftaat, én my i n uwe hand.
Gy zult dry dcslen van de waereld vryheid geven.
Of onder 't Keizerlyk gebied doen blyven leeven.
Uw' raad zy my een wét, é n door dat middel, wil
Ik Keizer weezen , ót ee n burger, fléchténftil.
ClNNA.

Schoon ik verzétfta , én de magt my voel ontbreeken,
'k Zal, zonder vleyery, op uw' beveelen fpreeken:
En fchoon ik weet waar na uw' meeile neiging helt,
Ik liet) om u te rain't ontza g ter zy geftéld .
Gedoog het van een die uw' roem mét nydige oogen
Aanfchouwt, die gy bevlekt, indien gy kunt gedoogen,
Dat eene inbeelding gryp in uwe zinnen ftand,
Die doemen wil al 'r geen gy zélfs eerft flocgtter hand.
Men ftaatgeen grootsheid af, di e wettig word gcheewn,
't Bezit én wroegt niet , als' t mét récht Hechts word bezeten.
Hoe grooter fchat het zy die we afftaan, hoe ze meer
Voor onréchtvaerdig uitgefproken word; myn Heer
Ik bié wil u tdch voor die fchande, en oneer wachten.
Bevlek de deugden niet, die u ten zétcl bragtcn.
Gy
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Gy lyt hief wetti g vdrft, dn 't is door geen verraad,
Dat gy verandert nébt 't befticren van de ftaat.
Het récht des oorlogs, dat de waereld na de wétten
Van Rome luift'ren doet, kwam dve r Rome u zetten.
Gy óver wond haar; maar het ayn niet altemaal
Tierannen, die een ryk verkryfcen door het ftaal,
Zo de overwinnaar 't na bchooren kan regecren,
Doet hy lich wéttelyk van de onderdaunen eeren.
U w vade r Cézar heeft alzo o gedaan, én gy
Moet; zogyhé m niet wilt verdoemen, doe n als hy.
Maar, 7.0 Augullus 't hoog bewind acht onréchtvaerdig,
Word Cézar een Tieran. én was zyn dood wél waerdig.
Gy maakt u fchuldig réên te geeven aan de Gdón,
Van 't bloed, geftort tot wraak van hém, én om de troon
Te krygen; gy hoeft voor geen droevig ldt te vreezen.
Een magtigcr fchyt voor uw heil bftorgd te weezen.
Men heeft tienmaal vergeefs u nahetlyfjjeilaan ,
En dic'tbeuoridcnzyn i n de aanflagzelr vergaan.
Daar zyn wél moorders,maar geenorutuilèn in 't keven.
AI wie 't zich onderwind zal 't zich in 't énd ontgecven.
Ddehjofudkal iiaa t te vreezen van't geval,
't Is braaf te ftérven als een heerfcher van 't heel al.
Dit is het geen ik hier in 't kort op héb te zéggen:
En 'k rrjeeo dat Malimus dit «iet zal wederleggen.
MAXIMUS.

'k Beken, Auguflus mag dit ryk, zy n ftaat,mét re'cht
Uehouden, daar zyn deugd dc'grond van heeft gelégt.
Dat hy rechtvaerdig aan 't bezit der troon geraakte,
Die hy ten kdtten van zyn bloed zich eige n maakte;
Maar dat hy van de ftafdesKeizers, die zyn hand
Zo laftig valt, zich niet ontdaan kan als met fchand ;
Dat hy'tgcheugehenis van Cézar dus zou fchénnen ,
Eritocftaanzynedood, datza ! ik fteedt ontkennen.
Dit Romen , hoor t aanu , my n Heer , hét komtu toe .
Elk een heeft vryheid dat hy met het zync doe,
En dat behoude,dfiichontfla, naa r eigen oordeel, (dee l ?
Zoud gy niet kunnen?hoc!hccftdan 'teemee n meer voor.
Tc G e.

i4 C
IN N A ,
'k Geloof niet, dat ge een flaafgeworden tyt der ftaat ,
En grootheén, die gy hier bezit in overmaat.
MynHeer, bezi t die, maarwor d niet van haar bezeten;
Verwin haar, én ontwring u zei v' haar boeye, én keten;
Maak, dat de warcld zie wat zoet ge in (haten vond:
Dat ge alles, wat'cr grootfeh in zy, verachten kond.
Dit Rome gaf u uw' geboorte, én 't lieve leevcn:
U we opperheerfchappy wilt gy aan Rome geeven;
En Cinnarékent het een misdaad, di e u hoont.
Om dat ge aan 't Vaderland u zélf mildaadig toont.
Een liefde tot zyn land noemt hy een innig knagen.
Zo word dan door uw'dcugd uw' roem ter néér geflagen
En 't voorwerp was récht waard by ons te zyn veracht,
Indien die deugd ons niet als fchande,én oneer bragr.
'k Weet zo ge Rome komt zyn vryheid wéér te geeven,
Dat gein mildaadigheiclhct vér voorby zult ftreeven.
Maar kan men 't rekenen een onvergceflyk kwaad,
Wanneer de erkentenis de gift te boven gaat.
Völg,vólg, myn Heer,'t geen u d« hemel in komt ftdrten.
't Gebied verachten, kan uw' glory niet verkorten.
Maar by de nanecf zultge ouftérflyk zyn vermaard,
Door 't afltaan van 't gebied, meer als door 't aangc vaard
Te hébben. He t geluk kan ons 't gezag op draagen;
Maar dat verachten kan alléén de deugd behaagen:
En weinig zullen door éêlmoedighcid 't gebién
Verwerpen, als zy zich daar toe verheven zien,
Bezéf hier boven noch ,dat gy regeert in Romen;
En, welk een naam, dat gy moogt hebben aangenoomen,
Men haat de een hoofdige Régeering én verwerpt
Zo wél des/Ccizcrs naam aIs'sKdnings;'t vdlk gelchérpt.
Noemt hém ticran die zich maakt heer der heerichappye.
Hém dienen, acht men flaaffch,hém minnen fchélmeryc.
Wie hém gedoogt, die is lafmoedig, en te zacht;
En om zich dés te ontdaan word alles deugd geacht.
Myn heer, gy hebt daar van de zékerheid bevonden.
Men heeft tien maal vergeefs uw'.dcod zich onderwon Licht ftaathet de élfdcmaal gereed om uitgevoerd- (den :

Te
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Tc worden; én datge u nu innig voelt beroerd,
Is 't wérk der Gdden, die geftadig voor a waaken *
En 't op geen and're wys u kounen kenbaar maaken,
Stel u niet méér ten doel van 't twyffelcnd geval .
't Is braaf te (iérven, als een hcerlcher van 't Heel al;
Maar de alderbraaffte dood zal onze naam ontceren,
Indien meu levend konzyn glory meer vermecren.
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Indien de liefde tot het land hier 't meefte geldt,
Zo moet 's lands wélvaard dan voor alles zyn gcftéld:
En déze vryheid daar wy alle zo na haaken,
Is eene fchat, die wy fléchtsby inbeelding fmaaken>
Meer hinderly k dan nut; én d ie niet te achten zy,
By't goed het geen ons geeft ee n ' s prmlïe n hacrfchappy*
In 't ampt vergeevcn zal hy zich na reden toonen.
Mét onderfcheid het kwaad beftraften , 't goede looncn .
Hy, onbevreef d voor een navolger, zalgeenfin s
Zich haatten, maar volvoert het al, als wettig Prins.
Maar daar het volk regeert, zal 't oproer 't al vermannen.
De reden word terftond verjaagd, én wég gebannen..
Dan wordende Amptcn aan itaatzuchtigen verkdeht.
Tot de opperhcerlèhappy de oproerigen opgezdeht.
Die kleene Vorften, ziende één jaar hén ficchtverhecven,
Ennadietydhun magt wéér aan een ander gce ven;
Doen door te grooten haaft vaak alles k walyk gaan,
Wat zy befluy ten, op dat geen navolger aan
Hunuc ee r dee l hebbc , én va n he t goed e ' t gee n z y
zaayen,
rnaayen.
Niet trekkende , gaanze/i n ' s lands fchatte n ryklyk
Geruft, dat ieder een die mifdaad licht verfchoont,
Op dat hy hém daar na die zélve gunft betoont:
'r Is de allerérgfk Itaa t daar 't vol k de wét mag ftéllen.
AUGUSTUS.

't Is nochtans die, daar Rome alleen fchynt na te hellen,
's Vdlks haat, vyf eeuwen op het Kdninglyke bloed
Gcdraagen, en daar in van jongs aan op gevoed,
Is veel te diep gevéft, om ze uit huu hart te dry ven*
B MAXt
-
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MAXIMUS.

Ja, Rome, Heer, wil in tyn kwaad hartnötkig Myvcn.
't Schépt daar behaagen ia, wy l 't alle hulp ontvlied;
Gewoonte alleen beitiert hun wil, de reden niet;
En déze dwalioge, die Cinna tracht te doemen,
Is heilzaam, ja zozeer, dat hy ze zélf moet roemen.
Door haar heeft Rome 't al gebragt in haar gewéld.
Haar voeten op de Nék der Kdningen gcftéld.
Haar fpaarluft t'élként van de buit «en overloopen.
Wat (laat er béter van de grootfte prins te hoopen ?
Kdch zég ik, heer, dat door de ganfche waereld niet
Kan dienen eene wys van heerfeben ^ maar men *iet
Dat élk die na zyn aard voor zich heeft uitgcleetcn,
En die verandereng zoude onréchtvaerdig weezen.
Dit is 't befHer der Gdón, dat door hun wys beleyd,
By ieder na zyn aard,ftélde een verfcheidenheid.
De Maceddner wil dat hém een hoofd régeerre.
Het ovrig Grieken houd de vryheid hoog in eere.
Der Part, én Pérfen aart buigt willig onder een,
Maar 't Burgctroeefterfehap voegt Rome , 6 Vdrft! al leen.
CINNA.

't Is waar, door 's HémeU zorg is ieder een gegeeven
Een ondcrfèheiden drift, myn heer, om na te leeven;
Maar 'tis niet minder waar, dat zelfde fchikkingvan
De Goden, door de tyd én plaats verand'ren kan.
Dit Romen heeft eerft by de Koningen begonnen;
By 't Burgcrmeefterlchap zyn roem, én magt gewonnen;
En nu onttangt het van uw deugden zo veelgoed,
Dat 't al de waereld van zyn heil verwond'ren doet.
Door u zien wy deftaat in vrede, én ruft vergrooten,
De Témpeldeuren van Gdd Janus toegeflooten;
By 't Burgcrmeefterfchap is dk maar eens gelchied:
Doch ook by Numa, twédein 't Kdninglyk gebied.
M A X I MUS .

Wanneer de Hemel wérkt t ot ftaatsveranderingen,
Zo zal zy nooit door bloed diczoeken in te dringen.
CIN-
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't tseene fchikking va n de Gdón die nimmer faalt,
Dat hunne grootltegurift wor d aller dierft betaalt, (ftcn ;
Hoe Bloedi g (treed me n toen weons vanTarquin verld En rt Burgermeelterfchap , wat k wamt 't ons blocu te kdM A X I M U S - (Ueo

Bcitreed Pompéus, uwgrootvader, dandeGdón ,
Toen hy de vryheid zocht te itétleii op de troon ?
C l N NA.

.

Was Rome van de Gdón daar mede begenadigd,
Zy hadden die wé! door Pompéus hand verdadigd;
Maar neen, zy wilden dat zyn dood zou dienen, tot
Een eeuwig teken van dat groote wiiicllót;
En hadden déze roem 's mans deugden ift$ch befchooren,
Dat Romens vryheid in dien held zou gaan vcrlooren.
Die naam van vryheid heeft haar langen tyd verblind,
Haar eige grootsheid die belet, dat zyze vind;
Na dat zy is mecfirés ge worden van haar buuren,
Van al de waereld, én dat binnen haare muuren,
Eene overvloed van fchatén rykdp m is^ebragt ,
Zy Burgers voortbrengt, meer als Koningen in magt;
Sins doen de groote zich door geld in (taai verhétfea ,
Hun meeltere dienen hén, én kunnen niet bezetten,
Dat zy door ketenen va n goud geboeid, de wét
Van zulke ontfangt n, die élk meent dat hy ze zét.
Zo word de een nydig van den anderen bevonden.
Hun ftaatzucht flraksverkeerd fn bloedige verbonden.
Alzo wierd Syllas magt door Marius benyd;
En die van Cézar door Pompéus in zyn tyd.
Gy van Antonius; dus kan de vryheid ftrékken,
Alleen om burgert wilt, én onheil te verwekken.
Wy 1 door wanorde di e fléchtsop verderven oogt,
Deez' zvns gclyk, én die zyn meefter niet gedoogd.
Myn heer, om Rome van dat onheil te verfchoonen,
Zomoet he t aa n één hoofd, gehoorzaamhei d bctoonen ;
Bemind gy Rome, én wiltge uw gunft aan haar geheel
Doen blyken, zo belet dat zich de flaatverdeel.
B 1
Toen
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Toen Syll a 't hoog gezag verliet, ftond élk verleegen:
Straks fchérptenCézar, én Pompéus hunnen degen:
En zyt verzekerd, datzulks nimmer was gefchied,
Had h y in zyn geflacht beveiligd het gebied.
Heeft Cézars dood u niet Antonius gelaatcn,
Mét Lépidus, die bei fél ftondèn naar uw flaaten?
Nooit waar het Roomfche ryk vervult mét moord , én
Had Cézar de oppermagt gelaatcnin uw' hand. (brand ,
Zo gy haar nu verlaat, zo heeftze wé£r te fchroomen
Een kwaad, jnyn heer , daa r va n ze naauwlyks i s bekomen. .
En 't weinig bloed, 't geen zy ndch in haar and'ren heeft,
Word haar op nieuws beroofd, indie n gy haar begeeft,
Dat liefde tot u land u raak mét médedoogen! (boogen.
Gantfch Rom e fmeek t u doo r my n mond , ter aatd geNeem eens, neem eens, wat gy haar kóft, in uw beraad;
Niet dat zy waanen zou, dat gy te dier haar Maat,
Ze is al te wél betaald van haar geleede kwaaden;
Maar een gegronde vrees houd haareziel belaade n ;
Want nydig' haars geluks, én moê der heerfchappy ,
Geeft gy haar 't geen zy niet bewaaren kan, zo zy
Een ander tot die prys daar weder in moet zetten,
En gy op uw belang meer wilt als 't haare letten.
Zo zy in wanhoop valt, als haar die gift gefchied,
Durf ik niet zéggen, wat al ramp myn geeft voorziet.
Bewaar u zélve tdch in haar een heer te laaten,
Waar onder wéér begint het heil van haare ftaaten;
•Entdthaar meerdereverzékerheid , noemeen,
Die na u Keizer zy, én op de troon zal tréên.
AUGUSTUs .

Beraaden w e on s nie s meer , my raakt dat médedoogen ,
En Rom e heeft, fchoon i k myn ruf t min, my bewoogen;
Wat grooter ongeluk ik ook voor my bevroê,
Jkftém i n myn verlies, indien ik haar behoê. (ven
.
*k Moet dan d e hoop va n ruft wcerui t myn hart verdry Myn China, door uw raad zal't ryk het myne blyvcn,
Maar't myne, o m u daar van te maaken deelgenoot.
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'k Zie dat gy élk voor my uw harts geheim ontbloot,
Dat in de raad, die uit uw beide is voorgekomen,
Slechts acht op my, én niet myn ftaatenis genoomen,
Wyl ieder liefde toont voor my, én 't ftaatsbelang,
Zo wi l ik dat ook élk daar voor zyn loon ontfang.
O Maximus .' gy zult Sifilieti regceren.
Ga, doe dat vruchtbaar Land de Roomfche wétten eeren.
Denk dat ge voor my heerlcht; betracht uw eer, én plicht,
Dcwyl ik bdrgzal zyn voor al wat gy verricht.
Ik zal Emilia tot bruid u Ginna geeven.
Zy is in Julia myn ddchteis plaats verheeven.
En zo ons ongeluk gewild heeft in de nood,
Dat door myn ftréng bevel haar vader is gedood,
Myn mildheid, t'haaren gonl t zo mcenigmaal bcweezen ,
Geloof ik, heeft de fmart van dat verlies gencezen.
Bezoek haar, ga, én zie dat gy haar hart verwint ;
Gy zyt een man wél waard van haar te zyn bemind;
Door 't dtf'ren van uw hart zult ge in het haare raaken:
Ik zal de Kaizerin de zaak bekend gaan maaken.

tW E
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M A X I MUS , C I N N A .
MAXIMUS.

At 's uw befluit tdch na zo fchoon een raad ?
CINNA.

Het zélve 't geen ik had, én altyd hébben zal.

Noch al

MAXIMUS.

Een hoofd van 't eed gefpan ftyft hier de d winglandyc J
CINNA.

Een hoofd van 't eedgefpan wil dan de Tierannys
NictttrafFcu!
MAXIMUS.

Ik wil Rome in vryheid zien.
C I N N A . Myluf

Ons vry te maaken, én te wreeken; zal Augu(l'
B 3

t

Na

ai C
IN N A ,
N a da t tiy heeft verwoed , doo r hélfch c drift gedreeven,
Tot aan ' t Altaar geroofd, gedfferd bloed , én leeven
Der Room'ren ; *t veld mét fchrik, dettadmétdoó n
gevuldt,
Door énkel wroegen vry gefcholden zyn dier fchuld ?
nu den Hemel tot zyn llral niets fchyntte fpaarrn ,
u nu een laf berouw zyn hoofd daar voor bewaaren ?
Het waar aan and're lult, én moeds genoeg verfchaft .
Om hém ie volgen bleef Auguftus ongcltraft .
Men wreek e Rome, en doe door fchrik te rugge deinzen^
Al wie na zynedood op 't hoog gezag moog peinzen ;
Dat nooit het vdlk meer zy een d winglands onderdaan;
TLo Sy 11 a waar geftraft. had Cézar min beftaan.

&

M A X I M U S . (den

,

Maar Cézar s dood , di e ge al s rdchtvaerdig duit ten goeGaf onder fchyn van wraik Auguftu s ftdf tdt woeden ;
En Brutus, willende ons bevryek'n, i s vergaan,
Was Cézar nooit geftraft, Augull had min beilaan.
CINNA.

De miflag, én de vrees van Calfius, die brachten (te
n
Deflaatweer onde r 't juk des dwinglands, maa r w y ach Dat ons het Gó lendom een grootcr heil bereid,
Als Romen hoofden volgt van bétererbeled.
M A X I MUS .

*t Is ndch te vroeg om mét die waan ons brein te vullen,
Dat wy voorzigtiger het wérk beftieren zullen.
Intallchcri waar 't ge weeft van klcen belang, een goed
Teaanvaarden, t gee n men zoekt ten kdften van zyn
C I N N A . (bloed

.

Ndch mi n voonichtr* is't, dat kwaa d te willen heelcn ,
Eer't récht gezuiverd isin deinncrlykcdeelen.
De zachtheid re oefP-nen tot (tilling van de pyn,
Verltrékt aan de oopen wonde een doodelyk renyn.
MAXIMUS.

Gy wilt ze bloedig, én zoud lichtlyk die ontbeeren.
CINNA.

Gy zonder moeite, én wud die fchandclyk begceren.

MAXI-

T R E U R S P E L .»
MAXIMUS.

j

't Is nimmer fchande zich zyn kéccneo te ontflaau.
CINNA.

't Gekhic d ui t lafheid, TO 't uit (Jeugd niet word gedaan.
M A X I MUS .

De vryheïd blyft altyd beniinlyk, én voor Romen
Een onwaardeerd're fehat.
CINNA.

Niet waard om aangenomen
Tezyu, vanéén die moé haar te onderdrukken is.
Haar hert is veel te groot, om zonder droeffènis,
Zich zélf te knnnen zien , va n die n tiera n verfchoovén,
Die haa r voo i hcene n metzogrootcdriftkwamrooven .
Al wie zyn grootfte roem ïlélde in oprechte trouw,
Haat hém te veel, dat hy zyn gift aanvaarden zou.
M A X I MUS .

Is u Emilia een voorwerp om te haaten ?
C I N N A . (ten

.

M A X I M U S . (nen

,

Mét lee d zoude ik die fchooncontfaan van dien verwaaMaat 'k za l wannee r ik hébgewrooken Romenskwaal,
Hém tdt in de afgrond zelf trótzeerea; als dit (taal
Myhaarer doo r zyn dood heeft kannen wacrdilimaaken.
Dan wil ik, van zyn bloed noch warm, tot haar genaak en;
Haar trouwen opzync alen; zo zult gy buiten nood,
Degiïtdcsdwingclands zien het loon voor zync dood.
Maar, met wa t fchyn kun t gy Kfch hoopen haar te winlo ' t bloe d geverf d van die ze als vader fchynt te minnen?
Gy wil t haa r mét gewéld niet dwingen, én bevlekt.-..
CINNA.

Hier in 't Paleis, my n vrind, daar wterd men licht ontdekt.
Om dan voorzichtig van zo groot een zaak telpreekeo,
Is 't beter elders, daar men veilig is, geweeken,
Kom gaan we, orxiat ik ftraksmet u in zékerheid,
Moog zien, hoe op het zachft die zaak dient aangeleid.
Einde van bet twe'de Beiryf.
B 4 DAR
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TO O N E E L.

MAXIMUS, EUFÖRBUS .

M A x i M v s.
A, hy heeft zélf aan my hun vlam ontdekt, hoe teder
Dat hém Emilia bemint, én hy haar wédcr;
Maar zonder 's vaders wraak moet zyne hoop vergaan,
En daarom is 't, dat hy't verraad ons doetbeftaan.
EurÓKBUs. (den
,
»k Verwonder my niet meer, hoe hy door kragt van réAuguftus heeft belct^an zyne troon te treeden.
Het eed^efpan verbrak, indien hy't deed; éng y
Zoud al uw vrinden ftraks zien op des Keizers zy.
MAXIMUS.

Zydenen, Cinna , méteenyveringenoomen ,
Die voor zich zél ven wérkt énveint he t al voor Rome n
Te weezen; ik, ach! wie zou zulk een ramp vermoên ?
Dien my n méêminnaar, én dacht Rome dienft te doen.
Uw medeminnaar!

E UFÓRBUS .
MAXIMUS.

J a, 'k min zyn meeftrés, mét zdrgen
Hield ik tdt héden toe myn minnevlam verborgen.
Dat vuur, ndoh onbekend, eer dat het uytborft, wou
Zich door een braave daad waerd maake n haarer trouw:
Maar door my z'élf word zy me ontroofd, ik zal verftrékken
Het werktuig myns verdriets, énzy n beflui t voltrekken .
Ik vorder zyue zaak tot myn verderf, é n hoon ;
En 'k leen hém my ne hand om my daar mé te doón.
Wat komt de vrindfthap my in ongeluk bedelven J
FUFÖRBUS.

't Gevaar is klein, indien gy zdrg draagt voo r u zélven.
Wil' u van een befluit, dat u vermoord öntflaan.

Win
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Win een meeftrés, é n klaag uw medeminnaar aan,
Auguftus, die gy dus behouden zult het leevcn,
Zal u nooit weigeren Emilia te gecven.

2j

MAXIMUS.

Zoude ik myn vrind verraaa ?'
E u F o R B u s.
De min ftaatalles vry.
Een oprech t minnaar ken t geen vrinJen , voeg daar by,
Dat gy léchtvaerdig moogt een fnood verraa r verderven,
Die zyne meefter wil, om zyn meeftrésdoen ftérvcn.
Vergeet de Vrindfchap, zo als hy de weidaan.
MAXIMUS.

'kDicn
My van geen voorbeeld, dat ik als een kwaad wil vlieên.
EuFdRBUS.
Men mag mé t récht voo r zulk eenfchélmflu k raa d ver fchatfen:
En word nooit fchuldig door ecu fchuldige te (haffen.
MAXIMUS.

Een daad daar Rome wéér zyn vryheid door geniet.
EUFÓRBUS.

Vrees alles van een geeft, zo fchélmfch, die, als gy ziet,
Niet heeft alleen 't belang van 't vaderland voor oogen.
Het zyne, én niet de roem doet hém n a vryheid poogen ;
Hy minde Auguftus, wa s hy nooit verlieft geweeft ;
En is ondankbaar > maar niet van een ed'le geeft.
Waant gy de grond van zyn gemoed te weetcn ? onder
't Gemeen belang verburg hy u zyn min, wat wonder,
Zo onder déze drift hy door zyn loos beleid,
't Vervloekte vuur verberg t van zyn heer s zuchtigheid ,
't Kon zyn, dat na de dood des Kcizers,hy zal blaaken,
Om Rome in plaets van vry tot zynflavinte maaken,
Hy u zyn onderdaan alreeds te zyn vertrouwd,
Of dat op uw verderf hv zélf zyn voorwerp boud.
M VXIMU S

Hoc kan ik, zonder z e a l t e noemen, hem beklaagon ?
Dat waar tedeerlyk al de t'zaamgezwoomen waagen !
B f Tv
'

i£ C
I NN A .
Te fchélmfch verraden, al wie mét ons faamen fpant ,
Alleen uit liefde, én drift tdt heil van 't Vaderland.
Ik kan zo laf een daad niet op myn ziel verwerven.
Zo vcelc onfchuldigeom een fchuldige doen flcrveu.
'k Dur f alles tégen hém, maar 'k vrees voor hén- 't wéér al.
EUFÓRBUS.

Auguftus is vermoeid zo wreed te zyn, én zal,
(Wylhy verdrietig is, van (leeds zo draf ie keven)
Wanneer de Hoofden zyn geftraft, genad e gcevcn
Aan de andere, é n vreel t g y voo r hunüraf , g y kunt bekwaam
De Keizer kundfehap doen uit huuner aller naam.
M A X i MUS .
Vergeefs xyn onze réén, én dwaas te wilicn denken,
Dat my die fchoone n a zy n dood haar min zal fchénken,
't Is 't réchte middel niet, om te behaagen aan
Dat zoet gezigt, haar lief, é n minnaar te verraan.
Voor my, 'k ach t weinig óTAuguftm y haar wil gecven;
Ik wénfe h my door haar keur zo hoog te zien verheevcn%
Eu nie t ui t dwang; J a ' k ftél 't bezit van haar zeer kleen '
Alsiknietdeelenmoogin haergenégcnheên .
Kan ik haar waerdi g zyn door dry werf haar te hoonen ?
*k Verra haar minnaar, ftoor haar wraak,én doe verfchoonen,
Diezy uit wraakzucht reeds de doodftcekhad bereid .
Wat hoop zoude ik nóch voên op haar genegenheid ?
EUFÓRBUS.

Dit i s het geen, dat my, récht uitgezcid , doe t vreezen;
Maar hierin zal 't bedrog u nodig kunnen weezen.
Zie dat haar iemaud dan misleide in dat geval,
En wacht voor 't d vrig Wat de tyd belchikken zal.
MAXIMUS.

Z o tdt zyne onlchuld hy zyn médeflandfkr noemde ,
En dat Auguftus haar mét hém ter (trade doemde.
Kan ik hém eiffchen, tot een loon voor myne daad,
Het leeven, vaii die ons verpligt tdt dit verraad ?

Eu*

TREURSPEL.
EUFÓRBUS.

%1

Gyzoud wél fpreeken van zo veel er lei ^evaaren,
Die zonder wonderdaiu geheel onmoo ;lyk waaren
Te ontkomen; échter'k hoop, gunt g,- me Hechts wat
tyd....
MAXIMUS.

Ga heen, maar maak, dut gy: i Itnnd hier wédcr zyt.
1c Zie Cinna, éu ik zoek uit hém ndch iets te trekken,
Dat ik u daadlyk zal mét myn befluit ontdekken.

rwk D
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C I N N A , M A X I M U S .
MAXIMUS.

G Y fchynt in diep gepcyns ?
CiN N A.
't én is niet zonder reen.
MAXIMUS.

Wilt gy me de oorzaak van uw kwellingen ontleen ?
C < NN A.
Het zyn Emilia, én Cézar die myn pynen
Verwekken; d e eene komt voor my zo goed verfèhynen ,
En de andere zo wreed. Behaagden 't aan de G óón,
Dat Cézar béter zdrg in 't werk ltélde, én tdt loon
Wat meer bemind wierd, df my niet zo zeer bezindc:
Dat zyne goedheid trof het hart van myn beminde;
Haar overwon, gelykzyngonftmy kracht'loo s maakt.
Van duizend knagingen voel ik myn ' ziel geraakt,
Die voor myn oogen al zyn wVldaln my vertoonen;
Die wéldaan, die ik zo ontrouw hém ga beloonen,
Métdoodelyk verwyt my ieder oogenblik
Vermoorden; Ja i k beeld my in, niet zonder fchrik ,
Hém t'élkens noch te zien in onze handen laate n
Het ópperfte gebied van al de Roomfche ftaatcn.
Dat ik hém hoor ons raad af 'vraagen, én ndch meer,
Naveclbcdankingen, verzie n mét Haat, é n eer.
& kén zyn r^den niet uit myne zin verdry ven.

it C
I N N A ,
Myn Cinna, door uw'raad zal 't ryk myne blyven;
Maar 't myne om u daar van te maken deelgenoot.
En 'k fchérp het ftaal vf aar mede ik hém de borft doorftoot.
Veel eer... maar, ach! 'k aanbid Emilia; myne ceden
Verbinden m e aa n haa r haat, die haat , die zy mét reden
Hém toedraagt, maakt hém my ook haatelyk, ik hoon
Op de eene, én d e and're wys myne eer, énaldeGdon .
'k Wor d eedverbreeker, dfeen' s Vorlte n beul geheeten,
Van de een, óf de ander e wor d myn e ontrouw my verweetcn.
MAXIMUS.

Gyhad voorheen nooit die beweging in uw'geeft,
Maarzyt ftandvaftigerin uw befluit geweeft.
Geen knagisg, óf verwyt kon u aan 't harte raakcn.
C I N N A .

Men voelt zulks nict,dan als de flag begint te naaken;
En nimmer ken t me n réch t zogrooteentrouwloosheid ,
Als wén de hand zich tdt de daad van 't wérk bereid.
Deïiel,' zover daa r va n beheerfcht, i n 't onderwinden ,
Zal zic h wéér blind'ling s aan zyn e eerlle inbeelding binden :
Maar wel k ee n geeft wor d dan door onruft niet verrukt?
Of eer , wa t geef t wor d nie t doo r zul k eenlart verdruk ?
En 'k meen, da t Brutus zélf, toen' t wér k ftond door te
breeken,
Zich meer al s eens bedacht, om ' t ftuk te taaten fteeken;
En dat, eer hy die daad, aanhémzodoodlyk , deed ,
Hy meer in zyne ziel, dan ééne wroeging leed.
MAXIMUS.

Zyn deugd was al te groot om zyne ziel te krengen
Mét ongeruftheid, én zich zélve te verdenken
Van groote ondankbaarheid; hoe hém de dwingeland
Meer eerde, én minde, ho e hy zich te meer gekant
Vond tégen s hém , wilt g y hém volgen,doe ons blyken,
Dat ge in al uwe daan geheel hém wilt gclyken;
En véft uw vroeging op een veel geréchter grond,
Die
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Die lafl? raad waar mé gy zulk een heil terftond
Weerhield, wanneer hy ons in vryheid wildezétten.
Gy, gy k waamt heden dat allecnig maar belétfen;
En Brutus had gewis van Cézar diè ontfaan ;
J* nooit in zy ngemoed gedoogt * df toegedaan,
Dat hém een klecn belang van wraak, óf min zouk wéllen,
Om zynevryheid in zo groot gevaar te Hellen.
Hoor niet meer na. de ftémeens dwiuglande > die u mint,
En mét u deelcn wil het opperryks bewind.
Hoor liever, hoe u toegeroepen word van Romen, (men ;
Kom, Cinna , geefmy weer, 't geen gy my hébtontnooEn (lelde gy 't belang van uw' meeftrés voor 't myn',
Laat tdc h de s dwinglands nie t gsftéldvoor'tmynezyn .
C I NNA .

Myn vrind , wilt tdc h my n zie l nie t mé t mee r rampen
plaagen.
Die laf, ndch échter zich wil edelmoedig draagen.
'k Weet, wat ik héb mifdaSn aan Romen, én beloof,
Haar wéér te geeven 't geen ik haar daar door ontroof.
Maar wil t di e téd're zucht van vrindfehap my vergecven,
Die zonder hetgemoed te raaken, niet verdreeven
Kan worden; én laat my terwyl ik hier verwacht
Emilia, eens vry nitftorten myn e klacht.
Myn fmart verveelt u reeds, én myn ontroerdezinnen,
Vereiflchen de eenzaamheid om weder ruft te winnen.
MAXIMUS.

Gy wilt aan 't voorwerp van uw liefde doen verftaan
Auguftus gonften, én uw zwak gemoed; wél aan,
Des minnaars onderhoud wil geen getuigen lyden;
Vaar wél, ik ga dan om u dienft te doen tert zyden.
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Cr NNA .
eef, gee f een waerder naam aan 't edele bewind
Der deugd, waar door myn ziel zich thans ontfteeken
vind:
Wyl

so C
I N N A ,
Wyl de eer zic h tégcn s my daar door heeft willen ïtttcn,
En myne ondankbaarheid, én fnood bcilui t beletten.
Maer, neen, vaar voort, én noem 't een zwakheid van gemoed ,
Wyl 't zich by myn meeftrés zo zwak bevinden doet.
Myn liefd e ee n ee r aa n di e 't voor alles hoort te weeren,
Ja zich ontziet daar van métroemtetriomfecren. (Ilryd ;
Het vreef t d e zeege, als ' t maa r my n mi n he t minftbc Wat zy verkies ik belt ? wat dient hier 't meelt gemyd ?
Wat zal in déze zaak my 't naalre aan 't harte raaken ?
Hoe k walyk kan een éè"l gemoed de deugd verzaaken!
Wat vrucht , dat ik hier door verhoop, die van myn min,
Of van de wraak, óT welk een eere dat ik win
Door het bevryden van myn Vaderland, 't is heden
Al kiacht'loos , o m daa r doo r myn zél ven te overreden;
Indien men dat dooreen verraad verkrygen moet,
En van zoo braven Prins verftorten 't édcl bloed;
Die bouen myn waardy my acht; die alle dagen
Meer fchatten , meerdere ee r zo mild my op komt draaEn in 't beftieren van zyn ryk volgt myne raad. (ge
n•
O fn ó verradery! 6 flag!ó wreede daad!
Niet waerdi g van een ménfe h te worden ondernoomen J
Duur! duur in eeuwigheid, 6 flaverny van Romen!
Verga vry myne min! verga, verga myn hoop,
Eer da t my n har d u door zo fnood een fchélmltuk koop!
Hoe! kom t h y my niet naa r mynwenfehgelukkigmaa ken?
En geef t my 't gee n ik hém wil door zyn dood ontfehaa Moct i k he m moorde n o p dat ik zyn gift geniet ? (ken ?
En rooven hém het geen hy my vry willig biedt ?
Maar, 6 myne eed ! door u ltrékt myn verbintt'nis nader!
O haat van myn Pi infles! geheugen van een vader!
Myn trouw , myn haat, myn arm, 't is al aan u verplicht ;
Ik kan niets buiten u, naar uw begeeren richt
Ik al myn doen. A y ga, dat bid ik, wel te raade.
Emilia, het (laat aan u hém zyn genade
Tegeeven; uwe wilbeftiert zyn noodlot j waut

T R E U R S P E L
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Dicfteld zyn keven, én zyn dood in myne hand.
OGoón! di e haar als uaanbidd'lyk maakt, wilt maaken
Dat myn gebeden haar, gclyk u móogen raaken;
£ti wyl ik my niet van haar magt ontflaan kan, laat
Haar hart zich buigen na mynzin, en myne raad.
Daar komt die wreedc zo vol luiftcr herwaards treeden.
VIERDE ÏO

0 N E E L.

E M 1 t I A , C I N N A, F ü L V I A .
E M I L I A .

D

E Gdden zyn gedankt, myn vrees was zonder reden*,
Geen van uw' vrinden zyn bezweeken in hun'trouw,
Des was t vergcers , dat ik daar voor u fpreeken wou.
De Keizer kwam zyn vrouw de taak te kennen geeven;
En ga f my, die van vrees bezweek, op nieuws het lec ven.
G I N N A.

Staat gy my toe de gaaf daar hy my méé vereerdt ?•
Of wilt gy dat myn ziel nóch 't heil daar van ontbeert ?
Dat is in uwe hand.

EMILIA.

C I N K A.

Maar eer in de uwe, 6 Gdden f
EMILIA.

Ik bén de zelfde noch, myn hart u aangebooden,
Is onveranderd: erf als dat zich dvergeeft,
Aan Cinna, geeft het niets, als't geen hy reeds al heeft.
C i N N A.
Gy kunt ndchtans... o Göon! durf ik nóch klaarder fpreeE M I L I A . (ken
?
Wet kan ik ? én wat vreelrgc ?
CINNA.

Ik becve! ik zuchte! en reken
Zo onze harten maar een oogmerk hadden, dat
Gy wél de reden van myn droefheid had gevat;
Zo dat ik zékerly k uwe ongunfi zal verkrygen. (gen
.
Maar Ir dur f niet fpreeken, én, helaas.' ik kan niet z wyEM i.

3a

C

IN N A ,
i L i A.
Spreek, dit verveelt my.
EM

CINHA.

Wél, i k zal gehoorzaam zyn,
'k Ga u mishaagen, gy my haatcn, welk een pyn!
Ik min u ,6 Prinfés! én dat de Gdon my ltraffen ,
Zó déze drift my niet komt alle vreugd verfchaffèn ;
Indien ik niet bemin zo hevig, alsooitva n (kan
.
Ecngrootfch gemoe d z o fchoon ee n voorwerp ciftchc n
Maar, ziet tot welk een prys gy my uw min wilt fchenken:
Ach! in myn groottt geluk tracht gy myne eer te krenken.
Des Keizers gonften....
£ M U IA

.

't Is genoeg ,'k verfta de zin.
'k Zie uw beklag, énonfiandvaltighédcnin. (ven
;
Zegnnltdes dwing'land s kom t m y uw ' beldft c ontroo U w ' min én eeden zyn voor zyn onthaal verftooven ;
En uwe geeft, t e licht geloovig, meen t dat hy
Het al vermoogende, ook vermoogen heeft om my
Aan u te geeven; gy wilt my veel eer ontfangen
Van hém, als van my zélf die grootegonft erlangen .
Maar denk niet, dat ik u zo tocbehooren zal.
Hy kan wél door zyn magt doen fidderent' heel al :
Een kdning bonzen uit zyn troon; én zync Rykcn
Wég geeven;aarde én zé doen voo r zyn woên bezwyken;
Des waerels fchikkingzélfverand'ren n a zyn zin;
Maar hy heeft magt op my, ndch myne wedermin.
ClNNA.

Dat is een gift, di e ik alleen uw gonft toe reken,
Mevrouw; 'k verzéker u,ik zal myn trouw nooit breeken.
Het médelyden dat myn zief gevoelt, maakt niet
Dat ik myne eed verbreek; al watge my gebied,
Ik zal u dienen, én al myne drift belleeeden
Om uw belangen te volvoeren, én myne eeden.
Ik kon gclyk gy weet, ook zonder zonde, dffchand ,
U doe n ontbeeren die doorluchti JC offerhand.
Auguftus de oppermagt, éu't heerfchen zich ontflaande,
Nam
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Nam wég dat oogcnblik de reden dien die men waande
Te hébben tot zijn'dood, dan waaren ftraksverfprcid
De faam gezwoorene, é n uwe haat misleid.
U w opze t was miflukt zyn ziele, reeds aan 't fchroomen ,
Héb ik hérltéld, op dat hy dit niet zoude ontkomen;
En ik héb, om hém u te cfff'rcn, hém gekroondt.
EtIILlA.

Om hé m my te dflf'ren, diegy wilt dat word verfchoont
Door my ? verraar, gy wil t dat ik uw' hand wéér houdc,
Dat hy noch leeve, én ik hém minne! dat ik zoude
De buit zynroor die hém durft fpaaren ; é n een loon
Vcrftrékkcn voor uw raad, die hém véft in zyn troon.
Ci

NNA .

Ay, doem my niet, had ik die raad hém niet gegeeven,
Zo had gy heden geen vermoogen op zyn leeven ;
En ondanks zyne gonft zo geeve ik my nbedry f
Aan liefde op, én wil dat hy ftérre, of aan u blyf
Verpligt voor 't leeven; ai gedoog dat klcene teken
Van myne erkentenis, door pligt in my ontfteeken.
Tcrwyl ik wénfeh, Mevrouw, dat gy u w' toorn verwint,
En hém beminnen moogt, gclyk hy u bemint.
Een deugdelyke ziel zal zich naauwkeurig wachten,
Dat ieman d haa r mét récht kan voor ondankbaar achten,
Of ontrouw; ja zy haat de fchande, ichoon zy wéér
Geluk geeft, én wil niets ten kófttn van haarceer.
EM IL I A .

'k Stel roem in zulk een fchande, én acht verraderye
Eene éd'lczaak omtrent een fnoodc d winglandyei
En als men daar door fluitde Bronaar onzer fmart i
Zo is 't ondankbaard het meed edelmoedig hart,
Ci NNA .
Gy noem t a l deugd, 't geen u uw' haa t brengt in den
znn.
EMILIA.

Ik noem zulks deugden, wacrd aan cene Romein inne
C i NNA .
Eenwaar Romein, mevrouw... .
G EM
I
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EMILIA.

Durft alles om te doón
Een di e hém dienftbaa r houdt ; é n za l veel meer de hoon
Van flaafte zyn geacht, als zélf het f.érven vreezen.
C 1 NN

(..

Slaaf van Auguftus is mét eere flaaf te weezen:
Wy zien de koningen, mêvroaw, Yaak op een rey
Verzoeken hulp én gonfl van flaven , zo als wy.
Hy doe t de r kdninge n grootachtin g voor on s zwichten .
Hy geeft ons magt, na ons begecren, haar te richten.
Wy van hun fchattingen verrykt, zien ons bevryd
Van 't flaaffcne juk het geen degrootfte koning Tyd.
E M I I IA

.

Onwaarde grootsheid , daa r gy my van durft vermaancn
Verhevener te zyn als kdning, doet u waancn.
Nóch iets te weezen; zég, wat koning, uit wat ry k
Des waerekls, zo verwaand, di e zich in magtgely k
MéteenRoorófchburgcracht. Antonius , in minne
Zich zelf vergeetende om een vreemde koninginne,
Trok daa r door wacrdig op zyn hals onze aller haat.
De kdning Attains, die van de ganfche raad
Van Roomen zich mét récht de vry gemaakte noemde ,
Toen hém heel Azién alléén haar kdning roemde
T e zyn, heeft hy zyn kroon meer als die naam geacht;
Gedenk aan de uwe dan, hou haare vaerde in kracht;
En zynde in cd'Ie moed een waar Romein gebooren,
Weet dat de Hemel hen alléén maar heeft befchooren
't Gebk'n der vorflen, én om zonder Heer te zyn.
C I N NA .

De Hemel heeft ons klaar doen blyken, niet in fchyn
Dat h y de ondaiikb're flraft , é n moorders nooit bezindc,
Wat dat men ook voivoere, dfzic h des onderwinde.
Als hy een troon verheft zo wreekt hy zyne val;
En voegt zich by de geen die hy verhoogd, ja zal
Langmétdeftrat, dicinheteindetréft ,hem dreigen ;
Maar komt hy tot de flag, zo is 't den blik fem eigen
T« flraffendie de val troon veroorzaakt heeft.
E MI-
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Zég eer, dat gy u aan de d wineland overgeeft,
AU dat gy (tellen zoud deblikfem om teftrarTen,
Die hier rierannenop der aard hun loon verfchaflen .
Ik fpreekudes niet meer, ga , die n deidwinglandr,
En geef u dvcr aan een laiïc flaverny.
En op dat gy geruft moogt ftéllen uw geweeten,
(ten.
Kuntgeuw'gcboorte, é n 't loo n voor zyn e dood vergee*
Ik tal myn zélf voldoen, én zonder uwe hand
Wélwreckcnkonnen, é n myn vader, é n myn land.
Ik had alreeds die eer door ' s dwingland s dood verkree Maar liefde kante zich met alle kracht hier tegen , (gen }
Die deedme uw' wil alleen involgen, én tót nu
My zorgen voor myn lyf, alléén ter gonft van u.
Indien ik in het hóf had na zy nly f gedongen,
Ik was gefneuveld, van zyn wacht rondo m befprongen ;
En door myn dood waart gy ook uw* gevangen kwyt.
De liefde hield me, o m u, in' t keven; én , 6fpyt !
Ik héb vergeefs gewilt my voor uw' min be waaren,
Op datge u myner waard zoud maaken door gevaaren.
Vergeeft my, grooteGoón! bé n i k bedroogen, doof
Myn waan, toen ik voor my Pompéus neef verkoor;
Zo mync geeft zich liet door valfche fchy n verleiden,
En van dat édcl bloed geen flaafkon onderfchciden.
Ik min u échter, wi e ge ook wezen moogt: indie n
Ik myne min wil voor dei Keizers leeven biên,
Daar zullen duizenden my hunne hulp toe leenen,
Zo ik na zyne dood my wil mét haar vereenen.
Maar denk niet, dat my ooit een ander zo verwerf.
Leef voor uw dwingeland, terwylikdeuweftérf.
Ik zal myn dageu mét de zyne haaft verkorten;
ten,
Terwyl uw'lafheid niet , door't bloe d va n hem t e ftorDurft myner wacrdig zyn. Kom , zie my in zyn bloed
En 't myne baden mét een onverfchrokken moed;
My ftérven van de deugd zerzéld; én ftervéndzéggen
T o t u , wannee r ik my, vernoegd, za l nederleggen,
Bcfchuldig 't noodlot niet, gy zyt het die myn dood
C %
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Veroorzaakt hebt, ikgaténgraave , daa r myn groot
Gemoed door u toe is gedoemd, én daar na't lecven
Ik de eer méê draagen zal die ik u dacht te geevsn.
Ik ftérve,én héb myn land bcvryd,myn wraak volbragt,
Maar leefde de uwe nóch had gy het goed gedacht.
C i N N A.
't Is wél, gy wilt het,'k zal het (luk niet laaten fteeken;
'k Zal Romens flaverny,én uwen vader wreeken.
Ik zal Auguftus't loo n voor zyne dwinglandy
Befchikken; maa r hy is min dwingeland, alsgy .
Rooft hy ons n a zyn wil ons goed, onslyf , é n vrouwen,
Hy heeft deziel nóch vry van zulk een juk gehouwen.
Maardealtewreedemagt va n uw e fchoonheid, dwingt
Zélf ziel, én wil dat niets uw flaverny ontfpringt.
Gy doet my pryzen 't geen gewis my zal onteeren.
Gy doet my haaten mét gewéld myn ziels begeeren •
Gydoet, g y doet me een bloed verftorten.daarik'tmyn' i
Wél duizendmaalen aan verfchuldigd mee n te zyn.
Gy wilt,het, ik volvoer 't, myn woord is wég gegeevcn ;
Maar, als het is volbragt, zal déze hand het leeven
Uws minnaars óff'ren aan des Keizers éd'le geeft,
En toonen dat myn kwaad gedwongen is ge weeft.
Ik zal door déze daad, m y van uw' wraa k befchooren,
Myne eer hérftellen, alzo haaft alsze is verloorea.
Vaarwel.

VTFD E

TO ONE E

E M I L I A , FULVIA

L.
.

FULVIA .

G Y hebt zyn ziel in wanhoop reeds gebragt.
E M I L I A .

Dat hy my niet beminne, of zynepligt betracht.
F U L V I A .

Hyzal, ten kóücnva n zynlyf , gehoorzaa m weezen :
Gyfchreit.
E MI -
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EMILIA.

Volg hém terftond; ach! ik begin te vrcttcn.
Ach! Fulvia , hebtgymédoogcnmetmynfmart ,
Wifch hém toch dat bcfluit van ftérvenuit het hart.
Zee hém....
ö

FULVIA

,

Dat gy ter gonft van hémde vdrft laat leeven ?
EMILIA.

Die wét was aan myn haat te laftig voorgefchreevcn.
Wat dan ?

FULV i A.

EMILIA.

Dat hy de wraak volvoer aan de aardsticran,
En my, öf wél dedood daar na vcrkieicn k*n.
Einde vtm 't Derde Bedryf.
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VIERDE BEDRYF
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O NEE L.

AUGUSTUS, EUFÖRBUS , POLIKIÉTUS .
f r

_ AUGUSTUS

Gevolg van Lyfwatbt.

Tisongcloofclyk, Eufdrbus .

.

EuFdRBUS.

Zonder becvcn,
Myn Heer, kan ik 't verraad u niet te kennen geevcn,
Wie kan begrypen zulk een aanflag, zo verwoed,
Waar van 't gedenken zélf een ieder fchrikken doet.
AUGUSTUS.

Hoe! Cinna ? Maximus ? myn allerwacrdft e vrienden;
Die twé, die 'k dacht dat myn' hoog achtinge verdiende n ?
Die ik myn hart ontfloot, én die ik te gelyk
Verzag met de édelftc bedieningen van 't ryk,
N a dat ik myne magt, én 't ryk (lelde in hunn' handen,
Bcfluitenze om myn bloed, myn leeven aan te randen ?
Ddch Maximus, die ziet zyn kwaad, én geeft getrouw
My kundfehap, én hy toont in 't hart een waar berouw.
Maar, Cjnna ?
EUFÖRBUS.

Cinna gaat zich in zy woede ftyven:
Onaangezienuw'gunft wilhyhartnékkigblyven .
Hy, h y beftryd de deugd ; waardoor het eedgefpan ,
Een wroeging voelt in 't bloed; zo vee l noc h al s hy kan,
En ondanks de affchrik, di e 't berou w i n hé n komtvoe Zo ftyft hy meer én meer hun wankele gemoeden. (den ,
AUGUSTUS.

Hoe! hy ! hy ftyfthun moed! hy is 't, die 't ryk verdeeld ?
O allerihoodfte ménfeh die de aarde ooit heeft geteeld !
Verraad! dat uit de helle uwe oorfprong hebt genoomen!
O ! a l te wreede flag! die my zoude overkomen
Van zulk een waerde hand. Hoe ! Cinna , g y verraad

T R E U R S P E L .
Augaftus! grootc Gd6n! Hoor Poliklétus.
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P©LJKLÉTU$.

Laat
Ditopmy ftaan,mynHecr,'k za l uw' gebdón volbrengen.
AUGUSTUS.

Zég dat Eraftus, want myn gonlt wH zulks geheugen
Hier Maximus terflond ga haaien; op dat hy
Vergiffenis ontfang voor zyn beftaan, va n my.
EUFÖRBUS.

Hy oordeelde al te groot het kwaa d doo f hém bedreev«fi,
En kon niet hoopen dat ey 't immer zond vergeeven :
Want zo hy van het Hdf weerkcerend, rrry ontmoet
Mét de oogen vliegende j He t weezen heel verwoed,
Het har t vo l zuchten , én d e mon d nie t doende als klaaVervloekte hy di t eedgefpan, én zync dagen;
(gen
En hy herhaalt my hoc het alles was bcftéld ,
Gelyk ik u, myn Heer, zo even heb vertéld,
Met ftréng bcvél om dit aan u bekend te maaken;
En voegt er by; zég hém, hocgy my ziet geraaken
Aan myn c flrafj'k bé n nie t onwecten d van myn fchuW,
Daar op ftort hy zich zélf, geparf t van ongeduld,
Vau bdven neder in de tyber, daar. der ftrooroen
Gezwiudheid, én de nacht my 't dvrig heeft benoomen
Van 't droevig einde van zyn leeven,
An G U S T us .

Zyne geeft
Is door een' wroeging al te zwaar gedrukt geweeft ;
En heeft zic h zelfd e fmaa k va n mync gonft doen rrtrflën.
Wat mifdaad, die 't berou vrby my niet uit kan wftfen ?
Maar wyl hy aan zich zelfheeft myn c gonft ontzeid,
Zo ga, zorg voor 't gevdlg, é n ltel in zekerheid
De trouwe Euförbus , wylw c op zyn e oprechtheid bou wen.
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AUGUSTUS.

y^aj) wiet], ógroote Gdón! zal ik voortaan vertrouwen,
't Geheim myns harten, én de zdrgc voor myn bloed r
Herneem de magt dicgy my hier bezitten doet,
Zo ze onderdaancn geeft om vrinden my te ontrooven,
En de oppcrhecrfchïppy -, zulks van het Idt daar boven
Befchooren is, dat al haar wéldaan niet als haat
Verwekken, én zy door uw' ftrafhcid tot een (laat
Gedoemd is, om al hier geen vrinden te verwerven,
AU die, door u gehard haar zoeken te bederven.
Niets is hier zéker meer voor haar; die 't al vermag,
Moet alle vreeze n in het opperfte gezag.
Oktavianus keer eens in u zélfs, én 't maaken
Van zulk een rédenloosbeklag, wi l dat vry ftaaken.
Hoe ? wilt gy dat men u zou fpaaren, die in 't woén
Niets héot gefpaar ? gedék, gedenk eens aan de vloén
Van bloed, waar in uwe arm zich wiefch, daargydevél Van Macedonian mè hebt gevérwd; wat Helden (de n
Gefneuvcld zyn, én bloed door 't zwaard geftort, toen gy
Antdnius verfloegt, én de opperheerfehappy
Daar doo r verkreegt; als ook toe n Séitu s wierd verflaZie eens te rug naar uw' vyandens nederlagen:
(gen:
Peruzie, mé t vdlk én al, i n bloed verOnoord:
Verbeeld eens in uw' geeft, na zo veel woede, é n moord,
Wie g y i n 't driemanfehap a l hebt beroofd van 't leeven;
Daar gy, beul wordende van de uwe, hebt gcdreeven
De moordpriem in het hart van uw leermeefter; én
Wat fchéld gy nu het ldt voor onrechtvaerdig ? wén
Gy uwc ftrafziet door uw eigcnvdlk bereiden,
Dat vdl k da t zich alleen laat door een voorbeeld leiden,
't Welk gy hén hebt gcftéld 't vdlk dat mét alle kracht,
De réchten fchénd die gy, gy zélf niet hebt geacht.
Ja, hun verraad is récht; de Hemel is u tégen.
Verlaat de Scepter, zo als gy die Lébt vcrkrccgcn

G«/*
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Geef aan de ontrouwe wéér een ongetrouwe geeft;
En duld de ondankb'renadat gy het zyt geweeft.
Maar gaat mijn oordeel my du$ in de nood bcgeeven ?
Wat du] 1c razerny is my ndch hy geblecven,
Die my befchuldigd, én, ó Cinna! u uw kwaad
Vergeef: ? u die door fnood, én goddeloos verraad,
My de opperheerfchappy te houden hebt gedwongen,
Schoon daarom door uw'haat word na myn lyfgedongen,
Hy wraakt myn misdaad, én maakt my misdaadig.Gdón!
Hoe, hy verheft dan een onwéttclykc troon,
Maar om die neder tedoen ftorten? Hy bedekte
Zyn aanflag door een drift zo onbefchaamd, én ftrékte
Ecu hinderpaal van 't hey 1 der ftaat,om my mét een
Te moorden! én ik zou dat zo vergeefen ? neen.
Gy zoud dan leeven in geruftheid, na het krenken
Van myne ruft ? neen,neen, 'k verra mét dit te denken
My zelve; een die te licht vergeeft, die maakt dat hy
Gehoond wordt; 'k wil het hoofd dier fnö verradery,
En médeftanders hun gcréehtc ftrafverfchafFen.
Maar, hoe! geftadig bloed! geftadig nieuwe ftraffen!
Myn wreedhei d is vermoeid, én kan niet ftilftaan;daar
'k My dacht te doen ontzien vergram ik ieder maar.
Dit Romen kweekt in zich een Hydra, daar door 't
kerven
Van een hoofd, duizenden wéér, om my te bederven,
Aan groeyen; én de dood van zo veel haaters, ftélt
My min verzekerd, als voor heen voor nieuw gewéld.
Oktavinus, dénkgeenBrutüsaftewachtcn ;
Sterf! maar beroof hén de eer dat zy u zouden Aagten.
Sterf! denk niet dat gy kunt ontvlieden déze nood,
Daar zo veel helden vaft bez weeren uwe dood;
Daarzich de bracflle jeugd van Romen fchynt te Hellen
In een gemeen belang om u ter néêr te vellen.
Sterf! want ditgroote kwaad tdch geen geneezing lyd.
Sterf! wy] men ftérvenmoet, ofraaken alles kwyt.
Het weinig lecven daar gy ndch op hebt te hoopen,
Is geenfins wacrd om dat tdt zulk een pry$ te koopeq.
C f Sterf
!
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Sterf! maar op 't heerclykft, én blofch, vol roerreen moed,
U w's lccvens fakkel uit in des ondrankb'rcns bloed.
SalgtCinnaftervendeaanuzetf, voldoedc s wreeden
Ontaatdc moordluft ; maar ftraft zyn e trouwloosheden.
Ja, maak dat dien verrai, fchoon hy u ftérven ziet,
Niet to t zyn oogmer k kom , ndch ooi t 7,yn wit befchiet.
Maar, laa t ons uit zyn ftrafons voordeel liever haaien:
Haat Roome ons laat ons ook van Rootnen zccgepraalen.
O Romeren ! 6 wraak \ 6 opperheerfchappy!
O félle fttyd! die ik zo twyfelmocdig ly,
En in al myn befluit my aanftonds maak t vcrlecgen,
Help tdch aan ruft ee u prins, op 't hoogft tdt ruft gencegen.
Wat vdlg ik beft van beide 7 df waar voor zal ik vliên ?
Of laat myftérv«n. df gelyk voorheen gcbiên.
DARDE T

0 0 N E E L.

A U G U S T U S , LI n

A.

AUGUSTUS.

Vtêvrouw, ik word verraan, é n die my wi l doenlyden,
Komt myn ftandvaftigfteidmet hartcnlecd beftiydcn.
Ach! Cinna! die verraar....
L IV I A .

Eufdrbus heeft me ontdekt,
Gelyk aan u dit fluk, en myne vrees verwekt \
Maar zoud gy hooren na de raad van cene vrouwe?
AUGUSTUS.

Helaas! wat raad, daar i k my toebckewaam vertroriwe ?
L i v i A. (vrucht
,
Myn Heer , uw ' ftrengheid heeft , ddc h zonde r groot e
Tot heden toe gemaakt al'.om een groot gerucht.
Door's and'ren ftraffè laat zic h niemand tdch bewcegen.
Salvidiamus deed, in ftilheid, opftaan tegen
U w grootsheid Lepidus; Muréna is daar naar
Gcvdlgd, toen Gepio; die beide, fchoon zy zwaar
Geftraft zy n ; en daar door vcrloorcn goed én Iecven,
Geen affchrik hebben aan Ignatius gegecven;
Wiens
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Wiens plaats dat héden wéér door Cinna word bekleed.
En die van laager (laat, én naamen zyn gereed
Om door zogroote daad hun dapperheid te toonen,
Nadatge deed vergeefs hun woén mét llraf belooncn.
Proef eens op Onna war genade, én guuft vermag.
Straf hem alleen door zyn ontroering aan de dag
Te brengen; loek het nutfte in dit geval te wérken;
Zyn (traf zou licht het volk aanhitzen, én verftérken,
Daar zyn vergiffenis zal (trekken tot uwe eer.
Gy zult hén, die maar door uw' (Iréngheid mee r é n mee r
Verbitterd worden, door uw' goedheid licht verminnen .
Ik bid, beraluwél , in' t geen gy zult beginnen.
AUGUST us ,

Men dverwin haar dan geheel, verlaaten wy
Ditryk, da t ons by élk maakt haatl'yk; é n daar zy
Om t'zaamenfpannen. ' k Héb te veel rny laatcn leiden
Door uwe raad; (preek des niet meer, 'k wil my bereiden
Tot aflland van een troon, di e my (leeds maakt beducht .
Houd o p, ARoomen ! datg e om uwe vryheid zucht.
Zyt gy door my gebocidt ? door my word g y ontflagen ;
Ik gecve u wéér 't gebied dat ik u hadde ontdraagen:
Maar veel gerufter, én vergroot in magt én (laat
By dat ik 't eerfl verkreeg; wil t gy my naaten? haa t
My dpentlyk, én laat het zonder veinzen weezen.
Wilt gy my minnen ? doe zulks zonder my te vreezen.
Ik bén, al s Sy 11a was, vermoei d van de oppermagt.
En na zyn voorbeeld is 't, dat ik na ruften tracht .
L 1 VIA.
Ei, wilt u zélven door dat voorbeeld niet verkorten,
Maar vrees dat op u kom het tegendeel te flortcn.
Dat Gadeloos geluk was geen geluk, indien
Men 't aan een ider zag gely k aan hém gefchiên.
AUGUSTUS.

Is dat voor my te groot, kan ik het niet genieten;
'k Geef dan my n bloe d tenprooyeaa n diehetwilvergic Na'tonweerzoek ik eenscen haave voor d e nood , (ten .
Envind'ertwé; d e ruft, öTandcriinsdedood .
Li»
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C I N N A ,

L i v i A..

Hoc! wénfchtgyudc r vruch t van to veel moeit e ont flagen?
Au G u S T u s.
Kan u ndch't vocrwirp van zo veelcr haat behaagea ?
Li v i A.
Myn Heer, gy dwaalt te vér, én toont in uw beleid,
Veel eer een wanhoop, als een edelmoedigheid.
AUGUSTUS.

Gebién én vleijcn een die wérk maakt van te hoonen,
Zou Hechts myn zwakheid, é n nie t myn c deugde n too L I V I A . (nen

Dat is u zélfgebiên, én dus zét gy in kracht,
Het oerT'ncn cener deugd, in Vdrftcn hoog geacht.

.

AUGUSTUS.

Gy had my wél beloofd gelyk een vrouw te fpreeken,
Gy houd uw woord,Mevrouw,het is my klaar gcbleeken;
Na 20 veel vyanden, door my ter néêr gevéldt,
Regeerde ik twintigjaar; ' k wee t wat me n deugde n (telt
Tezyn, de fchikkingen, en van wat aart de pligten
Zy n van een Prins om zich in tyden na te richten.
Zyue onderdanen zyn gekwétu door zulk verraad,
Daaraan te denken wordt eenmifdaad aan den ftaat.
Een hoon die aan zyn ryk gedaan word, moet hy wreeken,
Of van zyn ryks gebied voor eeuwig zyn verfteken.
Li viA.
Geloof tdch minder aan uw'driften al s gy doet.
AUGUSTUS.

Héb minder zwakheid, df min ftaatzucht in 't gemoed.
L 1 v 1 A.
Gy hoorde een raad zo nut dus niet te wéderftreevep.
AUGUSTUS.

De Hemel zal my raad in 't geen ik do en moet gee ven,
Vaarwel, dit'sty d vcrfpilt .
L i VIA .
'k Verlaat u niet, myn Heer,
Voordatgc,ommyne min , my guut't gee n i k begeer .
Au»
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AUGUSTUS.

U w'zucht tot grootsheid doet u my zo laftig vallen.
LIVIA.

'k Min uw' perfoon alleen, uw' ftaatenniet mét allen.
Maar hy ontvlugtme: ik vdlg, én zal hem toonen, dat
Hy door gena te doen, verzeker t ftaat, énftad.
Dat zich tot zachtheid éu vergeeven te gewennen,
Is 't fchoortfle teken om een waar monarch te kennen.
PIERDE

7 0 0 N E E L.

Ê M I L I A , F U L V I A
EMILIA.

.

(Récn
•yan waar komt my die vreugd' ? wat is 't da t zonder
Myn geeft my ns ondank>,zichzoo ftéllenkan te vreên?
't Ontbicn van Cinna by de vdrfl doet my niets duchten,
Myneoogen weenen niet, my n hart is vry van zuchten,
Als óf ik by myn zelfverzekerd was, dat dit
Uitvallen zou geheel naonsgewénfehte wit.
Héb ik al wél verftaan 't befchcid dat gy komtgeeven ?
F u i ï l A .

'k Bragt hém zo vér, dat hy zou zórgen voor zy n leeven;
En trok hém hérwaards aan, veel zachter, meer bedaard,
Om ndch te zien, óf gy niet te overwinnen waart,
'k Verheugde my, wanneer hém Potiklcct kvam naaken;
Dicaltyd's Keizers wil hctvdlk bekendtkomtmaaken ;
En heeft hem, zonder zyn gevolg, in ftilheidin 't
Paleis gebragt, daar zich de Vórft ontftcld bevind.
De reden weet men niet, élk is van een verfcheiden
Gevoelen; doch men hoort van alle mceft verbreiden,
Dat Cézar eenc zaak van groot gewigt heeft, daar
Hy zich mét Cinna op beraaden wilde; maar
Het geen my meelt ontroerd, was dat in 't hérwaard s
wenden,
Ik hoorde mompelen, hoc dat twé onbekenden
Zich van Evander (til verzekerd hadden, dat
Eufdrbus op het Hdf is valt gehouden ; wat
De reden daar van is, datfehyntmenniett e weeten ;
En

4 <f
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Ën van 270 heer word zélfs iets wonders uitgekreeten.
Men fpreckt, als óf hy is van wanhoop aangetaft;
'kHoorvandcTybcr, va n het water , maarwaar'tvaf t
Of't recht befcheid is kanmen ndch niet zéker hooren.
E M I L I A .

Wat vrceze of wanhoop dat ook myne ruft komt ftooren.
Myn moedi g hart ach t zulk s nie t waerd , dat het zyn
ftaat
Daarom bcklaagen zouj oneen , maar' s Hémels raa d
Daar in geftort, fmeed fteedseen wonderlyk gevoelen
Ganfch tlrydi g mé t he t geen , daar 't o p behoor t t e
doelen.
Een yd'le fchrik ontroerd my fomtyts; ddch myn hart
Wanneer ha fidd'renmoeft gevoelt wéér geene fmart.
'k VerftaUjgroote Goón , nw'goedhcên, di e wyeeren,
En willen niet dat wy onze eer in 't minfte deeren;
Envanmyweerende, geklag , geween , gezucht ,
Vcrftérkken zy myn hart, in fpyt der ongenucht.
Gy wild dan dat ik mét die moed myn dood za! vindea,
Die my zo heerlyk een daed doet onderwinden;
En ik wil ftervenzo gy 't fchikken zult, ja (tout
Vergaan in de aanflag dar gv my inftaande houd.
O ziel myns vaders! én o vryheid van dit Roomen ?
Ik héb van myne zy het alles ondernoomen.
'k Héb tégens uw tieran zyn vrinden op doen ftaan ;
En meer voor u, als ik ecrshalven mogt, gedaan.
Is my myn wit gemift, myn eer is des niet minder;
En ftréktdit voorval my in myne wraak tot hinder,
Zo zal ik my by o vervoegen; maar van moed
Engramlchaprookendc» ' k zal heerlyk door my n bloe d
My maken uwer waard; op datge in zulke looien,
Erkent der Helden aart, waar uy t wy zyn gelprooten.

VTF-

T R E U R S P E L .
VTFD E

r oO N

47
EEL.

M A X I N U S , E M U I A, F a i v u .
EMILIA.

JfAiity Maximus, hoe! zie ik u? zyt gy niet dood ?
MAXIMUS.

Eufóïbus heeft de Vdrft bcdroogen, doch door nood;
Zich vaft ziende, en ' t verraa d ontdekt , heeft h y myn
ftérven
Verdicht, op dat men my niet médc zou bederven
EMILIA.

Wat word van Cinna al gezegt ?

MAXIMUS.

Zyn mecöclccd
Is dat de Keiier uw' gcheimenüTen weet;
Hy loogcheud het, en wil, vergeefs, hé m ander s tooncn.
Evandcr heeft dit om zyn meefterte verfchooneu
Ootdékt; en door de laft des Keizers komt men om
U tevcrzek'ren .
EMILIA.

Wél. waar wacht men na ? Hy kom :
Ik vdlg hem, éa 't verdriet my laager hier te beiden.
M A X I MUS .

Hy wacht u in myn huys, om u met hém te leiden.
E M I L I A .

Hy wacht my in uw huis ?

M A X I MUS .

Dit overvalt H ; maar
Lét met wat zórg de Gdón u redden uit 't gevaar,
't Is ecu vau 't eed jefpan die xa.it ons wil gaan vlugten.
Men neem de tyd in acht rer dat ons rtaatte duchten
Voor hun vervolging. Kom, he t Schip waar médatwy
Vertrekken zullen, lég t al zeil ré.
E M I L I A

Kent ge my ?

En

4,8 C
I N N
Én weetgy wie ik bén ?

A ,

M A X I MUS .

Ik f tél al myp vermoogen
Tergonftvan Cinnainhetwérk; en door dit poogea
Zockik te trekken uit deez'ramp, én droeftenis,
De waerdfte helft die ons ndch van hém öv'rig is
Prinfés, ei bergen we ons, én vliede n wy uit Romen
Om moediger daar na den vyand op te komen
En hém te wreeken.
E M I L I A .

Neen, 6 neen, 't ?s Cmna die
Men in zyn ongeluk moet vdlgen, én men lic
Ndch den k o p geen e wraak om hém niet te dvcrlccvcn;
Wie dat na zyn verlies zich zélven voelt gedreeven
Om't lyf te bergen, is hét leeven niet méér waard.
MAXIMUS.

Watblindewanhoópmaakt, Prinfés , u zo ontaard?
O Göón! is zulk een ziel zo haait ter néêr geflagen \
Dat edelmoedig hart kan niet wéêrftaan de vlaagen
Én eerftc ftdrmenvan 't geval, maar word verheerd.
Hérroep, herroep de deugd voorheen in u geëerd.
Kom, dpen uw gezigt, wilt Maximus aanïchouwea,
En, kennende, hém voor een and're Cinna houwen.
De Gdden geeven u in hém die minnaar wéér.
Die gy verlieft; en wyl de vrindfehap ons wel eêr
Maar eenc ziel had toegefchikt, zo ftél uw' zinnen
Om 't voorwerp va n uw' vlam in zulk een vrind te minHy zal mét al zo fterkeen min verdienen 't loon.. . (ncn.
EM

I LT A .

Gy durft mj minnen, en niet ftérven? groote Gdón !
D w oogmerk vliegt te hoog, maar watgc ook moogt
_ . bcgeeren,
Maak dat men waerdig u daar mede moog verceren
Hou op, van laf te ontvliên zo heerelyk een dood;
Of van my aan te bién een hart, zo zwak in nood.
Maak da t i k uw e deugd , e n grootfchcê n moo g be
nyden;
En,
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E n , u nie t konncnde beminnen, médelyde n
Mét n moog hébben, toon de dappere yvef van
Een waa r Romein ; en maak , indien my n har t nie t kan
Gelyk ' t behoort, dat gy moogt waardig zyn myn traancri.
Hoe! komt de vrindfehap, diegy Cinna draagt, u maanen
Om moedig in zyn plaats tetreden ? én waant gy
Dat zulks beftaat in zyn meeft'rcs mét v lcyery
Te onthaalcn ? lee r van my wat pligtgy moet betrachten';
En geeftm e ee n voorbeeld , ó f wi l zulk s van m y ver
wachten.
MAXIMUS.

De droefhey d di e gy voel t verzwaar t vaftméêenméé Y
E M I L I A .

En de uwe, 't uwergonft, bedriegt u al te zeer.
Gy fpreekt van moediger 't wérk namaals te beginnen.
En in uw' grootftc ramp begintge, ó fpyt! te minnen.
MAXIMUS.

Myn liefde in haar geboottc is tvonderlyk van zin:
Het i s uw' minnaar, E n my n vrind , di e ' k i n u mi n 5
En van die zélve vlam, waar van hy overwonnen —
E M I L I A .

Gy zégt my al te veel, dat ik ndch niet zou konnca
Begrypen uw gepeins; myn ongeval heeft my
Wél overvallen, maar nóch niet ontroerd! weet vry
Dat mync wanhoop my geenfins én zal verblinden.
Myri' deugd zal nimmer iets, dat haar verzette vinden.
En 'k zie, myns ondanks, méér als ik wél wenfeh te zien»
MAXIMUS.

Hoe ? bén ik u verdacht van ontrouw, door dit vliên
U voo r te ftéllcn?
EM E I L I A.

Ja.gyzythct, wy l uw térgen
My deez bekentenis in 't einde komt te vérgen,
't Reftéllen onzer vlugt is al te wél beleid
Om niet beducht te zyn voor uwe trouwloosheid.
De Heme l wa s wclmildinwond'ren,zozeons'tvliedc B
Had, zond e ruw beleid, zo veilig komen bieden.
D VÜ
e

*t> C
IN N A ,
Vli zonder my, ttw'min doet u hier gccoe wocht i
MAXIMUS.

Gy zégt my tl te veel.
£

M

I

L

iA .

'k Bén voor nóch meer beducht.
Vrees échter niet dat ge in my zult uw' hoonfler vinden;
Maar hoop ook niet my door uw'valfcheidte verblinden :
En ftréktha u een hoon dat ik n niet vertrouw,
Kom,flérfmetmy, op dat ik u ontfchuldig honw.
MAXIMUS.

Leer, fchoone Emilia, én dat uw flaafverwonnen
EMILIA.

'k Zal u gehoor, maar in des Keizers by zy n, gonncn,
Ko m, gaan wy, Fulvia.
ZESDE T
0 0 NEE L.
MAXIMUS.

w atihoopende , verzet,
En watrd, zo ik 't ooit was, dier weig'ridg, «in belet,
Wat zult gy Maximus? en welke zyn de ftrafFen ,
Die uwe deugd zal aan uw (bood bedrog verfèbaiièn.
Geen yd'lehoop moetu meer ftreelen.Zy gaat heen
Om, dervende , de vórf t d e gantfche zaa k t e ontleen :
En haare dood zal op hetwrecktooneél, vdordeoogen
Van ieder, haare roem, én uwe Ichand vertoogtn;
Ja den nakomeling nalaaten, bitt're fpy t!
't Eerloos geheugen van uwe ontrouw, voor altyd,
Iuééïiedag, hebtgy, van vaHèheid dverlaaden,
Uw Keizer, uwen vrind, en uw'meeftres verreaden:
Daar gy van zo veel rechts, gefchouden op één dag,
En twee verliefücns bloed den dwingland met een ' flag
Geofferd, niets én wint als razerny, én fchanden
Die cene wroeging in uw grootfeh gemoed doen bfafiden.
Eufórbus, dit' s de vrucht van uwe raad; maa r kan
Men meer verwachten van zo laag gebooren man ?
Een wy gemaakte Ml ftced»flaafint' harte weezen.
Ver-
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Vcrwiflèlt hy van ftaat,zyn ziel blyft als voordeden;
En d e nw' , nóc h dicnftbaar , zelfs i n zyn c vryheid»
heeft
Niets dat ons tekens van eenc edele tnborft geeft.
Een ongerechtc magt hebt gy me in't wérk doen ftcllen :
Gy hebt my de ccre van myn itam doen nédervellcn
Myn hart weerftond u, maar gy hebt zo lang gcftrén
Tot uwefchélmtty myn deugden had vertrêcn.
Dfckdftmy'tleeven, di t komt my myne eer ontrooven;
Eu nóch verdiende ik meer, toen ik u ging gclooven.
Maar 't Gddendom zal my wéér toeftaan, dat, tót loon,
Ik u opdflèr aan die minnaars, élk ten toon.
En ik verzéker my, in fpyt van 't kwaad bedreeven,
Dat ik hacr zuiver zal myn bloed ten óficr geeven ?
Indien in 't uw*, mvn arm, met récht zo fel geftoord,
My zuivert van het kwaad, dat ik u héb gehoord.
Eituie vattbttVtoit Btdryf.

Di
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VYFDE BEDRYF
EERSTE
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TO O N E E L.

A U G U S T U S , CINNA

;

AUGUSTUS.

eem hier uw' plaats , én wil voo r alle ding betraerrN
De wé t di e ik n geef tcliouden in gedachten, (ten ,
Veröoor my niet, maar leen in ftilteuwe ooren aan

Het geene dat gy znlt uit myne mond verftaan.
Bedwing uw'tong •, cnzoditzwygcnin'tontftéllen
U har t mogt vallen, wilr u daarom geenlins kwellen.
Gy kun t daa r na my wéér, vernoe g my n hierfléchtsin,
Op alle», wat hy wilt antwoorden na uw' zin,
t

C

IK N

i.

k Zal u gehoorzaam zyn, myn Heer.
AUGUSTUS.

Gymoogt vertrouwen (we n
Zó g y me uw woord houd, dat ik 't myncu ook zal hou
Gy, Cinna , leeft ; maa r die u'tleeven gaven, zyn
De vyanden ge weeft myns vaders, én de my:
Gy zytgcbooren zélfin hunne légerwallen;
En toen gy na hun dood waard in myn magt gevallen
Heeft haare vyandfehap, van jongs u ingeplant,
U tégen s my geftéld de wapenen terhancT
Gy waard myn vyand al eer gy ndch waard gebooren;
Gy kend e my noch pas, óf hebt me uw' haargezwooren)
E« de genégenheyd heeft nooit in u verzaakt
Het bloed waar door gy tdt myn zyand zy t gemaakt.
Zo veel gy koft hebt gy my blyk daar van gegecven;
Maar 'k zocht myn wraak nooit, als in u te laaten leeven.
TV/T r a ^ tcu 8 cvan i? cn » maa r was niet, al s ieder weet,
'I/K? A UW' k é r k c r ' é n m y " g °c d h c i d a l uw l c c d
Khérftélde ui n he t goed uw s vaders ; 'k heb,gencegen ,
\J, uyt de roof op Vorft Antonius verkreegen,
Vary kt; én was daar na, in wat gelegenheid
Het
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Het weezen mogt voor u tdt weldoen (leeds bereid.
Wat waardigheden daa r g y wénfehte méê te pronken,
Ikhébzeu,zondcrmoeite, énzorgc , ftraks gefchonken
'kHeb u geftéld, voo r he n wien s vrienden dat voorhéeH
Ik in myn léger zag de groofte ftaatbeklcên.
Die my ten kdftcn van hun bloed dit ryk vcrwurvcn,
En in 't befchérmen van myn leevcn zyn gefturven.
'k Héb eind'lyk zo mét u geleefd, tot deeze tyd,
Dat d e overwinnaar heeft 's verwonnens heil benyd.
Wanneer de Hemel my ook iu myne ongelukken
Beproeven wilde , é n my Mefénas kwa m te ontrukken,
Stelde ik u in zyn' plaats, 'k héb my van u gediend,
En maakt u na zyn dood myn trou yfie, en waardft e
vriend;
Wanneer ndch déze dag myn ziel zich vond ïn lydcn,
Eu trachte om my, kou't zyn, van' t heerfche n te bevryHéb ik mét Maximus, én u my des beraan;
(den,
En uwe raad gevolgd, d e zync laaten Maan.
'k Héb u Emi I ia gegecven, die met reden
Is waard aalléén van gantfeh Itaaiien aangebeden
Te worden; ik heb haar voorzien mét zo veel (chat,
Datik, u kroonende, u veel min gegeeren had.
Gy weet het, Cinna, zoveel heil, én eer, genooten,
Kon nimmer zyn nit uw'geheugeuis verftootcn ,
Maar't geen ik niet begryp, isdatgy , wel k een hoon!
Dit alles weet, én my, 6 Cinna! noch wilt doón.
C i .N N A.
Hoe ! ik, my n Heer ? zou da n myn ziel zich zélfveïmeeDitfchélmftukuit (te
n
AUGUSTUS,

Hebt ge uw' beloften reeds vergeeten ?
Zit neer, heb' t noc h nie t algezégt ; g y moogt daar naar
U zélve ontlchuldi^ea, indien gy 't doen kont; maar
Hoor nu-ndc h eerft , é n maakme uw woord niet wéér te
breeken.
Gy wiltme morgen op het Kapitool doorfteeken,
h\ 't oft'ren; uwch&ed, tdt reken va n de moor,
D 3
Moet
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Moet my daar voor 't altaar de flag toebrengen; voort
Zal de ecne helft nws volks de poorten gaan bezetten;
Mét de and're helft zult gy de ruitery beletten.
Zci<, bén ik wel bericht, of is 't een valfch vermoens ?
Moet ik de moorders die dit mét u zullen doen
U noeme n ? Prokulns, Pomponius, beneven
Marfel, én Lénas, van een zelfde drift gedrecvcH
Met Plautus, Glabrion, Virginianis,en
Albinus, Autilus , én Icilus ; ikkén
Hén alle; Maximus , die ik het meeft vertrouwde
Naaft u, en op wien ik myn ftaatten deelc bouwde;
De réft is my niet waerd de eer dat ik hunne naam
Zou noemen ; vdlk , beken d doo r hunnekwaadefaam ,
Van zwaarc fchulden, én misdaaden overwonnen,
Die ' t ftréng gerech t ontzien , en niet zien dat te konnen,
't En zy htt Keizerryk word omgekeerd ontgaan ;
Ja, di e niet kunnen, z o dat niet haaft vdlgt, beftaan.
Nu ziet ge, enzwygt ; mee r door ontroerenis bedwonAls door gehoorzaamheid. Als ik door u befprongen, (gen
En in de tempel naar uw' zin was omgebragt,
Wat waart gy dan ? welk is het wit daargy na tracht ?
Istdt bevrrding va» uw land uw ftaalgcfleepen ?
Na ik noch heden uw' ftaatkunde héb begrecpen,
Zo hangt haar welvaard aan 't eenhoofdige gezag.
Aan een die alles, wat hém nodig dunkt, vermag.
Was 't haare vry heid die u hier toe had bewoogen ?
Gyhad, toe n ik haar die wou gecven, dat nie t pooge n
Tc weeren; maar die aan geuomen voor de ftaat,
En daar niet na getracht door goddeloos verraad.
Wat i s uw oogmerk ? wiltge in myne plaats regecren?
Ik zie het heil der ftaatin droevéramp verkeeren,
Indien ge in Romen geen belétzel vind als my
Om daa r te krygen in uw' hand de heerlchappy;
Indien haar noodlot, maar zo verre is te beklaagen
T)at gy alken na my zyt waerd de itaf te draagen,
En nieman d béter , n a my n dood, he t Roomfc h gebie d
Bcftieren zoude, alsgy ; zi e toe, bedrie g u niet.
Leer
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Leer u récht kennen; wi l eens in uzélven keeren
Jn Romen zier gy u beminnen, vieren, eeren :
Elk heeft ontzag voor u en offert u in flilt'
Zyn gunlt . Uw ' mag t i s groot, gy kun t a l wa t gy wilt.
Maargy zoud zelf in die u naaten, médelydcn
Verwekken, liet ik eens uw' wacrde voor u ftryden.
Ontken dit eens, én zie eens wat gy vvaerdzyt, noe m
My uwc deugden eens, uw' werken , uwe roem.
Wat dat in u roy moet behaagen ? wélkc daaden
U , bove n het geineen, voorzien men lauwer bladen?
Myn gunft is al uw'roem, ze is oorzaak uwer magt;
Zy onderfchraagt de ftaatdaar in ze u heeft gebragt.
Zy word , niet uw perzoon, van ieder aangebeden.
Uw'ftaat, e n grootemagt lag, zonder haar, vertreeden ;
En ik behoefde om u wéér in een lager (tand
Te Hellen, u alleen te onttrekken mynehand ;
Maar'k wil my liever aan uwe afgunft dvergeeven ,
Gebie, indien gy kun, ten köfte van myn leeven.
Maar dutft gy waanen dat Servilius gedacht,
De Fabien, én zo veel (lammen, hoog geacht,
Die door hun grootedain ons dagclyks verklaarert
De Helden van hun bloed zo hcerlyk te é vcnaaren;
Dat hunne fierheidzou gedoogen u te zien ?
En dat ge op Romcns troon zoud dvcr haar gebjên.'
Spreek, fpreek, nu is hettyd.
C IN N 4.

'K beken verzet te weezen:
Niet dat uw'gramfchap, df myn dood my kan doen vreezen?
Gy ziet my peinzen, wan t ik zie ik bén vetraan.
Ik zoek, maar vind hém niet die my dit heeft gedaan,
Doch mync ziel houd zich te lang voor u beflooten.
'k Ben een Romein, én uit Pompeus bloed gefprooten ;
De Vader , en twe Zoons, zo trouweloos vermoord,
Zyn niet door Cézars dood gewrooken, als 't behoord.
Zie daar , dat 's de corzaak van zo ftout een onderwinden;
En wyl myn daad zyn draf moet in uw'wrecdhcid vinden,
D 4.
Vei-

<6 C I N N A
,
Verwacht vaa my geen Iafberoa w van dene daad t
Geen fchandig zucnten, óf weklagen om myn ftaat.
't hót i s u gunftigcr als my, het valt my tegen;
'k Weet wat ik héb gedaan, én u ftaatte ovcrweegen:
De volgende eeuwen moet gy keren door myn ftraf ,
En mync dood is nut tot ruft van uwe ftaf.
AUGUSTUS.

Hoe, Cinna! durft gy my noch voor myn oog trdtzeeren;
Enkroontge uw ' mifda<id,vérvandatgeuzoudvcrwec >
Zienwc ót g y blyven zult ftandvaftigtót hetend, (re n ?
Gy weet uw* lchuld aan my, én wat my is bekend:
Des, wat de ftrafbelangt, ga mét u zélfs te raade.
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A U G U S T U S , E M I L I A , L IVIA
C I N N A , F U L I V I A .
L I VIA .

,

M Y n Heer, gy kentze ndch niet alle die aan 't kwaadc
Deelachtig zyn. Zie hier ook uwe EamiliaCINNA.

Zy is het zélve, óGdón !

AUGUSTUS.

Gy ook, myn Dochter ?

E M I L I A .

Ja,

Al wat hy heeft gedaan, was om my te behaagen.
Ik bén er de ooizaak van, én 't loon voor dat belaagerj.
AUGUSTUS.

Hoc, heef t de liefde dan, dieikcerl t hede n in
U w' hart gekweekt héb, reeds zo vér verhard uw' zin,
Datgyzoud wille n doo r uw'dood hem't leeven bergen?
Dat is van uwc ziel te haaft die driften vérgen.
Dat is te haaft bemind een miunaar die 'k u gaf.
EMILIA.

Die liefde, di e my hier ten doel ftéltaanuw' ftraf,
Enisgccnfchielyk wérk , my n Heer, noch uw'géb dden,
En waren om die vlam te ftjehtenniet van nood«n,
Zy
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Zy heeft voor langer als vier jaaren al geblaakt;
Maar hoe ik hém beminde, én hy zich vond geraakt
Van liefde, een ftérkchaat ltélde aan ons beide wétten,
En kwam voor altyd hém zyn hoop op my beletten.
Zo eerft myn s vader s wraa k nie t was volvoerd , ik deed
Hém ditbczwceren; hyzdchtvrienden , die gereed,
Déze aanflag waagden; maar de He'mel heett verbiooken
De uitvoering, én de hoop van my te zien ge wrooken.
Nu kom ik u, my n Heer, aanbié n cene offerhand
Niet om door myne dood hém 't lyf te bergen; want
Zyn dood is na 't beftaan van dézedaad réchtvaerdig.
Ontfchuldiging in zulk cenmifdaad i s niet waerdig
Gehoord te zyn; én 't geen my hier brengt, is alleen
Op dat ik ftérvende, in zyn by zyn, na bcnéêu
Moog daalen, én aldaar myn vadet tégentreeden
AUGUSTUS.

T d t hoc lang zult gy ndch, ó Gdön ! én om wat reden
My komen in myn huis beftdrmen? Juli a
Verjoeg ik van my om haare ontucht; 'k héb daar na,
Uit liefde, Emili a in haare plaats verheven;
Maar i k vind haar als de eerlte onwaard daar in te leevcn.
De een roofde my myne eer, én de and'rc tracht myn
Te ftorten, even zeer beide in hun drift verwoed, (bloe d
Daap de cene onkuifch was , wil my de andere vermoorden.
Myn' gunden, ddchrer die 'k u héb gedaan, behoorden
Die niet een béter loon, als dit, van u te ontfaan ?
E M I L I A .

Myn vader had aan u ndch ruim zo veel gedaan.
AUGUSTUS.

Denk, met wat liefde ik u gezdeht héb op te kweeken.
EM It I A .

Ifl uwe opvoeding heeft hy u nooit minder tékeq
Van zyn genegenheid betoont; hy, in die tyd,
Was uw lecrmecfter, daar gy beul geworden zyt
Van hém; dus heb t gy my de wég tot woên gewcezen ,
Ddch me t di t onderfcheid , uw' ftaatzucht opgereczen
D s Heet
,

j3 C I N N A
,
Heef myne n vader zich geofferd, daar ik word
Door era' gcréchet toorn in my D gemoed gepord
Om aan zy n zuiver bloed u wederom te Aagten.
Liv i A.
Houd op, Emiüa , Herroe p in nvt' gedachten,
Dat hy de wéldaaa van uw" vader al te wél
V heefbetaald; Zyn'dood, die door 't geheugen fel
U w' toorne ontfteekt moet ge aan Oktavianus wyte n „
Maar niet den Keizer; wil daarom u béter kwyten.
De Hemel zuy vert ons, als ze ons de Scepter geeft
Van alles, wat men, om daar aan te raaken, heeft
In 't wér k gefield ; want als zyn gonfl ons komt te zetten
In die geduchte ftaatmag niemand ons beletten,
't Voorgaand e wor d verklaar d voo r wettig , é n hetgeen
Toekomende isftaatvry : wi e immer kan bekleén (zen .
Die groote hcerfchapp y hoef t voo r gee n ichul d t e vrecHy zal onfehéndbaar in alzyne daaden weezen.
Wat hy ook heeft gedaan, dfdoet, w y zyn hem goed
Enbloed verfchuldigd ; én nooit hebt gy , hoc verwoed
Hy zyn moog, ecnig récht op 's keizers goed of fchatten.
E M I L I A .

In myne rede, die gy hoorde, én kunt bevatten,
Sprak ik fléchsom hém te verbitt'ren, niet om my
Voor hém te ontfchnldigen van myn verradcry.
Straf dan de fchuldigen, én wil hun moed bedwingen,
Die maaken, ttf t uw fpyt, van uwe guiilklingen
Doorluchteondankb'rc; fny vry myne dagen af ,
Op dat gy de uwe tóch te zékerer in 't graf
Moog dragen! want wift ik uw Ginnau teonttrékken,
Ik zou wel anderen tdt myne wraak verwekken;
En ik bén meer te ontzien, gy min verzekerd, moet
Ik ook de liefde wraak verzorgen nevens 't bloed.
C I NN A.

Hoe! gy onttrokt, m y hem ? hoe, zal ik dan gcdoogen
Door myn Prinflès onteerd te zyn voor ieders oogen.
Myn Heer, d e waarheid moet zich anders drukken uit ;
Ik had, eer dat ik haar beminde dat befluit:
Dc5ch
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Ddch niet ziende in haar gonft doo r myoe min te raakcn,
Geloofde ik and'tt dicnft zou haar gevoelig rnaakcn .*
'K fprak van haar vader, én vau uwe wrecdheyd; 'k bood
Myn arm haar aan, én kort daar aan myn hart: hoe groot
Is ook de wraakzucht in een vrouw ! ' k vond haar genceDus bcbik haareziel bcftórmd, én in gekreegen:
(gen.
Zy heeft myn weinige waardy veracht, maar kon
Nóch de arm niet naaten, die haar 's vaders wraak begon.
Ze is maar door myne lift in dit verbond getreeden.
Ik bén het hoofd van ' t kwaad, z y een der mind'rc leden.
EMILIA.

Wat zegt gy, Cinna dit my beminnen, daar
Gy my myne eer ontroofd in 't uy tterfte gevaar ?
ClNJIA.

Sterf; maa r wil ftérvendcde myne niet verdooven,
EMILIA.

Myne eer verv«élkt indien u Cézar wil geloovcn.
CIKKA.

De myn' vergaat indien gy tot u trekt, al wat
Ik na zo braaf een daad voor my te hoopen had.
EM i L i A .
Wél. deepe r in, maar wil my in myn e eer niet hind'ren j
Zy zou vcrmind'ren, zo men de uWe deed vermind'rcn:
De Roem, én het vermaak, de fehande, fchaamte, én py n.
Ja alles moet gemeen by waare minnaars zyn. (lcii
.
Ons beider zielen zyn, myn Heer, twé Roomfchc zicWy hébben onze haat vcreenigd, toen wy vielen
Beide op een oogmerk; 't wreed herdenken van 't verflaan
Van beyder oud'ren wees ons beide téffèns aan
Wat onze pügt nóch was, én onze geeften, eerlyk,
En edel, maakte n een voorneemen, datzoheerly k
By ónze harten wierd gekeurd, dic*in één zin
Zich vonden, zoekeidc , vcreenig d door de min
De eer van een braave dood, die we ons nu zien bereiden:
Verccuigde gy ons, wilt ons in 't laatft' niet fchciden.
AUGUSTUS.

'kZaluvereenigen, ondankb're , ontrouwee n mee r
Myn
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Myn vyandcn als Ydrft Antonius wél eer,
QfLépidus: ' k zal u vereenigen, d e liefde
En minnebrand voldoen, die beider zielen griefde.
Dat al de waereld vry, bekend zyndc uwe daad,
Zich van de draf zo wél verwonderc, ats van 't kwaad.
DARDE T

0 O N E EL.

AUGUSTUS, L I V I A , CINNA , MAXIMUS ,
E M I L J A , F U U I A .
-.,

AUGUSTUS.

M Aa r welk ee n nieuwe gonft de r Gdón , datz e u de r
flroomcn
Verwoedheid hébben doen tdtmyn gelu k ontkomen.
O Maximus! die ik alleen getrouw bevind,
Kom, nader eencn Vorft die u zo zeer bemind.
MAXIMUS.

Wilt zo trouwlóos een ziel, myn Heer, tdch minder ceren
AUGUSTUS.

Laat ons, na uw berouw, 't geheugen van ons weeren
Der mifdaad; fprecken wy daar niet meer vanv n u gy
Alleen my hebt bevryd voor hun verraadcry.
Ik bén aan u verpligt my n leeven, én mynftaaten .
MAXIMUS.

*

Neen: kén defnoodftc vr y van al Ie die u haaten.
Indien gy hier gebied, é n leeft, mynminneny d
Die is't alleen, my n Heer, daa r gy 't aan fchuldig zvt.
Ween éd'l c wroegin g heef t my n zie l geraakt : maer ' t
hoopen
Van myn méêminnaar te verdelgen deed me ontkuoope n
De Ifrik van ons verraad. Eufdrbu s veinfdc u dat
Ik was verdronken , op dat gy geen reden had
My te vervolgen ; 'k wilde Emilia mifleiden,
En door vreesachtigheid haar grootfeh gemoe d bereiden
Urn haar te trekken uit Itaalien . én ik dacht
*
Dat zy wél lichtelyk tdc dat bcfluit gebragt
Zou worden, onder fchyu vaa namaal i wéc r tekecre »

En
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En '« minnaars dood op 't félftte wreekcn; maar wy
leeren
Dat niet de zaaken na ons ooamerk vallen; want
In plaats van hier door haar te winnen op myn hand,
Is haar bettreede deugd in dubb'le kracht ontfteekcn:
Zy zag tot binnen in myn hart myn fnoode (treeken.
Hetóv'rigweetge; é n u noch meer te zéggen, is
Maar overvloedig; deszietgeinmyn droeffenis
Het kwaad gevolg van myp bedrog, én valfche mikken.
Ddeh, zo my cenigegenade mogt gelukken
Tcontfangen; doe , my n Heer, in' t midden vandepy *
Eufdrbus ftérven, die getrouw fléchtsvas in firhyn.
En wilt dan eindelyk ook myne dood , voor de oogen
Van déze minnaars, die ik héb gehoond, gcdoogen.
Ik héb myn Keizer, myn meeftrés, myn vrin d verraanMyn roem, myn vaderland; maar 'k héb het al gedaan
Door raa d van die ontrouwe, é n zal veel vreugd s verwerven ,
Indien ik ftérvenmoog, als ik hém héb zien derven.
AUGUSTUS.

O Gdden! is't genoeg ? of wil het ldt ndch méér
Der myne opwekken tot myne ondergang? wanneer
't Zulks doen wil, iaat het al zyn kracht vry t'zaamen voeBy 's afgronds hulp, ik zal my zelve vergenoegen; (gen
'k Bén meeller van my n zélf, z o wél als van \ hee l al.
Ik ben, én wil het zyn. O eeuwen! di t geval
Beveel ik u, é n aan 't geheugen te bewaaren.
Wilt aan de naneefnict na laatcn tr. verklaaren
Myn laatftc zeege, én hoc ik heden zeegepraal
Van een geréchte toorn, waar van het récht verhaal
Ndch eens ontwyfelbaar zal komen tot uwe ooren.
Dat onze vriudfehap wéér, o Cinna! werd' hérbooreo.
Ik bén die 't u verzoek; voor hcenen gaf ik u
Het leevcn, fchoon dat gy myn vyand waart; én nu
Wil ik u, ondaks'tlot ; hetgeenufchynttehaaten ,
Als aan myn moordenaar, wéd r 't leevengecven lasten.
Wy toonca dooi een ftryd, wiens uitval öre'kt tot ldf,
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Wievanonsbétertalgegevenhébben, ó f
Ontrangen. g y verried my a wéldaanj 'kwildieéehtc r
Verdubbelen; ik hoopte u daar me op, nu légt'cr
Myn gonft nóch zo veel by, dat ik u daar mé druk.
Ontrang van myne hand die fchoone, daar 't geluk
Van utre ziel tóch in beftaat; Tc wil daar beneven
Het Burgermtefterfchap voor 't naaftejaar u geeven.
Myn dochter, mi n hém in 20 heerelyk een ftaat;
Min hém in 't ptrrp're kleed, meer als in een gewaad
Bepurperd door «iyn bloed. Leer , leer u zélt verwinnen,
Geryk ik héb gedaan} én wil eens récht bezinnen,
Dat ik een Bruigom u wéér gecvende, i k u méér
Als eenc vader geeve.
EMILIA.

Ik geefmy op, myn Heer ,
Aan al die goedhéén zo mildaadig my bcweeze*.
Ik voel de nevels van myn oogen op gereezen.
'k Erken myn fchélmftuk,dat my eerft rechtvaardig fcheen,
't Gee n nooi t d e fchri k de r ftraf op my vermog t voor
heen.
Nu voel ik, door een na berouw, myn ziel beklemmen,
En dat myn hart dit komt in ftiltetoe te Hémmen.
De Hemel heeft voor lang uw' grootshei d in zya troon
Beflooten, éntotproefbegccrikTandeGóó n
Gecnfandere als my zélf; di t durf ik my vermecten
Dathy de ftaatmyn Heer, daar gy in zyt gezeeten
Verand'rcn wil, wy h y my» hart veranderd kceft.
My n haat, di e ik weleer onftérflik dacht , begeef t
My nu, énSérft ; z e is dood ik bén niet méér te vreezen,
Maar zal de rrouwfte van n we onderdaanen weezen}
En ncemende voortaan een af keer van die haat,
We*nfch ik u dienft te doen, én voordeel aan u ftaat.
C 1NN A.
Wat zal ik zéggen, Heer , n u dat ons onderwinden,
In plaats van (fraften komt beloonrngen te vinden ?
Ogadeloozedcugd! ógoedheyd ! di e myn fchuld
Vergroot, é n mét mcér récht umaw'ïételhoM.
Au-
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AUGUSTUS.

Doe door vergiffenis ook uwc deugden pryzen ;
En wilt, mé t my, genade aan Maximus bewyzen.
Hy heeft ons all' verraan ! maar 't geen dat hy beftond
Geeft onze vrindfehap, én uwe onfchuld vaftcr grond.
Herneem de plaats, die gy pleegt eertyds te beklecdcn;
Wil wéér in uwc trouw, én oude luider treeden.
Eufórbus wachte ook zyn genade, men verfchoon
Dit ftuk dat morgen de écht haar beider min bekroon:
Indien gy haar bemind zal dit u w' ftraffvcrftrékkeH.
MAXIMUS.

Die wét is al te recht om morren, te verwekken.
'kBen mee r verbaalt da t gy m e o p nieuws uw' gunft belooft.
Myn Heer, als nydig dat my word die fchat ontroofd.
C l N NA .

Gedoog da t myn c deugd , di e zich heeft wéér gevonden,
U heyligetenetrouwe , zofehandelykgcfchonden :
Maar, 'zulkee n waare, énonverbreckclyketrouw ,
Dat zelfdes hémcis val die niet doen wauk'lcn zou.
Kon tdch de fchikkcr van het noodlot onze dagen
Verkorten om u een lang leeven op te draagen
En dat ik honderd maal'voor u mogt dft'rcn 't geen
Ik van uw' gunft, myn Heer, ontfangen héb alleen.
LïVIA.

Myn Heer, na deze daad ftaat u niets méér te vreezen.
De waercld zal mét vreugde u onderdaanig weezen!
En Rome dat u fchynt te haatcn, geeft gy ftdf
Om, vol van yver, uit te brommen uwc ldf.
AUGUSTUS,

'k Wil dat men morgen zal verdubb'len de dffèrhanden
Die we ineen béter ftaatdén Gddeu zullen branden;
En dat het eedgefpan bekend zy, hoe Auguft'
De ftrafhén kwy t fchéldt, fchoon hém alles is bewuft.
Einde van htt vijfde, /» Leatjlc 3tdrijf.

