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Ik nee m d e vrymoedig heyt , om aa n Ü E . di t
Treur/pel o p te offeren, dat al voor
twee jaare n me t zij n Konft - e n
Vlieghwerken byn a voltoit, nu eyn*2
delijk

delijk t e voorfchijn kom t • met die
hope , dat U E. genegenthey t , en
blaakende liefd e to t d e Dicntkonf t
niet quaalijk zal neme n , dat wy met
de waardighey t van U E. naa m op
het voorhoof t va n dit wer k praalen ;
en on s de draaie n haai er gonft niet
onttrekkende, deze kleen e gif t za l
gelieven aantenemen tot een bewijs ,
dat w y daar mede nie t ander s voor
hebben , als ons meer e n mee r aan
U E . t e verplighte n : gelijk w y to t
dien inzichte, uwe nodiger bezigheeden nie t afverge n ee n befchermin g
tegen de angellteeke n de r nijdigen,
en ' t buldere n de r onwetende voo r
ons aantenemen, veel minder dat wy
waanen die nie t va n nooden te hebben. Wan t wy achten dit eer genoeg,
zo U E . belcheidenhey t onz e vry moedigheyt nie t mishaaght , en dit
geringe gelieve aantezien, niet na de
waar-

waarde, maar na des gevers meyninge: o p da t vertrouwe n (leunende ,
hebben w y ons durve n vermeeten ,
den luyfter di e dit Treur/pel moghte
ontbreeken, van U. E. waarde te ontleenenjhoewel de aangenaamheyt der
ftof, z o die na den eiich waare uy tgevoert, daar aan niet zou te kort ichieten : te meer, wijl dezelve (gelij k ons
bericht is ) onder de verdichte liefde
van Diana en Endimion, een zin bedekt, welk e o p gekroonde Per/bnagien, in onze eeuwe bekent, flaatjen
ons ook, door den Heer Gilbert, Geheimfchrijver de r Koninginn e va n
Zweeden, in Italien opgeltelt, en in
Vrankrijk vertoont, geen minder vernoeging al s luf t gaf, o m dezelve i n
Neoerduytfe vaarzen te ftellen.Doch
eerwy de hantdaar aaniloegen,dacht
ons, benefTens andre konftgenooten ,
de ftofwel aangenaam, maar niet ge*3
noegh-

noeghzaam geftoffeer t om den eifc h
van ons Tooneel te kunnen voldoen:
derhalven hebben wy de vryheyt genomen die te verrijken met een meerder getal Konft- en VHegh werker^ en
om dezelve haa r gevoeghliikheyt.t e
geven drong ons de nootzaaklijkneyt
zo veel van 't onze daar in te vlyen, en
van 't voorige t e verandere n , en te
verkorten, als om onze mening uyt te
drukken , en den zin van 't Treurfpel
te behouden , van nooden was; hoewel, zo ons voor 't volmaaken van het
geheele wer k waar e indachtig h ge worden 't geen ons nu voorkomt, wy
zouden he t n a onz e ftelling opgemaakt , en niet als den zin behouden
hebben. Doch , mijn Heer , hoe ver
wy n u va n 't voorig e zij n afgewee ken, en in wat misflaagen wy hebben
geftruykelt, zal U E. lichtelij k konnen oordeelen; en zo dit, gelijk het
nu

nu door on s voltoi t t e voorfchij n
komt, U E in'talderminftekanbe haagen, en den Ouden en Ouderloozen voordeeligh zijn, achten wy onze moeite genoeghzaam voldaan, gelijk w y by dit nie t anders wenichen,
als altijt te moogen blijven,
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E Goddinn e Diana verlieft op Endimion, onthaalt
baar Harder op Latbmus zodanigb, dat hy, zeege.
praalende op zijn verkreege geluk, Apollo, wiens
boezem mede in Dianas liefde blaakr.in zulk een gramfchap
ontfteekt, dat hy niet alleen Endimion vervolgt, maar, met
toeftemmen van de Gooden, in ballingfchap verzendt, om
door dit middel Diana het geheugen van baar Harder te benemen; die , vanditonverwagh t befluy t verwittight, niet
alleen voorneem t in de liefde to t baar beminde Endimion
te volharden, maa r ook, doo r Pallas raat, haar Minnaar
in Elis te volgen : waar door Apollo, woedende van minnenijt, om dit t e beletten, en Diana tot zijn min te dwingen, Endimion op Latbmus ter doot brengt, en de Goddin
ftof geef t het Lijk te betreuren, en t'Ephezen in haar Tempel een herelijke Tombe op te rechten.

Het Voorfpel fpeelt in de wolken, de B E D R YV E R S daa r van zijn
Venus. Kufido.

Ganimeed,

De P E R S O N A G I EN va n het Treurlpel zijn
Diana.
De Nacht.
'Endimion.
CtfbaUts.

XJefido.

Aurora.
Apollo.
MerkuHr,
Pallas.
Venus.
Iris.
Rey va» Harders en Nimfen.

Zwijgende,
D< vier Mimugoedtjes in
't Voerfiel.
De drieHevattigheedenint
Trtttrjpel.

Het Toonccl is op den bergh Latbmus,
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Venus «p hxar Troon , xijndt eenfchoone Paarlemoere fchulp, nut
Kupidozittende, wort vim vier Mmnegoodjes , die al vliegende
ttyt de Wolken recht neerdalen, op bet midden van 't Tootttel gezet, die dan alle vier zich gelijk verfpreyen , en weer «m hoogh
Lruyswijs van elkander af na de lucht vliegen.
Vemu. Kupido.

E Hemelzaalc n zijn vervult met glanflen,
Die Ichiiterendc, in d'allerlaaghfte tranflè n
Neêrdaalen, met ee n aangenamer licht
Als hier voor heen e oit Kraalde , en' t he l ge*
zicht
Der Gooden, door 't aanfehouwen ko n bebaagen:
k Zagh Jupiter, geftcegen van zijn waagen,
Hen diamanten Troon, omringt van goudt
In 't midden van de wolkzaale opgebouwt,
Daar 't blaakt/en gloeit, van fchitterende vonken ,
Opklimmen, en als Opperkoning pronken;
Terwijl een drang van Gooden hem genaakt:
AD
e
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Detoeftel, die na vaardigh is gemaakt,
Verbeelt iet groots, en zal ons meer van binoen,
By het gezagh van Gooden en Goddinnen,
Vertoonen, als men hier befchouwen kan.
Ik wenfte dat ik wift de reen hier van,
En waarom alles is met pracht vervaardight.
Kuf>. Vrou w Moeder, zo ghy my deeze eer gewaardight
Dat ik mijn oordeel melde, ik zal in 't kort
't Geheim, dat noch voor u verborgen wort,
En d'oorzaak van dees toeltel is, bezeffen.
U is bekent, dat waar dees fchtchten treffen
Zy 't minnevuur ontfonkeri; en dat ik
De werelt dwing, de Gooden tot een fchrik
Vetftrek, en in mijn boejens hou gekluyftert.
Jupijn heeft zelf ftipna mijn wet geluyftert,
Toen hy gewontdoor kracht van 't minnevier
Zijn Iö flreelde,Europe als eene Stier,
En Dan&c gelijk een Gouden reegen
Genoot; tot blijk dat ik altijt de zeege
Op hem verkrijgh. N u heeft l.atonas zoon
Mijn kracht verlmaat, en met ondraaghbrc boon
Geroetnt hoe dat zijn fcbicht veel wiffer raakte
Als deze, wijl zijn moet hem meefter maakte
Van Python, dat hy, wijl 't op Delos boort
Latona ftrengvervolghde, heeft vermoort
Door kracht van zijnen arm, en fcherpe fchichten.
Des wil hy, dat ik voor zijn tnaght zal zwichten.
Maar ik, in tegendeel, heb hem geraakt
Met deze flits,zo dat zijn boezem blaakt,
Op een die hem noit weder zal beminnen *
Diana is dat voorwerp, dees Goddinne
Te kuyfcb, te koel, heeft hem fleets tegenftam
Geboón, en is af kergh van zijn brant.
Des zal hy hulp van Jupiter begeeren ;
Die 't Godendom zal met dees pracht vereeren ,
O Ji toe te ftemmeo, d'Echt van hem met baar.
IL T O O .

V O O R S P E L ;
II.

TOONEEL.

Canimeed daalt op eenArent uyt ie Wolken,
Venus. Kupido. Canimeed.
'k *7 I e Ganimedes op een Adelaar
*-* Het zwerk ter vlucht doorftreeven, na beneden;
Hy zal de gantfebe zaak ons wel ontleeden,
Doordien by Jupiter bed ient ter feeft .
Xif. Hy nadert ons verheugbt, en bly van geeft.
Can. O fchoone Citberé, godes die t minnen
Altijt begunftigbt, Papbos koninginoe,
Vergun my u te groeten voor uw Troon.
Ik kom van Jupiter, bet hooft der goön,
Gezonden, om aan u 't beflagh t'ontfouwen ,
En d'oorzaak van de pracht die wy befchouwen
Van hier afin de wolkzaal, daar het licht
Opglanfen ftuyt, die 't Goddelijk gezicht
Doen febeemren, als onze oogen daar op ftaaren:
Iupijns befluyt is, godt Apol te paaren,
Door 't huwlijk, met de Iaghtgoddin Diaan ,
Die kuyfcbe Maaght; zy deden t'zamen aan
De werelt Licht by beurt. N u eyfcbt de liefde
Van Febus, wijl uw Zoon zijn bart doorgriefde >
Dat op zijn beê Diaan, fchoon koel van aart,
In min ontfonkt, en met zijn grootshey t paart;
Zoo kan zy met meer pracht en glans vetfehijnen.
Apollo zal dan niet in t Weft verdwijnen,
Om zich in Tbetis fchoot, gelijk by plagh,
Te koeftren; neen, by zal een nieuwen dagb
Herscheppen in de nacht, en zich vervoegen
Aan zijn bemindes zijde, om zijn genoegen
Te voeden, als by fleets mach by haar zijn ;
Want die 't geminde derft gevoelt fleets pijn.
Kuf. „ 't Gaat wel, 'k zal in mijn wraak vernoeging vinden.
Ven. Wi l dan Iupijn dees twee aan een verbinden,
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En is Diaan tot dit verbondtgezindt ?
Can. Om dat zy d'eenzaamheytaltijc bemindt,
En meer geneegen is, door bos en haagen,
Verzelfchapt met haar ftoct,bet wilt te jaagen,
Als zich door d'Echt te voegen met de goón;
Heeft my Iupijn bclaft, dat ghy uw Zoon
Na haar zond zenden, om haar hart te blaaken,
fcn to t Apollos min geneigt te maaken;
Op dat de vreuglit, die nu voorhanden is,
Volbtaght werde, en zulk een verbintenis
Voltoit, dat d'aard, door 't matigen der Kraaien
Van Zo n en Maan, in 't rijzen en in 't daalen,
Die efl'enheyt geniet, in elk zaizoen,
Dat vruchten, en ontoombre watcrvloÊn,
Elk na hun aardt, den menfeh tot heyl gedyen.
ren. I k hoor verheugt, 't geen yder zal verblycn.
Ga zegh Iupijn, dat ik gewilligh, al
Volbrengen wil, 't geen hy gebieden zal;
En dat ik, door mijn zoon, dit uyt zal voeren:
Hoe zal zy haar door d'eerfte fchicht ontroeren.
Die noit gevoelt heeft wat de Min vermagh.
Zy zal dan zien dien heerelijken dagh
Waar in zy magh ter eerentroon opfteigren.
Wie zou zijn liefde aan godt Apollo wcigren,
Die in bevalligheyt de goón verwint ?
Of zy de kuisheyt meer als 't Minnen mindt,
Ik zal haar koelhey t in een gloet ontfteeken.
Of zy in fchaduw is van't bos geweeken,
En 't fchuwewilt met luft vervolght op't fpoor;
Jk zal, al 't geen zy voor de I.iefd' verkoor,
Haar doen verlaaten, door de flrengewetten,
Die 'k door mijn zoon zal in haar boezem zetten;
Zo wort dit feeft volbraght, tot vreugd der goón.
Oan. 'k Volbreng mijn lalt, en vaar na d'oppertroon.
Canimeed vlüght of den Ar int \veir cm boogh in de M'.lken.
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Venus.

Kufido.

At blyicbap zal men op d'Olimp befchouwen ?
Wie zou zicb kunnen van dees vreugde onthouwen ?
En weigeren, hec geen Iupijn gebiet ?
Ga dan mijn zoon, vliegh haaftigh heen, befpiet
Of haar Diana op Idaalfe bergen ,
Of Pindus toppen die den hemel tergen,
Of Hyble, of't hoogh Citheron, ook onthout j
En zo ghy baar in 't Erimantfe wout,
Ter jaght gereer, moght vinder» by haar maaghden,
Zult ghy baar boezem, als een onverfaaghde
Doorbooren, en ontfonken 't killigh hart
In liefde; zo kan zy Apollos (mart
Verzachten, en, navolgende uw gebooden,
De hant bién aan de fchoonfte va n de Gooden;
Volbreng dit voorr, 't is Iupiters begeer.
Kup. Vrou moeder, Tc wil u dienftigh zijn, en zweer
Aan niemant oit eenzijdighey t te toonen j
Maar, kon het zijn, ik zou Diaan verfchoonen,
Mits zy zich heeft der kuysbey t toegewijt:
Zy hoorden voor mijn fchicht te zijn bevrijt,
En noit gedwongen om Apol te minnen.
Ik veins en dek hét oogbmerk van mijn zinnen.
Ven: Mij n zoon, gby boorde al wat Iupijn begeerc,
Die d'Hemel, om die trou, dees vreught vereert.
Wie kan de wetten van dien Godt weêrftreeven ?
Of zy befluy t in d'eenzaamheyt te-leven,
Nu ziet ghy haar eenandre ftjat bereyt t
Zo gby beganftighde haar eenzaamheyt,
Mort ghy Apoilos hart zo fel niet blaaken.
Kup, 'k Dacht mijn vermogen hem bekent te maaken.
Ven. Betoo n uw macht, en tref Diana meé.
KM. Haa r boezem is te koek en zo dees twee
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Vereenden, zout ghy wis wanordre fpeuren:
Apollo zou te fpa zijn heldre deuren
Uytrennen, als ny, heel verrukt door min,
Te lang vertoefde by zijn Iaghtgoddin
-,
Dan zou de werelt in milhoegen blijven,
Mits by te fpa de (chaduw wegh zou drijven.
Verfchoon haar dan, op dat Apollo blijk
Dat zijne maght de vlag voor mijne ftrijk.
Ven. ' t Bevel van Iupiter ftreefthier gants tegen}
En d'Hemel is aan dit verbondt gelegen.
Bevry Apollo dan van zulk een druk
En weêrfpoet; want het opperfte geluk
Des minnaars Haat in weêrliefd van 't geminde.
Men mach de droef heyt met geen vreught verbinden.
Volbreng mijn wil; en wederftreef niet meet
't Geen ik gebiede, en Iupiters begeer.
Ik zal, op mijne Troon, van Minnegooden
Omhoogh gevoert, een eindt van mijn gebooden
Verwachten, en wat ghy hebt uytgericht;
Dies fpoed u voort, ghy zijt'er toe verplicht.
Ku/>. I k zal u voorneem dan in 't kort volvoeren.
Zo haajl Ventu op haar Trom gaat zitten , ziet men ie vier
Minnegoodtjes elk uyt hun bezondre plaats te voorfthijn *omen , en fchuyns neêrdaalen tot op het midden van 't Toe~
neel, die dan , defchulp opgevat hebbende, alle vier gelijk,
met de zelve, recht om hoogh in de wolken vliegen.
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T O O N E E Li
Cupido alleen.

ik Diana door de liefde ontroeren ?
ZOu
Haar dwingen, om Apollo wedermin

Tetoonen? neen ! geenfins; want dees Goddin
Blaakt al van liefde, en is een ander gunftigh.
*k Ontveinfde mijn bedekt voornemen kunftigb
Voor moeder: wantomFebusharttevoê n

Met
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Met fpijr, heb ik, eer 't moeder kon vermoên,
Zijn borft ontfteeken mer Dianas liefde.
Haar hart daartegen, dat dees pijl doorgriefde,
Heeft van Apol een afkeer; wantze ontvlucht
Zijn byzijn niet alleen in dope Lucht,
Maar in het bos, en geurige waranden;
Ik beb haar door mijn macht in min doen branden
Op dien roemwaarden helt Endimion,
(Die haar meer kan vermaaken als de Zon )
Een Koning, di e in Elis kon regeeren;
Die, om met yver zijn Goddinne t'eeren ,
Dien ftaatverfchopte; en wars van ydele eer,
In haar gezicht t'aanfchouwcn, zo veel mee r
Geluk verhoopte, als hy bezat; en varder
Van ftaat,zich vergenoeght alleen een Harder
Te heeten, zo Diaan zijn dienft behaaght.
Die kuyfche, doch door Min vervoerde Maaght,
Heeft lang gewenft zijn fcboonbeyt te beoogen;
Wat zal Apol zijn pracht dan helpen moogen ?
Laat hem nu ftoffen,dat hy meer verricht,
En dat zijn ham veel wider met zijn fchichc
Als deze treftj 'k zal hem dien roem verleeren,
En lachen, als by zal van liefd' verteeren,
En zoeken, als ontzint, door bos en dal,
Na zijn Goddin, die hem ontvluchten zal
Door af keer; d'Hemel magh hun huwlijk fluyten,
Mijn minnefchichr zal dat voornemen ftuyten ,
En toonen, tot Apollos flnaaten hoon,
Dat ik veel meer vermagh, als al de goón:
Al ben ik kleen, mijn arm heeftgroote krachten,
Wie beyl in 't minnen zoekt, moet zulks verwachten
Van my alleen: ghy dan, o Minnaar, leer
Om wedermin voor mijnen auter neer
Te knielen, te vereeren d'offerhanden j
Dan zal ik, die u haat, in Min doen branden,
En ghy zult beter lot als Febus doet
A4
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Verwachten; wan t hy zal door zijne gloet
Doen blijken, wat het is mijn macht te hoonen.
'c Gevolgh zal dit doorgaans van hem betoonen;
Want ghy zult zien, hoe dat Diaan, met pracht
O p Lathmus, baar Endimion verwacht;
En ik, om dit volkomen uyt te werken,
Zal doorgaans op hun doen en handel merken.
Ik vliegb dan op mijn pennen heen ter vlught,
Daar ik Diana in een andre lucht
Verwacht, en yder een zal doen getuygen,
Dat al de Goön voor mijne wetten buygen.
Eynde van 't Voor ff d.
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Diana, en de Nacht, verftbijnen op haar Mutagens, d'eerfle dit recht
neerdaalt van twee vitte Paarden , ifandre diefchuyns neer komt
vliegen, van rwee Vltermuyzm voortgetrokken.
"Diana, De Nacht.
Aar rijf t dien heyl'gen bergh , waarop mij n
Harder ruit,
Die noit bezwijkt.maar met een onvermoeide luit
My dient, en tot dez e eer alleen heeft uyt «
gekoozen.
O Lathmu s • uwekruyn met leliën, en roozen ,
En Hiacinth begroeit, bebaagh t mijn ziel veel meer
Als aangebeén te zijn, met d alderwaardighfte eer ,
Van Memfis Priefterdom, en al de Griekfe fteeden.

Ik kom na met vermaak de wolken doorgereeden,
AfE
n

to
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En acht d'OIimpniet meer, noch' t geer. men daar befchouwt.
Het eylandt Delos, noch het Erimantfe wondt,
Daar ik zo menighmaal, vermoeit en mat van jaagen,
In koele lommer, vry van ongeftuyme vlaagen ,
Mijn tijt heb doorgebracht; dit alte zamen heeft
Nu niet, dat my zo veel vermaak als Lathmus geeft.
Hier is het daar mijn hart woont by mijn fcboonen Har der}
Hier bidt by my al'een ook aan, ja ftreefcnoch varder.
Het prachtige Azié'n, aan zijne deught verplicht,
Heeft in Epr.ezen my een Tempel opgericht,
Alwaar (wijlyder tracht in yver te volherden)
Van honden fteedenmy gebeên geoffert werden;
Zo dat elk een door hem my eer wenlcht aan te biên.
Om nu zoo fchoon een vlam oneyndelijk te zien,
Om deze Minnaar zijn getrouwbeyt te beloonen,
En hem met glori, en vernoegmg, te bekroonen,
Heb ik, rerwi|l zijn hart van zuy vre liefde blaakt,
Van mijn aanbidder mijn Beminde alreê gemaakt.
Nacht, aangename Nacht, en waardftc gezellinne,
Mijn boezem is gewont,vrou Venus heerfcht daar binné,
Haar Zoo n neem t eyndelij k oo k va n mij n trotshey t
wraak.
Kocht. Diana mint! z y mint een Harder ? wondrezaak'
Hoe kan uw grootshey t zich verneedren in het minnen ?
Ach ! 't is te veel, en 't voegt geenfins aan een Goddinne
En ik»....
Via. E
n raad my niet, noch fteldie ik bemin
Niet minder als my zelf; en weet ook dat mijn zin
Bevrijt van dwaling is; hy is genoegh verheeven,
Nu ik hem wil mijn min tot een vergelding geven
Van zijn getrouwe dienft, die hy my aan komt bièn:
Zijn deught laat ons genoegh zijn eedle af komft zien ,
Zo dat ik hem met recht mijn liefde beb gegeven.
Hukt. Da t ik die fchoone vlam, Godin, dorft tegenftreven,

EN E N D I M I O N
.x
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Gefcbiede, om het geheim te weeten van uw Min j
En deel te hebben in uw vreught, om na uw zin
Mijn dienft u aantebién, en, zonder ongenoegen,
Altiit mijn wil na ow genegentbeyt te voegen.
Di*. Mij n wil vergunt hem Jiefd/e, en haakt na wedermin.
Ook heeft dit voor mijn glans geen vlek of nadeel in,
Vermits ik zijne deught kan zonder fchand beminnen j
Doordien hy op d'Olimp, en ook in mijne zinnen
Verhooght is; want hy is geteelt uyt edel bloet,
Zijn dienft beveftigbt dit, 't geen hem Micenen doet
Verlaaten, om my hier op Lathmus, in het midden
Van't fchaduwrijk geboomt, geduurigb aantebidden*
Kat. Hoewe l hy Grieken om uw min en byzijn laat,
Waar voor hy tot een loon in uw gedachten (laar,
Noch hoorden by verftelt om deze gunft te leven.
Dh. Wat kan hy doen.' hy beeft my lang zijn hart gegeven j
Geen Nimf vermagh op hem bet alderminft, hy is
Voor haar zo koel als ys, en volght in wildernis
Mijn jaagbluft ftadigbna; en vaar ik na den Hemel
Zijn oogen volgen my gezwindt door 't aarts gewemel
In mijne fnelle vaart, gelijk twee ftarren na:
Uw kleet belet hem niet te volgen, waar ik ga,
Met zijn gedachten; by neemt achting op mijn treeden:
En als ik kom met pracht de wolken doorgereeden»
Beöoght hy fleets mijn vaart; en als hy eenmaal ziet
Dat ik hem gunftigh fchijn, zo wil 't zijn liefde niet
Geloven j wan t hy vreeft, dat ik, door zulk een teken,
Zijn onbedachte min al veinzend zoek te wreeken.
XM. ÜW aangegroeide min, waar doorg' hem gunftigh zijt,
Behoorden hem van vrees te maaken beel bevrijt.
Din. En echter door dees vrees heeft hy mijn hart verwonHet eerelijk ontzagh, dat wy niet laaken konnen, (nen,
Leert, hoe mijn liefd, door een verborge drift gefchiet;
Waar van de banden zo volmaakt zijn, datze niet
Te breeken zijn: ik moet met hem in vreede leeven.
x*t. Dees Harder wort door u tot groot geluk verheeven.
Du.
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DIM. Zijn deughr verdient die eer, en 21'jn aanminnigbeyt
Beveftigbt dit noch meer; en waar toe veel gezeyt,
Al zijn verdienden zijn voor my betoveringen:
Doch niet voor my alleen; want al de Nimfen dingen
Na 't geen Diana zoekt; en Pailas, die de Min
Noit heeft geliefkooft, heeft uyt een genege zin
Zijn liefd' my aangeraan, en om Apolte hoonen,
Is zy geneigbt, hier in, aan my haar gunft te toonen j
Want Febus blaakt op my in min, en ik veracht
Zijn grootsheyt.om dien Helt.Maar gy.o waardeNachr,
Spreek a gevoelen ook, en ga in 't oordeel varder,
Ontdek my wat a dunkt van dien roemwaarden Harder.
Kat. Zij n g»a ven zijn de gunft we l waart van een Goddin;
Men prt|(t zijn zedigheyt, zijn deughden, en zijn min,
En zijn bevalligheên ontdekken zuike draaien,
Die aangenamer zijn als daar de Goön meê praalen:
Maar a is, 't geen ik zegh, veel meer als my bekent,
Vermits de Liefde u heeft zijn wezen ingeprent.
Dia. Ik ken zijn deught veel meer als zijn aanminnigheeden;
Want ik zagh noit bet geen Natuur aan hem beftceden.
Nac. Diana boert hiermee.
Di«. Neeo
, ik boert nimmermeer.
Kat. Zo hebt gy minder liefd' betoont, als fchaamteen eer.
Wie heeft oit moedigh helt haar gunden opgedraagen,
Eer iets bekoorelijks baare oogen in hem zagen f
D*V». Wanneer ik mijn gezicht werp op Endimion,
Weêrftaat zijn heldre glans mijne oogen; want ik kon
Zijn weezen noit bezien.of wiert van fchaamtneêrflacbtigh.
U<w. Uwkuyshey t wederftaatn minnevlam heel krachtigb.
Di». Hiero m heb ik den Slaap, dien zoeten tovenaar,
Gebeeden, dat by doch mijn Harder, om 't gevaar
Te fchuwen, op dees berg tot fluymrenwil beweegen:
Zo wort mijn lange wenfeh in korten tijt verkreegen,
En ik befchouw met luft 't geen my bekoort. O Min!
Betoon uw gunft bier by, en ftortgodt Morpheus in,
Dat
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Dat by hem met dit loon zijn liefde ga betaalen.
Laat hem mijn beeltenis op 't heerlijkft afgaan maaien
Voor 't fluymerendebrein, zo wort d'ontroerde geeft
Al flapendevoldaan, wen hy, zo net van leeft,
My, door 't vergood penceel gefcbildert.mag befpearenj
Te meer, als hy hem met de levendighfte kleuren
Mijn beelc voor oogen ftelt; dan kan dat tafereel
Hem fluymerendedoen gevoelen, 't geen my heel
Verteert; o minnevlam! gy ftooktdoor 't oogh een hitte
In 't hart, en gaat daar als vooghdes in nederzitten.
KM. Ee n fchoonevont, zo die na wenlch is uytge voert.
Dia. Ik daalde, op deze hoop, van zuy vre liefde ontroert,
Op Lathmu s neer , e n vinde ook't eynd'van mijn verlangen ;
Want mijn Endimion is met dien wolk omvangen.
NM.ZO hoeftg e uw ftraalenmaar te zenden derwaart heen,
Indien ghy wilt, dat dees bezwalkte damp verdween.
DM. Gy dikke fchaduw wijk voor 't Goddelijk vermogen,
En fpreid u voort van eenj ons (tellende voor oogen
Al flapend'mijn beminde en waarde Endimion,
Zo heb ik al de vreughd die ik verwachten kon.
II. T

O O N EEL .

Terwijl Diana deze bovmfte vier regels /preekt, ziet men in't verfihiet een welk allengs in de Uuht verdwijnen , en Endimion xiik
flaapende vertoonen.

D

Ve Nacht. Diana, Endimion,

E wolk vertrek^ daar ruft u Harder by de llroomen
Der berghfonteyn, ik heb zijn fchóonheyt al vernomen,
Terwijl de Droomgodt is verdweenen in de lucht:
Ghy ziet uw wenfeh vervult, en kunt nu met genucht
Uw oog vermaaken,met zijn fchóonheyt te befebouwen.
Dia. Acb moght ik wakend hem mijn zuy vre liefde ontfouwenj
Aan-
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Aantninn'ge Endimion, hoe aangenaam, hoe fcboon,
Sceltge u al flapendevoor ons gezicht ten toon.
jfec.Hy laat de ftralcnvan zijn deugbt genoegzaam blijken.
DM. Wi e is 'er die ik by mijn Minnaar kan gelijken ?
HM. Adonis . Hyacinth, noch Ganimeed, zijn noit
Voorheen met zulk een glans, als hem omringt, getoit.
Dia. H y is veel fchoonder als de Voorbod van de Morgen.
Hu. A l fluymerend'heeft by de liefde in hem verborgen.
DM. H y is niet fchoonderi n zijn moeders Icboot geweeft.
Nac. Terwijl ghy hem nu vindt volmaakt, en net van leeft,
Zo neem gelegentheyt, tot zalk een vriendfchaps teeken,
Waar doo r gh y 't minnen i har t a l flapende aan kout
queeken.
Dia. Ay vergh mijn kuysbeyt niet te veel; bedenk eens na
Dat ik Diana ben. Nac. Gby kunt nu zonder fcba,
Terwijl hy zit en ruft. uw harten oogh vermaaken.
Ay kom.DM.Helaa»! vertrek, ik zie hem reets ontwaaken.
II !•

T O O N E E L .

Endimion ontwakende.
Tana, acb! vertoef; Diana , ay verlaat
Uw fnelle vlacht.Befcbouw uw Minnaar,die nu ftaat
Verlegen;want vergeefs zult ghy mijn oogh ontvluchten.
Ik volgh a al waar dat ghy treet met droeve zuchten.
Venoef aanbidlijk beeït, doordien uw aangezicht
Mijn hart veel meer bevalt, als 't alverquikbre licht.
Ik weet niet of ik flaap,dan of ik waak met fcbromen:
Wat heb ik al gezien, gehoon, en wat vernomen •
Ben ik gelukkigh, of elendigh r i s mijn roem
Verdweenen als een rook, verdon gelijk een bloem.'
O ja , al flipendekon ik mijn vreughd beoogen,
Ontwakende, vind ik my jammerlijk bedroogen.
Nochtans is deze flaapheel aangenaam geweeft:
Zy brengt my bly (chap aan, en welluft in de geeft,
Doordien ik word gevoed door minnende gedachten ;
Moet

D
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Moet da n een fterflijkmenfch zij n hey l uy t droomen
wachten ?
Behaagt Diana niet mijn offer.' hoe kan 't zijn!
Gewis zy voelt met my een liefelijke pijn;
Want anders vrzzr zy my al flapendniet verfcbeenen.
Maar ach! zy is te vroegh uyt mijn gezicht verdweenen
Ik haakte na haar glans, en nu ik ben ontwaakt,
Voel ik een nieuwe pijn, en d'eerfte vreugbd geftaakt.
O zoete flaap! gby zijt te vroegh van my ge wecken:
't Gety van mijn vermaak is met u doorgenreeken*
Maar gins komt Cephalus, ik wil hem al het geen
Verbaalen, dat my nu al (tapende verfcheen.
IV.

T O O N E E L .
Ctphalus. Zndimion.

Cf. \ X Yn vrient.ter goeder uur heb ik u hier gevonden*
EnXiVlGewis ter goeder uur, o Cephalus; wat monden,
Wat talen, kunnen u vernaaien al de vreugbt
Die my nu is ontmoet ? mijn ziel die is vérbeught;
Mijn harte dobbert op een zee van heyl; de zeege
Is my gelukt, ik heb des hemels gunft verkreege.
Maar zo ik u mijn vreugbdt ontdekte, zoudrghy nie t
Verbreiden al het heyl dat my nu is gefchiet ?
Ctp. O neen.de doot zal eer mijn lippen t'zamen fluyten ,
Eer ik het mii ftewoort van uw gebeym zal uyten ;
Dies openbaar my vry uw vreughde, en vaft vertrouwt,
Dat, wat ghy my verbaalt, ghy zelver by u houwt*
2nd. Terwijl ikdit vertrouw ontfonktghy mijn gedachten*
O waarde vrindt, hoe kan ik meer geluk verwachten ?
Want fintmen Citheré autaren heeft gebouwt,
Vind ik geen Harder* zo gelukkigh in dit wbudt,
Noch in de werelt als ikoen; want toen elk rufte,
En godt Apol zijn glans in Thetis golven blufte.
Verfcheen 't aanbid lijk beelt, dat royde ziel vervoert,
Diana voor mijn oogbs haar hair met gout door/hoert
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Hing luchtigh om het hooftjzy trade op purpre broozen:
Haar aanfehijn, aangenaam als verfche ontloke roozen,
Omringde een glans met deugbt en eerbaarheyt gefiert.
Haarkleet, waar meéz y vaa k door beemdee n bolle n
zwiert,
(de,
Was met geen goudt doorwrocht, als Iuno eer bebaaghOf Venus, of Minerv'; zy was gelijk de Maagbden
Van Traden, de boogh waar meê zy 't wilt verjaaght
Was in baar rechte handt, de koker die zy draagbt
Hing op de rug, zo quam zy moedigh aangetreeden
Op d'oever van dees beek, daar ik mijn matte leeden
Tot rullen had geleght; en eer dat ik baar zagh
Zo hoorden ik gerucht; want d'E/xho bracht 't gewagh
Van haar vergoode ftemal febaatrend voor mijne ooren:
'k Ontwaakte en ftondverbaaft, want 'k bad haar noit te
vooren
In die geftalt gezien; dies boog ik drymaal neer:
Maar acb! me t wat geluk, ik kreegh toen door deze eer
Dit heyl, dat ik haar mogbt in eenzaamheyt verzeilenj
O ongemeen e vreugbd! wat mont kan u venellen
O Cephalus.' boe dat mijn ziele dobberde in
Een volle zee van heyl, verkregen door de Min ;
Zy onderhiel myftaagh met aangename reeden:
De Liefde, die my toen van bloó laf bartigheeden
Befcbuldighde, fcheen my te manen, om de handt
Te reyken na een bloem, by baare bor/t geplant;
Maar zy weerhield dit met eerbiedigheyt, en toonde
Dat haare gunft my dees vrymoedigheyt verfchoonde;
Want 'k fpeurde uy thaar gezicht hoe 't harte was geftekj
Dat zuchtende uytfprak, welk een liefelijk gewelt
Het voelde« want 'k omfing (' t gee n my het har t doet
brandjen)
Een kus, tot teken van onbreekbre minnepanden.
Ctp. Zo is uw wenfeh vervult, en ghy zijt door deze eer
Verzekert, dat baar hart u geen meer tegenwéer
Zal bieden, want zy kon aan u niet meer betonen;
Dies
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Dies mag men a vao vreugt met groene mirtben kronen.
End. Maar ach!
Cef. Wa
t 's dit, gy zucht, wat drok ontftelt uw geeft }
End. Al 't geen ik heb verhaalt dat is maar droom geweeft.
't Was droom mijn vriendt , ee n droom braghcmydi e
vreught voor oogen,
En in die zelve droom ben ik, helaas! bedroogen:
Hoewel niet heel; want het geheugen my verbeelt
Hoe dat bet waarheyt is 't geen my voor d'oogen (peelt.
Maar zacht, ik ga te var door minnende gedachten:
Zou ik wel waardigh zijn haar Godtbeyt te verwachten,
En door een geyle brandt haar kuysbeyt aan te zien ?
Zou zy baar zuy vre liefde aan 't aards en fterflijkbiên ?
Neen, neen! het is vergeefs op zulk een gunft te hoopen.
"k Heb als Ixion, my, helaas' te zwaar verloopen.
Wy hebben beide een wenfch vermetelijk gedaan:
Maar 1c heb des Hemels haat voor al op my gelaan ;
Doch 'k zal my niet als deeze elendige beklagen,
Maar wenfchen dat ik my bier mocht als fchuldigh dragen;'
En dat men voor' t misdrijf, doo r t minnen voortgebracht ,
In 't onderaardfe dal een grooter draf bedacht,
Een ftraf,daar mijne ziel gefladig voor moght vreezen j
Dit zou noch niet genoeg voo r zulk een misdaat wezen.
En zo ik, o Diaan.' u in der daat genoot,
Ik zou uw beeltenis meevoeren, en hoe groot
Mijn pijn was, 't zou my doch van alle rampen flaaken ,
En in d'elenden ook mi|n zie] gelukkigh maaken,
Ct/>. 'k Verwonder my in dit verhaal, en weet niet waar
Dat ik u raaden zal, gy zijt in groot gevaar
Cewikkelt, en als ik vry tegen u magh fpreeken,
Zie ik u troofteloos, en diep in lijden (teeken ;
Dies (moor, ay.' fmoor die vlam die in 't beginfel (laat,
En vlied bet ongeval van een onmijdbaar quaat.
Ach.' wift ghy wat gevaar het onbehoorlijk minnen
B Ver
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Veroorzaakt, gy zoudt noit aan eenige Goddinnen
ü liefd e opofferen; maar fmooren d'eerfte vlam,
Eer datze in uwe borft noch meerder voedfel nam.
Het is gants zorgelijk dat water te bevaren j
Want d'allerminÜe ftormbegraaft u in de baren
Van wanhoop; en dan licht uw macht, en wil verneêrt,
En d'eerfle vrjre ftaatin Ihverny verkeert.
Wat kand'elendige dan in zijn elend hoopen?
Doch wilt gy reukeloos in u bederven loopen,
Zo helpt geen trouwe raat, het lot dat gy behaalt
Is in het nakend' quaat dan veel te dier betaalt.
Znd.Men tnoet door moeilijkhey tna d'overwinning (lijgen,
Wie kan de zegekroon als na veel rampen krijgen ?
Hoe meer verhindering, hoe beerelijker lot.
Cef>. Wi e zich te veel vermeet wort al te licht befcot.
End. Wel hoe! ontraa d ey mydeliefd', daar zelf Auroore
Isinowhartgeplaatft? o f benikmeerbevroore
Als gy, die zonder zorg, of moey te, of groot gevaar,
Die fchoone Vrouw bemind t, en wort bemint van haar ?
Cep.'i Is waar.ik min Auroor,maar veins die vlam te fmooGy, in het tegendeel, roept al te luyt; uw ooren (re n j
Zijn noit metydle roem van my gevult, en ik
Geniet bier door mijn min, en zie baar zonder fchrik.
Verlaat dan deze plaats, en wilt u doch onthouwen
Van uw Goddins gezicht zo dikwils aan te fchouvven.
Gy weet hoe 't lant alom te deerlijk wort geplaaght
Van 't Monfler.dat vergeefs van 't lantvolk wort gejaagr;
Begeef u derwaard heen, en wilt het lant bevrijden,
Elk haakt na uwe komft; zo kunt gy 't nakend lijden
Ontgaan, en zeg dat u een andere oorzaak port,
En dat ghy. van de min niet meer beftreeden wort.
End. Zou ik aan mijn Goddin die valsheyt gaan betoonen ?
En my, in eenig quaat, om haar ontdaan, verfchoonen ?
Neen, denk dat niet, ik zal, het zy den hemel leec
Of lief, haar nimmermeer verlaaten; en hoe wreet
De fnootfte plagen zijn, ik zalze willigh dragen,
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Zo al mijn lijden maar Diana magh behaagen. _
En gby, die in mijn min een trouwe hulp kunt zijn,
Ga (preek eens met de Nacht, ontdek haar al mijn pijn,
Zo kan zy 't aan mijn Lief troubartigh overdragen:
Zy is haar Speelgenoot, ik zal my tot het jaagen
Vervaardigen, en zo Diana my beminde,
't Is zeker, dat deze arm het Monfter overwindt.
T W E E D E
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Kufido vlieght ujt ie wtlktu »f 't Tttmd.
Kufiio.
Aat wel, Dianas borft is reede aan 't blaaken,
Zy kan baar liefde nu niet meer verzaaken,
Dies ben ik drijvende door 't zwerk, heel ftil
Gedaalt, om af te zien, boe zy mijn wil
Volbrengen zal, en godt Apol verbeiden.
Het gantfche Goodendom is reégefcheiden,
En bun befluyt is tegen my gekant;
Maar 'k zal Diaan de hulpelijke handt
Steets bieden, om baar voorneem uyt te voeren,
Al zou ik ook den hemel zelf ontroeren.
Laat dan Apol braveeren op zijn kracht;
Hy zal beproeven, wat Kupidos macht
Verrichten kan, als die in top komt fteigren ,
Wanneer Diana hem baar min zal weigren,
En ftreelen voor zijn oogh Endimion,
Dien Helt, die 't Monfter op de jaght verwon,
Waar voorde harders hem met glory kroonen.
Zy zal hem ook met liefde en eer beloonen,
Verplicht aan mijne wet, die zulks gebiedt.
Daar komt die dappre Helt, i k zal my niet
Ontdekken, maar in dit geboomt verfteeken,
B 2
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Aanhooren hoe Apol om liefd zal fineeken ;
Op dat Endimion, die my met eer
Gedient heeft, over hem ook triompheer.
II.

TOONEEL.
Endimisn.
T \ £ zeeg e is my gelukt: ik, door dees daat, ontflaagen
xJVan zorg , kan nu mijn fmart vry aan Diana klaagen.
De weldaat, daar baar gunft mijn min meed' beeft bels door de winft genoegh op deze jagbt betoont, (loont,
Nochtans beken ik vry, minwaardige Goddinne,
Dat ik met needrigheyt, in plaats van u te minnen,
Behoorden wierookgeur te rooken op 't altaar
ü toegewijd e j ' t welk ik volbrengen zou, ten waar
U flikkerendgezicht, dat my het hart doet branden,
My hechte aan uwe min, met onverbreekbre banden:
En mijn onwaardigheén verrukte, dat ik min,
Die aardts en fterflijkben, een hemelfe Goddin.
III.
TOONEEL.
DtNicht, Endimion,
At ptinft Endimion zo eenigh ? zijn uw zinnen
Door 't jaagen zo verbeaght, of droevigh door het
minnen ?
Ay veins voor my docb niet, ik weet wat tocht u hart
Beftookt, en boe ghy van de Liefd' beftreeden wart.
2nd. Gelpeel van een Goddin, van my fleets aangebeeden,
Ik voel geen vreugde.o neen.de Min heeft my beftreeden}
En feboon mijn tong u niet meer melde, 't droef gezucht
Zou u ontdekken al mijn fmarte, en dit gehucht
Indien het /preeken kon, zou ook niet anders klaagen
Als liefde, die ikfleetsDiana toe zal draagen.
Ik heb mijn bartsgebeim doorgaans vry uytgebeelt,
En Cephalus been u mijn min ook niet gehejlt;
Toon dan, zo gy mijn quaal door uwe gunft kunt ftelpen,

W
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Dat ghy genegen zjjt dit minnent hart te helpen*
HM. I k breng u een geheim, dat u gelukkigh maakt:
Diana is zo wel als gby in 't hart geraakt
Van Venus dartle zoon, zy naindt uw deugt, uw zeeden,
En is geheel geneigt tot uw aanminnigheeden.
End. Hoe ! wor t Diaan, als ik, van 't minnevuur verteert ?
Hoe kan zulks mooghlijk zijn ? gewis, a trooften leert
My omzien, want gby tracht mijn liefde te beproeven,
Die ydel is: ay wilt mijn ziel niet meer bedroeven.
Zou die doorluchte Maaght, die al te waardigb is
My aan te zien, baar zo verneéren ? neen, gewis
Ik heb al t'onbedacbt het minnen onderwonden,
En zonder wedermin: ik word helaas! bevonden
In een gewaande vreugd, dies maak ik my bereit
Tot een gerechte ftrafvoor mijn vermetelhey t.
Nttc. We l hoe Endimion, mistrouwt ghy mijne reeden ?
Wat heeft u doch verplicht tot die ondankbaarheeden ?
Maakt u de wantrouw of de liefde zo verblint ?
Goddinnen hebben meer als nu het aarts bemindt,
Zulks kan ons Thetis', en de fchoone Auroor getuygen j
Iupijn die 't al regeert moet voor de wetten buygen
Die hem de Liefde Helt; en Venus minde Adoon
Dien braven jongeling; Merkuur en andre Goön
Zijn tot de luft geneigt die 't aarts genot kan geven ;
Zou zy baar liefde dan alleenigb tegenftreeven ?
End. Ach. ' beeft haar godlijkheyt gevoelen van mijn fmart?
O Goön! is 't mogejijk! gaat haar mijn liefde aan 't nart,
En kan haar oogh in my noch iet bekoorlijks vinden ?
Nae. Wa t twijfelt gby, ik zegh, zy derft haar onderwinden
Uw deugt te minnen. End. Ach I verplichtende Goddin,
Vervolgb doch bet verhaal dat my ontdekt haar min,
Herhaal, herhaal doch zo een aangename reeden,
En zegh het duyzcntmaal, ik ben 'er meê te vreeden ;
En laat niet afin het herzeggen, voor en na,
Tot dat ik door de vreugt om zulk een woort verga.
KKC N U toont ghy a gelijk een Minnaar, door die reeden,
B 3
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Na zie ik dat ghy tniodt.
End. I
a 'k min baar godlijkheeden;
Maar nu die fchoonfte ftarmy met baar gunft beftraalt,
Zo meld, waar door baar liefde op my is neêrgedaalt.
Nac. Ghy zoekt, hoewel vergeefs, die oorzaak na te jaagen,
Waar door u fterflijkheythaar godthey tkan bebaagen;
Want die is maar alleen aan Citheré bekent:
Zy beeft die reeden op een vuurigb blat geprent,
En in den hemd vaft gehecht: en door dees reeden
Bemind zy nwe deugt. Maar zie, daar komt zy treeden,
Zo moedigh als verlieft; fcbep moet Endimion,
Zy mindt uw deugden meer, als 't aanzien van de Zon.
IV.

T O O N E E L
Vim*. Endimion.

Dia. "E Ndimion, ik kom uw moedt en deugden prijzen.
End. E lk be n niet waardigh d'eer die gby my komt bewijGoddin.dies...... (ze
n
Dia. Rijs
. Wa t beeft u tot dees vrees geport?
End. De gunft die onverwacht aan my bewezen wort.
Dia. Rijs op.
End. Helaa
s Goddin!
Dia. Wa
t dwingt uw bart tot vreezen,
Daar op de jaghtgeen fcbrik in uwe borft kon weezen ?
Endimion wat 's dit ? bezwijkt uw groots gemoet ?
En vreeft ghy voor het geen dat u geen binder doet ?
End. Hoewel 't gevaarlijk is een Monfter te bevechten,
Noch is 't gevaarlijker zich moedigb op te rechten
Voor een Goddinjin 't een vertrouwt men op zijn kracht}
Maar in het tegendeel, bevint men a) zijn macht
Ontzenuwt, moet en kracht gaat door een lonk verlooren,
En 't hart.hoe zeer het brant.toont zich gelijk bevrooren.
Dia. Gby hebt u zei ven bier deelachtigh aan gemaakt.
Nok wort een vyantfcbap als ik betoon gewraakt.
Uw
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Uw vrees weérftaat uw hoop; en 't ydel misvertrouwen
Verhindert u, om valt op mijne gunft te bouwen,
Die u genegen is; want 'k zal uw deugt veel meer
Waardeeren als 't bezit van d alderwaardighfte eer:
Bezadigh dan uw vrees, en toon n niet laf hartigh ,
Wijl 't juk dat u nu fchijnr te drukken, niet heel fmartigh
Noch onverdraaghlijk is; want u is töcgeleyt
Een eerkroon, waardiger als d'hooghfte öniterfl-jkheyr.
Wat ydle fchrik kan dan u groots gemoet verbaazen ?
De Faam die 't aartrijk al uw daadcn door gaat blaazen ,
Getuyght niet, datge alleen een Monfter hebt geraakt,
Maar datge o zelve van iet grooters meéfter maakt.
Verwonder u niet om deze eer, zy zal u heffen
Zo boogh, dat geen gevaar, noch rampfpoet, u kan treffen ,
Uw offerhanden, fleets van my mét gunft beftraalt,
Zijn nu in deze jaght met dubble wind betaalt.
End. Helaas Goddin! uw gunft wil my te hoog waardeeren,
Ik heb niet meer verdient als u alleenigb t'eeren,
En 't geen ik heb verricht is door uw gunft gefcbiet,
Want zonder uwe hulp zijn al mijn krachten niet;
En nu gby d'oorzaak zijt, moet ghy deze eer genieten.
Ik fcboot de pijl wel, maar gy ftierdezeonder 't fcbieten.
Din. Wel, zo my d'eer behoort, geef ikze aan u, en toon
Hier door, hoe ik uw deugt en dapperheyt beloon.
Ontfang va n mijne handt dees krans zo fchoo n door vlochten ,
Tot blijk dat ghy alleen de zeege hebt bevochten.
End. Goddin , deze eer is Voor eeq fterflijk hart te groot.
Zo uw gerechte haat my maakte heel ontbloot
Van uwe gunft, dit zou mijn hart zo veel niet deeren.
Dk. Zo boord menfleetsde deugt na baar verdienften t'eeren.
F.nd. Z o wort een offerhand gekroont van d'booge Goón.
Din. Zo ftelthetfterfelijkzich als een Godt ten toon.
Erd. Zo maakt een fterflijkmenfch de Hemelgodn verwoe»
der. B
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Dia. Va n al de Gooden vrees ik niemant als mijn Broeder,
Die met zijn nijd'ge ftraaldit gantfche vlak beflaat;
Want no hy my beminde, is elk by bem gehaat.
Om d'cer en waarde aan zijn gezagh uyt plicht te Iaaten,
Mijd doch zijn bykomf t , die i k o m u w deugh t moet
haacen.
Xnd. Ter gonft van Cephalus heeft my Auroor belooft
Zijn komft te melden, eer hy met zijn glanfich hooft
Komt op dees bergen, en haar toppen, nederdalen:
Zy is de Morgenftont, die voorlicht met haar ftraalen ;
En wijl zy van het licht voor eerft de bootfcha p brengt,
En aan de Zon, geen ftapvoor uyt te gaan, gebengt,
Zo kan by aan mijn liefde in 't minft nadeelig weezen.
Dia, Maar d'hemel wort verlicht, 'k moet voor zijn afgunft
vreezen,
De Dageraat befebijnt aireede bergb en dal,
Daar drijft zy op een wolk, wat of zy melden zal.
V.

TOONEEL.

Sier ontfluyten haar de "wolken langzaam vm malkxnder , en Aurora vertoont haar of een rooit -wolk. daar de ftraalenvande zon,
die haar op 't(foorvolght, zeerflaauwopfebijneni en als zy dit
volgende heeft ge/prooken, wort z.y van achteren na weren in de
Volken opgenomen.

A

Aurora, Diana. Endimion.

Anminnig Paar, numoerghy fcheiden.
De Zon, die uwe vreughd benijt,
Volgt my op 't fpoor, hy is niet wijt,
Ay, wilt zijn bykomft met verbeiden.
Begeef u dan van deze bergen
Endimion, en volgh in 't kort
De raat die u gegeven wort,
Zo zult gy 't alziende oogh niet tergen.
Dia. Wel aan Endimion, vertrek. End. Ach droevig lot :
Wat is 'c dat ghy my vergt, Goddin door o gebot ?
Kan
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?
Kan ik nu zonder fchaamte,of zwakbey t, willig weezen?
Dia. G y moet de pijlen van dien overwreede vreezen.
Hy nadert, ay vertrek; en heeftme al in 't gezicht.
Vaar wel Endimion, ga heene, ik ben verplicht
Hem in te wachten, ga, verzet u vrees, 'k zal toonen
Dat ik na waarde uw deugt metglori zal bekroonen,
Schoon dat Apollos borft op my in liefde blaakt.
VI.

TOONEEL.

Terwijl Diana van Endimion haar affcheyt neemt, vertoont zich
Apoüo op zijn goud* Wangen, vm vier Paarden voortgetrokken,
in een heldre wolk, die van achter tot voor ophetTooneelnetr»
daalt: en als hy daar uyt is gelreeden, fiuyt zjeh de Wolk in malkinder , en klimt van vooren voeèr langzaam na achteren uyt het
gezicht der Aanfchoufvcrs.

O

Apoüo. Dim*.

Dochter van lupijn, Latonas krooft, wat maakt
U waarde op Lathams ? kan d'OJimp, met fchoonderltraalen
Verheerlijkt, u niet meer als dezebergh onthaalen ?
Dia. Ik vind hier groot vermaak als ik het wilt opjaagh.
Maar gy, mijn Broeder, gun my d'eer dat ik 't u vraagh ,
Van waar ontftaat de vreugt die gy aan my Iaat blijken f
Wat fchoone Nimf zult gy met uwe gunft verrijken ?
Gy draagt veel meer in 't hart als gy verhaalen meugt,
Wat jaaght u herwaard aan ? wat'sd'oorzaakvan u w
vreugt ?
Atol. I k ko m va n d'boog e Olimp , daar al d'ontzagbbre
Gooden
Vergadert waaren, en van Iupiter ontbooden;
Die ons vernoegen wou door een uytmuntendt feeft >
Dat met u byzijn heel volkomen waar gewceft.
Wie zou zijne oogen niet tot zulk ee n vreugt verkenen?
Want al de Gooden zijn op dit banket verfcheenen,
Beha! ven gy; Neptuin en Thetis, met Markuur,
B y Ver
-
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Verfcheenendaarverheughts Vulkaa n gaf't fmeulcn d
vuur
Zijn Reuzen over, die bet ftaaleharnas klonken,
Wijl Mars van 't woeden ruft, om d'aangename Jonken
Van Venus; Bachusquatn met Ceres: Rhea met
Saturnus, door lupijn op d'oppertroon gezet,
Vereerden met baar pracht dit reeft dat yder ftreelde ,
Terwijl de Liefde, en de Bevalligheeden fpeelde.
De Muzen zongen op een aangename toon,
D'onfterfelijke macht en glori van de Goón.
In 't midden van de vreught wiert Iupiter gegeven
Een kop van Ganimeed, uyt louter gout gedreven,
Gevult met Nektar, dees vertoonde by bly van geeft,
En dronk, tot welftant van onze Echt.op 't heerlijk feeft,
Terwijl godt Hymen 't hooft met varfe bloemen kroonDat al de Goden zich hier van verwondert toonde, (de ,
Toen wier t haa r d'oorzaak va n de vreugh t bekent gemaakt ;
Het hoog befluyt» dat ü en my het meefte raakt,
Zal onze waardigheyt en Majefteyt vergrooten;
Want als ons huwelijk by Hymen isbeflooten,
Gelijk mijn liefde hoopt, verkrijgtze een dubble machtj
Ik heerfche alleen den dag, en gy beheerfcht den nacht,
Ik geef de lucht haar wrt, en ghy de waterbaaren j
De werelt zal, door dit verbont, ons meer altaaren,
Opbouwen, als voorheen; dies reikme uw handt.en toon
Dat u met my't befluyt behaagt van d'Oppergoón.
Di*. Hoe Broeder! heeft het bloet ons niet genoeg verbonWaarom hebt ghy u my te minnen onderwonden, (den?
Daar ik uw zufter ben ? Ap*. Om dat deze eernaam, van
Uw Bruydegom te zijn, my meer vermaken kan.
En waar in (peurt uw oog doch onderfcbeit in 't minnen ?
Ghy zijt wel fchoon, 't geen groot vermaak geeft aan de
zinnen,
En wijs in u beleidt, en een Goddin; maar ik
Die u bemin ben ook een Godt. Wa t teelt dan fchrik
In
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In a gemoet ? Iupijn die u door gunft wou binden
Aan een gemaal, kon in den hemel niemant vinden
Die waardiger als ik die eer genoor. Ghy weet
Hoe dat ik met de kracht ben van godt Mars bekleet;
Dat ik de geeft heb van Merkuur, die elk moet wijken.
Ik zal den Hemelvoogt in krachten haart gelijken.
Dien kleenen Godt, die elks gemoet en zin regeert,
Is in be^alligheyt door my geheel verneêrt;
Ik heb, bet geen bemfleets in felle haat doet branden,
Zijn wetten in mijn macht, zijn wapens in mijn handen.
Ik word de werelt door met eer begroet j en ghy
Veracht die waardighey t, daar u mijn heerfcbappjr
Bekent is. Wee t ghy niet, dat ik de Zanggoddinnen
Haar leflên geef, en dat de Gooden my beminnen ?
Dat Pallas my ontziet, en dat ik haar zo ver
In wijsheyt overtref, gelijk de Morgenfter
In klaarheyt overtreft de ftarrendie 's nachts d waaien ?
Weet ghy niet welk een roem mijn glory kan behaalen ?
En dat de werelt my veel meer altaaren fticht.
Als eenigb Godt, door dien mijn onuytblosbaar licht
Haar onderhoudt, en queekt, door aangename ftraalen.
Indien mijn glans, die kruyt en bloemen op kan baaien,
Verdooft wiert, 'k zag eerlang de werelt naar geftelt;
De boomen uytgedort, en zonder vrucht, het velt
Ontbloot van groente, en menfeh, en vee, in naarheyt
zweeven.
Door welke reen wilt ghy mijn min dan tegenftreeven }
Via. Om 't bloet dat ons verbindt; en boven dat, ghy weet
Hoe ik mijn dagen fteetsin kuishegt heb befteet,
Af kerigh van de Min; ik fchep veel meer vernoegen
In het vermaak het welk my Vader toe wou voegen,
Toen hy de Dochters van den Oceaan, 't getal
Van zeftigb, my alleen tot fpeelgenoots beval s
Behalven twintigh, die op boogn en pijlen pafte.
Ik was noit gunftigh die mijn jeugt met min belafle.
Dat tuygde Alphéus ook, die, door zijn geyle min,
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Mijn kuysheyt naliep en vervolgde tot Lenin,
Eenftadt by £lis, daar de Nacht my toen bedekte,
En 't flijkwaar meê dat ik mijn aangezicht bevlekte,
Daar ik zijn geilheyt door ontquam. Acleo n kon
Zijn draf ook niet ontgaan nocb d'hoornen. Zou de Zon
Mijn Broeder, uyt een (tam geteelt, my dan verzoeken
Tot zulk een echt, die ik met reden magh vervloeken ï
Acb zulk een onbefcheidt verwacht ik nimmermeer
Van u, die welbewuft, wat dat ik aan mijne eer
Kan lijden, nimmer boord na dat befluyt te wachten.
Verfchoon my, wan t gy kant by andre wel vernachten •,
De fchoone Thetis, die u, mat van rennen, laaft,
Verlangt tot gy uw glans in d'Oceaan begraaft j
En 's morgens zijt ghy vergezellchapt met Aurore.
Af», ' t Is waar, maar niemant kan Apollos hart bekooren
Gelijk Diana doet; ik min haar maar in fcbijn,
U inderdaat , als een die my van vorft Iupijn
Vergunt is; laat dan af met afkeer my te loonen:
Ghy kunt my zonder fcha uw gunft en liefde toonen.
Di». Helaas ! nie t zonder fcha,en zo het noch gefchiet,
Vervolgt ons namaalsfcband die't huwlijk ons verbiedr.
En ik, die 't bloetfchandaal met reeden mag vervloeken,
Zal nimmer toeftaan d'ecbt die ghy my komt verzoeken.
Af». Hoe Zufter! febroomt ghy dan te volgen godt Iupijn?
Gepaart met Iuno, beid geteelt van Ops, wat fchijn
Heeft dit, om mijne min zo trots te wcderftreven?
Of kan dit voorbeelt u noch geen vetnoeging geven ?
Dia. Verfcboont de misdaat, die een magtigh Vorft beftaat,
Zijn onderdaan, als hy die zelve wegen gaat ?
Neen.neen, gy zult my door dit voorbeelt niet bewegen;
Al fprak u d'Hemcl meê, Diana fpreekt u tegen.
Af». O wreede! acht gy my dan die kleene gunft niet waart,
Dat ghy uw fchoonheytmet mijn godlijkheeden paart ?
Of hebtge uw liefde al aan een ander opgedraagen ?
Daar loopt een maar, dat u een Harder kan bebaagen,
En datge uw waardigbey t vemeêrt door dat beftaan.
DM.
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DU. Wel wort 'er iet verbeurt, vertrou zulks aan Diaan,
Zy zal wel zorgen voor haare eer* en dat baar broeder
Zijn geile luft niet krijgt, al wierd by ook verwoeder.
jfo. Ondankbre , ba! zy vlucht, en boort niet na mijn beê j
Zy vliegt uy t mijn gezicht, e n neemt haar fchoonhey c
meê,
Maar laat haarwreetheyt hier . Verach t ghy dan mijn
klaagen
O wreede! en zoekt n wliefde een ander na te jagen ?
O ja, zy lacht om my: het vuur dat my verteert
Is ys, want haare wil is tegen my gekeert.
Haar oor is voor my doof, maar voor een Harder open ;
En ik, die weérmin zoek, kan op geen weérmin hopen,
Mits haar verwonnen hart voor my on winbaar is.
Haar glans verlicht my, maar tot geen verlichtenis,
Doordien af kerighey tbaar ziel heeft ingenomen.
Maar wreede, denk dat ik uw voorneem zal betomen.
De blinde Liefde doet u dwaalen buyten 't fpoor
Van alle reedlijkheyt s ghy kieft een Harder voor
Apollo; maar ik zweer dat ghy hem niet zult vinden,
Wanneer ghy uwe gonft zoekt aan zijn liefd te binden*
Of ghy u beide al in dit dicht geboomt verfchuylt,
Wanneer ik aan de Nacht mijn renbaan heb verruylt,
Noch zal mijn nijdigh oog door dikke duyfterniflèn
Befcbouwen, of ik in mijn oordeel kóm te miflen j
En zo ghy hem bemindt, genaakt zijn wide doot.
Verkrijg ik dan geen min, mijn wraak nochtans is groot*
VII.
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TOONEEL;
Kuptdo.

A ga vry heene, ik zal uw macht
Betomen, want nu deze fchichten
Endimion
Aan mijn gebodt en wet verplichten,
Zal ik de bron

Van
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Van zi jn verderf ver hoen met kracht;
Ik zal Aurora gaan verzoeken,
Dat zy, op mijne beê, he m raat
Beftelt, waar door hy kan dit quaat
Verhoeden, en Apol verkloeken:
Zo triomfeer
Ik in het eynd met dubble zeege;
"Want als dien Helt haar heeft verkreege,
Zil ik mijne eer
Vergroten, en Apol betoonen,
Dat ik my van geen Godt laat hoonen.

Hy vlieght in de "wolken.
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TOONEEi,
De Kucht, Endimion,

Hy 21 jt verwinnaar , en verfchijn t voo r my zo
drukkigh.
Wat 's dit Endimion, wat maakt u ongelukkigh>
Heeft u Diana met af kerighey t beloont,
Dat gy voor mijn gezicht dus droevigh u betoont ?
End.O neen.zy heeft aan my door baare gunft doen blijken,
Dat ik. zulks zeggende, baar zou verongelijken .
H<u. Wat is 'er dan dat u tot deze droef heyt port ?
Een Minnaar, die va n zijn Meeftres bejegent wort
Met gunft, die heeft geen reén,om over zulks te zuchten,
Of kan laf hartighey t u tot deze ongenuchten
Verwekken ? meld aan u vriendin wat dat u deert.
End. He laai! mijn hart wort van een beimlijk vuur verteert.
Ik klaagh niet over baar, die, om my gunft te toonen,
Het heeft gelieft, mijn hooft met deze krans re kroonen,
Tot teken van triomph en zeege, door de jaght
Behaaltj neen , neen, maar ik beklaag, o waarde Nacht!
Dit bart, 't welk wort gevoedt van liefd e en misvertrouwen,
Door-
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poordien ik zonder vree s baar ganit niet kan befcbou Had my Diana met af kerigheyt beloont,
(wen.
Toen ik my voor haar oogh vermetel heb vertoont,
Ik zou hier tegen mijn volftandigheyt betoonen.
Maar nu voor liefde en gunft, voor 't on verdient belooHeb ik geen tegenftant: haar goddelijk gezicht, (nen
Haar draaien, die mijn ziel doorbooren met een fcbicht,
Een gloer, doen deze borft in zulk een vunr ontfonken
Dat onuytblusbaar is: baar aangename lonken
Zijn voor my veel te fterk5 want ik, van regenweer
Ontbloot,word' meer gewont.Helaas! ik kan geen meer.
x«. U w pijn is aangenaam, die gy voor my doet blijken.
End. Wa t lijden is er by mijn lijden te gelijken ?
Al heb ik al de vreught genooten op een flont,
Ik word, door 't beelen van mijn fmert, noch meer gewone.
Mijn vreughdeis al s ee n Gier, die my- bet hart komt
knaagen
Met eyndelooze pijn; 't oneyndige behaageo.
Met vuurigh hopen, rolt door mijn gedachten heen ;
*k Ben hopend hopeloos, en teffens zonder reen.
N«. I k kan in dit geval uw lijden niet beklaagen,
Gy hebt meer hoop als vrees; wat zoekt gy te bejaagen ?
End. Mij n hoop groeit met mijn vlam op yder oogenblik t
En in die zelve rijtvermeerdert ook mijn fchrik ,
En door die febrik fchijn ik ai levendigh te fterven.
Ik fchroom baar byztjn, en ik vrees haar glans te. derven.
Mijn hel is over al daar ik Diana mis;
Ik ben fleets zonder haar in dikke duy fternis.
Xic. Ik zie, ik zie wel, hoede liefde u kan verrukken.
Schep moet.gy ftreeftwel haait door al uwe ongelukken.
lid. Z o u mijn lijden raakt, zo helpe uw raat mijn fmart
Verzachten, ay • gy. weet de quelling van mijn hart:
Ga dan na mijn Goddia, en fchilder haar voor oogen,
Zo naak t als ' t mooghlijkis, mij n liefd e en haar vermoogenj
Ver-
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Verhaal baar, hoe mijn ziel, door haar aantreklijkheên,
Zo ingewikkelt is in lijden, dat ik geen
Vertroofting vinde; en zegh, dat ik niet doe als klaagen;
Zo kan ik door uw hulp 't eynd van zijn ramp bejaagen.
N»c. Wel, ik ga na haar toe, en zal, in dit geval,
Haar bidden, dat zy o voor ramp befchutten zal.

II.

O

TOONEEL.
Endimion.

minneyver.' die mijn ruft
' Beneemt, ach! waart gy uytgebluft
Zo zoude uw pijn mijn ziel niet pijnen.
Gy doet al mi|n vermaak verdwijnen.
Tc Geniet wel uyterlijk wat vreught,
Maar in mijn ziel fteetsongeneught.
Maar ach.' 'k heb my te veel vermeeten;
1c Heb niet alleen mijn plicht vergecten,
Maar ook door reukelooze min
Mijn ftaat. Diana! o Goddin •'
Mijn liefde is uwe gunft onwaardigh.
De bloode Apol, die my zo vaardigh
Van u deed wijken, zal u meer
(Verrijkt met grooter ftaaten eer)
Als ik bebaageo; want de Gooden
Zijn hem wis gunftigh, haar gebooden
Zijn my een wet; wat tegenfpoet,
Wat onheyl zie ik dan te moet f
Helaas! daar 's niet voor my te hopen.
Maer zacht, daar gaan de wolken open,
Ik zie Aurore op hare kar
Necrdaalen, die de Morgenftar
Verdrijft, wat of hare komft zal melden ?
Goddin, zo ik oit kon vergelde n
Uw gunft te mywaart, 'k zou 't beftaan.
'k Week op uw by komft van Diaan,

Toen
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Toen zy my als verwinnaar kroonde,
En zo veel eer en guoft betoonde.
III.
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TO O N E E L.

Aurora daalt of hoar Woagen, omhdnit van rooit Volken, en va»
twee rooit Paarden voortgetrokken, uyt dt Lutht op htt Toontel t
mals x.y daar uyt it gereden, rtütn de wolken in malkander,
en verdwijnen allengs in de Lutht.
Aurora. Endimicn.

K fcheid e a van baar af na veel verkreegen eer.
IKomNu
eifcht een andre, zaak, dat ik op Lathmus neer
daalen; want uw deugt beftraalt een volle zeege.

Endimion, uw liefd' heeft niet alleen verkreege
Dianas wedermin; maar ('t geen viy hooger gaat,)
De Mingodt beeft belooft, om u in deze (iaat
Met hulp de hant te bicn, feboon godt Apol, verbolgen
Om dtes verkreegen eer, u wil met baat vervolgen.
Ik zag hoe hem Diaan haar liefde beeft ontzeit,
Dies godt Apollo, door baar ftuurzeaf kerigheyr
Gewekt totgramfchap ; heeft , meteuvl e e n grammen
moede,
Bfflooten, op u min met feilen haat te woeden.
Om, in dit nootgeval, hier tegen u een moet
Te geven, en de macht, om in dees tegenfpoet
(Terwijl zijn gramfebap tracht uw liefde te beletten)
U, tegen het befluyt van Febus, aan te zetten,
Heeft u Kupid'door my een hulp gezonden. Daar ,
Ontfang dees heylge Bloem, die eertijts op het haar
Van Venus bloofde, daar by lieflijk plagt te pronken;
De blaadren zijn met Tap van vierge liefd doordronken ;
En wie de Bloem maar ruy kr, fchoon dat hem tegenfpoet
Genaakt, kan nieremin gemoedigt, op dien voet
Verheerlijkt, door gevaar, en alle rampen ftreeven.
En zo Apol u mogt vervolgen aan het leven,
Zult gy, na uwe door, verkrijgen zulk een graf
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Dat in alle eeuwen duurt; verwacht dan vry de ftraf ,
Of liefd van uw Goddin; en blijf aan't eynd volftandigh,
Door't middel dat ik van de Mingodt u bebandigh.
End. Hoe ! trach t die n Godtaa n my te geven zul k ee n
moet?
Keurt hy de trouwe liefd' tot mijn Goddin voor goet ?
Zo zal ik gódt Apol zijn Minnenijt niet vreezen.
Wie kan my hinder doen, wil hy my gunftigh weezen ?
Span dan, ó Jupiter ! uw wraakboogh op my aan;
Laat, zogy, om Apol, mijn min wilt tegenflaan,
Uw donder, blikfem, end ontoombreftorremwinden
My voeren na bet graf, en 't moedigh hart verfijnden;
Want ik ontzie geen magbt, fcboon ik het al bezuur.
Of zo gy zijt gezint, 't onblusbaar minnevuur
Te blufien, z o ontruk den Oceaan zijn ftranden ,
Op dat hy bruyfcbende e n verwoet my aan magb ran den;
Of ftapelPelion op Offa, daar gy eer
De Reuzen meê verdelgde, en werpze op my ter neer;
Of laat my d'Aarde in haar verflindbre kaaken zwelgen;
Of Latbmus omgekeertdit moedigh ban verdelgen.
Geen ramp, hoe zwaar, hoe wreet, dat die wort uy tgewerkt,
Verfchrikt my, nu ik van de Mingodt wordt verftetkt.
Aur. G y zult de vrucht van uw volftandigheyt verwerven.
"End. I k ben door deze hoop gemoedigbt om te fterven.
Aur. 'k Verwacht een beter lot, dat u bekroont met vree.
End. I k was flaauwmoedigb,maar nu voelt mijn hart alrec
Het blaakren van de vlam, i n deze borft ontftooken
Door kracht va n deze Bloe m die ' k naauwlijk s heb gerookeo;
O geu r die 't hart verquikt! hoe voedt gy mijne min.
Aur. I k zal, terwijl gy hier gemoedigbt uw Goddin
Verwacht, mijn Cephalusop Lathmusook ontbaalen,
Zo mooght gy beide op uw gelukken zeegepraalen.
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TOONEEL,
Endimion.
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Bloem! zo fcboon als oit Hymet
In 't eéïfte van de Lent koft draagen,
De elans die u is bygezet,
Waardoor gy kunt mijn hart bebaagen,
Is zo niet van Natuur gegroeit;
O nee n i want toen u Venus plukte,
Heeft zy u met bet bloet befproejt
Toen haar Adoon verongelukte:
Want toen het zwijn zijn borft ontfloot,
Heeft zy zijn liefde in 't bloet gevangen,
En aan het aangename root
Van uwe blaadren vaft gehangen.
Dit karmozijn dat van u gloeit
Veel feboonder alsrobijne uraalen,
Houdt fleets de zinnen on vermoeit,
Om uwe geuren in te haaien,
En yder geur verftrekt een febjeht
Om harten in de min t'ontvonken.
O Bloem! ik ben aan u verplicht,
Gy maakt my jn de liefde dronken:
Zo dat ik noit geen tegenfpoet
Zal vreezen, fcboon Apollo woet.
V.

TOONEEL.

Mtrkutw vlieght uyt de Wolken op 't Toonetl,

H

Merkuur. Endimion.

Oud flantEndimion, waar gaat gy onbezindef
Daar d'eer my roept.
Mer. Wa
t durft gy u al onderwinden
Vermetele r blijf (laan: en hoor wat u de Vooght
Des hemels door mijn ftemgebieden laat: gy pooght

C 2

Diana
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Diana door een vlam, die wetloos is, te zengen,
't Welk lupiter noch geen der Gooden zal gehengen ;
Smoor dan die vlam, die met hoogmoedigheyt verzelt,
U niet befchutten kan voor 't opperde gewelt.
End, D e Liefde, en'tNootlot , twe e vergood e ontzaghlijkheeden,
Die van den Dondergodt zelf werden aangebeeden,
Verhindren my 't befluyt te volgen; ga dan heen,
En bootfehap dit lupijn, en laat my bier alken.
Mn. Hoe ! durft de laaglte van de fterflijkheytverachten
De boogde macht, die by moet met ontzag verwachten ?
Hoc Harder, vreeft gy dan de toorn der Gooden niet ?
"End. Ga , breng haar mijn befluyt, en zeg al dat gy ziet.
VI.

T O O N E E L

Endimion.
U hoo r ik, hoe lupijn, om Febns te vernoegen,
Geneigt is mij n Goddin doo r d'echt he m toe te voegen;
Maar nu de Mingodt my zo moedig beert gemaakt,
Zal ik, fchoondat Apol van woede en afgunft blaakt,
Diana, die ik eer en aanbid, noit verlaaten,
Schoon dat 19 dit geval my al de Gooden haaten.
Want ik ontzie geen macht. aUwas die noch zo wreetj
Ik heb de Liefde tot een leitsman, die my 't leet
Helpt tegenftaan: ik kan de rampen tegenftreven
Door d'hoop die by my geeft. Maar daar verfebijnr mijn
leven,
Haar komft ontroert mijn hart; helaas ! i k fla verflelt.

N
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Diana. Endimion.

Ndimion, doet u mijn bykomft dit gewelt ?
Gy zijt verbaaft, wat 's dit ? wat maakt a zo onmachtigh ?
End,
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End. Uw glans,Goddin, is voor mijne oogen al te krachtigh;
Uw komft te waart, om geen eerbiedigneyt u aan
Te bieden, z o ik bier bevrijt van fchrik zal ftaan
Voor n gezicht, zo wik uw glans met wolken dekken,
Mijn oogen zijn te zwak, 't mogt my tot nadeel (trekken.
Via. Ik wenfte dat mijn glans veel aangenamer fcbeen,
Zo dikmaals als ik hier kom by mijn Harder treénj
En dat my Venus met haar fcboonheyt won vereenen,
Ik zou, waar 't in mijn macht, u eens zo veel verkenen.
End. Gy eifebt een fchoonheyt, die by uwe glans niet baalt;
Ook is mijn kleene dienft met groote gunft betaalt.
Ik ben bet minde deel niet waardt: laat dan de ftraalen
Van uw bevalligheyt zo fel niet op my daalen;
Verfchoon een fterflijkhert, verdruk het niet geheel,
Mag ik uw dienaar zijn, 'k verkrijg noch veel te veeL
Dia. Indien uw vyantfcbap ontdaan kan door mijne oogen
Verwijs ik die, gy bebt op my te groot vermoogen,
Mits ik u tegen al de Goón befcherm in noot.
End. Diegunft, Goddin, is vooreen Harder al te groot;
U aan te bidden kan zo veel niet waardigb wezen.
DM. G y zijt meer waart door uw verdientt zo uytgeleezen.
Maar zaagrge Aurora fintshaar laatfte bvkomlt niet ?
Heeft zy u niet ontdekt wat boven is gefebiet,
En wat Apollo heeft beflooten met de Gooden ?
Ind. Z y beefeme een zaak ontdekt, een middel aangebooden,
Die my bevrijden kan van alle tegenfpoet.
Dia. Maar d'Hemel die befluy t't geen gy ook weten moet.
Hoor toe, ik zal u her geheim dan openbaaren:
Apollo zoekt, door zijn gewelt, met my te paaren;
En doord'oneenigheyt van Hymen, en de Min,
Gelijk een wreet Tiran te heertenen, en mijn zin
En toegetiegentbey t, te dwingen na zijn wetten.
Hy wil, dat ik mijn hart voor hem zal open zetten,
En al de Gooden zijn dat voorneem toegedaan j
Saturnus, Iuno, Ops. en Tbetis, en Vulkaan,
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Ja zelf vorft Jupiter, begeert dat ik zal werden
Zijn Egemaal, en wil in dat befluyt volberden.
Wat (laat my dan te doen in zulk een groot verdriet,
Waar in de fiefdealleen voor ons noch overfcbiet.'
Want dit is in den Raat der Gooden vaft beflooten.
End. Goddin, dat wreet befluyt zal mijn geluk vergrooten;
Want,fchoon dat d'Echtgoddin.uw ftiefmoér.mijngeluk
Zoekt t'onderdrokken, meteen onverdraaglijk juk,
En dat den Hemelvooght verwoet is op mijn liefde;
Noch za l die n Godt , die met zij n fchich t dees borf t
doorgriefde,
Mijn hart verfterken in de liefde die ik draagh;
En zo 'k onwaardige, u, o waarde Maaght, behaagh,
Gelijk ik heb gehoopt, zal ik de wreedé buyen
Van 't ongeftuyme Noort, van 't overzwoele Zuyen,
Van 't Ooft, en Weft, en al wat 't Nootlot roybefchikt,
Zelf daar de wreede vuyft van godt Apol meê mikt,
Schoon dat d'hooftftoffen tot mijn leet zijn ingefpannen,
Geduldigh dragen; want ik fchrik voor geen Tirannen,
Zo ik uw weérliefd magb génieten in mijn (mart*
Via. Hoopt , en gelooft vry, dat in een onfterflijk nart
Noit ontrouw heerfcht.ik mi n u meer als al de Gooden;
Ben ik om awent wil van d'hooge Oltmp gevloodén,
Acht ik uw byzijn meer als d'Hemel, houw dan wis
Dat een oprechte min hier van maar d oorzaak is.
End. Van al de Minnaars, die op aard gelukkigh leven,
Is geen zo groot, die mijn geluk voorby kan ftreven ;
De Liefde, die zich van den menfcb als meefter toont,
Heeft noit de minnefmert zo heerelijk bekroont.
Endimion, waartoe heeft u zijn gunft verbeven ?
Geen heerelijker ftaatkoft Jupiter my geven;
Indien Dianas hart geftadigh my bemint,
Heb ik meer eer als hy in al zijn glori vindt.
Kom aan dan Op dit pas, gy Minnaars, menichen, Gooden,
Kom alle, en zie vry aan wat my is aangebooden;
Kom,
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Kom, zie een fterflijkmenfcb, bezint van een Goddia ;
Verzonken in deze eer, en heerelijke min ;
Kom ziet, kom ziet hetgeen men nimmer zagb voor dezen,
Kom ziet een grooter eer, als ik kon waardigh wezen.
Dia. Di e is niet grooter als uw deughden waardigh zijn.
End. Acb! beeft uw god Jijkhey t gevoelen van mijn pijn,
Zo gunme een bede, om vry van ongeneught'te leven.
Dia. Wa t wilt gy meer, 'k heb u alree mijn hart gegeven ?
End. Wat wil een Minnaar, als hy brant van liefde ?
DM. Ach
, ach,
Jk beef. End. Wie kan, wie kan u goddelijk gezagh ,
Uw waarde fcboonbeyt zien, en blijven onbewoogen ?
Aanhoor mijn zuchten, zie de traanen in mijne oogen,
Die u meer melden, als mijn fpraakJit uyten kan.
Gy hebtme uw gunft gedeelt, beroof my hier niet van -,
Be vry my door dees t rooft van droevige ongelukken,
En laat my na de boop gewende vruchten plukken.
Dia. Helaa s •' End. Ach! gy zucht ook. Hy htjl Dianas h*nt.
Dia. Laa
t af Endimion;
Wat maakt gy.'ach! wat raat.'vertrek.daar komt de Zon.
VIII.

V

TOONEEL.

Afollo. Endimion.

Erwaten Harder, durft gy voor mijne alziende oogen
Een daat beftaan, die zelf geen Gooden en vermoogen ?
Wat onderwint gy u, in tegenwoordighey t
Van my.» heeft u Merkuur terftont nie t aangezeit,
Dat gy dees bergb, en ook Dian a moet verlaaten ,
Of dat de Gooden u voor eeuwigh zullen haaten ?
End. O ja. -<ty» . Baldadigt, veracht gy dan de wet
Mijns Vaders, tot uw laf* zo heiligh ingezet ?
2nd. Ik weet mijn plicht, en wat ik doen moet.
•ff el.H
a vermeete n
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EoftoutenHarder , Tt zweer, gyzul t u w plicht haart
weeten.
End. V dreigen is vergeefs.
AfoU Wa
t maakt u zo verblindt,
Dat gy. in wederwil der Goón, Diana mindt ?
Gy weet hoe gy berooft van haar gezicht moet leven %
En dat gy voor 't gezagb der Goodenfleetsmoet beven.
End. Van 't' Godendom ontzie ik niemant als Diaan.
Afd. Heb t gy voor mijn gezicht, vermeetle, niet beflaan
Haar handt te kuflen ?
End. 't
Geen gy zei ver koft befcbouwen,
Zon ik vergeefs voor u ontkennen. Wil t vertrouwen
Dat ik zulks waardigh was, mits ik haar gunft genoor.
rif el. Ha .' nw vermeetelheyt en ftoutbeytis te groot;
Wat misdaat vindt men die by d'uwe kan gelijken ?
End. Zo 't u geoorloft waar gy liet niet minder blijken.
Afol. Hoe •' acht gy u dan met de zoon van godt Jupijn
Een zelfde liefde van Diana waart te zijn ?
Gy die elendigb zijt, en veelderhande lijden
Deelachtig, me t de Dooi, wien s fcbicht gy niet kun t
mijden.
Durft gy uw lot noch met mijn lot gelijken, daar
Ik vry van rampen ben, gy midden in 't gevaar ?
Elendige, gy, die de Doot geen eeuw kan fpaaren,
Durft uw gebreken met mijn deughden evenaaren.'
End. Het is vergeefs, dat gy uw gal en lafter braakt,
Diaan heeft tuflchen ons al onderfcbeyr gemaakt.
Af»l. Diana heeft die u voor Minnaar uytverkooren,
En, om een Hechte hut, de grootfte pracht verlooren ?
Verkieft Diana, vooreen Godt, een Harder ? ha !
Wat magh uw ydel brein verdichten ? tracht hier na;
Ik zweer dat d'uy tkomft haaft uw voorneem zal bedrie gt»
En doen die ydle hoop gelijk een damp vervliegen.
End. Indie n gy dit vertrouwt, wat teelt uw minnenijt ?
Af»U ' k Bekuagh u, mits gy heel berooft van oordeel zijt.
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Ik heb in uw bedrijf ooit achterdocht gevonden;
'k Veracht o, en ik vind uw liefde ook ongebonden.
Als ik door minnenijt om zulk een fcboonhey t rwift,
Zo Wort' bet godlijk bloet tot gramfchap aangehift.
£nd. Ik weo.de noit te zijn in dat getal; de Liefde
Die met zijn minneflits dit fterflijkhart doorgriefde,
Zou fcbaamroot worden om deze ongeüjkheyr. Wan t
Hy beeft zijn pijlen noit in uwe borft geplant,
Noch u voor waart gekeurt te zijn een trouwe Minnaar
Van mijn Goddin, veel min haar eenigfle Overwinnaar j
£n dat zulks waar is, heeft Diana zelf gekeurt,
Dit lot viel u bier in, haar liefde my te beurt.
Afol. Is dan Endimion dat heerlijk lot deelachtigh ?
End. Mij n antweort is tot een getuygenis niet kraebtigh.
Al zaagbt gy dat zy my beminde, gy zoudt niet
Geloven dat dit voor uwe oogen waar gefchiet;
En trachten echter door gewek haargunft te winnen.
Afol. Hoogbmecdige , betoom die opgeblaze zinnen.
Acht u Diana meer als my? o hemel! wa t
Onzaalge hoogbmoet beeft zijn barlénen bevat!
Acht u Diana meer als my? oGoón! ' t is wonder
Dat u bet hemels vuur niet zengt, en dat den donder
Uw heyHoos hooft verpiet, mits gy u zeiven aebt
Volmaakter als de Goón. End. Het krachteloos gedacht
Der Gooden leert aan ons, en kan genoegh betoonen
Hoe in haar veelheyt geen befteodigheyt kan woonen.
J4 't aardts gedacht doet zich in hunne pliebt te kort,
Wanneer 't gebeeden voor de m*chte!ooze dort.
Roem dan, noch wilt van uw gedacht my niet meer melden;
Ik ken u Gooden wel, 't zijn die vermaarde Helden
En Koningen, die door haar brave daan altans
Verkreegcn eer en roem, en onverdoof bre glans }
Zo dat baar lof tot in den hemel is gercezen.
En de nootwendigbey t die 't flerfelijkdoet vreezen,
Dwingt hen al bevende te knielen voor 't autaar,
C ƒ
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Haar godtbey t, z o genoemt, m et ee r te dienen. Maa r
Z o vjree s de G o o d en maakt , en haar verborgentbeeden ,
K a n ee n g e m o et al s 't mijn zeer licht daar over treeden j
Want d'aar d toont zic h befchaamt , o m da t z y d'heme !
heeft
Bevolkt meteen gedacht dat z o verwaten leeft.
Apo. Uyizinnige , waarom de Gooden zo gelaftert ?
End. O m dat de deugt voorlang in haar al is verbaftert
Door overfpel, en moort , en dievery, daar al
De Goón op roemen . I s me n fchuldig h dat getal
Noch eer te roonen, haar altaaren op te rechten,
Daar zy dees gruwelen met eygen lult beflechten ?
Apo. Verachte r van d e GOOD, den donde r zal n haaft
Het hooft vermorzelen, dat z o veel lafter blaaft j
En i k zal 't gruwelijk en uytgebraakt e fchelden,
Door dezen arm, aan u ook onverwacht vergelden.
End. Ms u de reen ontbreekt dan min t gy het gewett ,
Doch 't Nootlót heeft ow arm ee n vaft e naat geftclt.
En zonder haar befloy t kunt gy my niet verkorten
Het leven, noch dit har t in and re rampen ftorten.
Apo. Wannee r ik morgen op he t hooftpun t ben geraakt ,
Enmijrte glans met pracht op ' t alderheerlijkft blaakr,
Danznltgy voelen 't loon voor zulk een fnoo t verachten.
End. We l aan, i k zal u dan o p dez e plaats verwachten.
IX.

T O O N E E L

Apollo.
Upijn, o Vader! hoor wie z o vermeeten fpreekt;
Waar blijft u w bliklèmftraal , daar gy u lleets mee
wreekt,
Tot (chrik van ' t aardts geflacht ? kan u gedultgedoogen
Dat zulk een Monfter voor uw aldoordringende oogen
Roemt op Dianas liefde > of zijt gy onbewuft
Van dee s vermetelheyt ? zo zal ik , om mijn ruft
Te zoeken, en Diaan te dwingen tot het naaten
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Van dees vermeeten, diezo godloos en verwaaten,
Mijn godtbeyt laftert, my begeven voor uw Troon j
Daar zal ik zijn bedrijf verbreiden, en de G0611
Ontdekken, hoe Diaan mijn liefde durft verachten.
En zo ik dan verkrijg het geen daar ik na wachten,
En boopen derf, zal ik my wreeken van dees fmaat,
Tot fcbrik van alle, die zo reukeloos een daat
Zich onderwinden: 'k zal u trotsbeyt ook niet fmeeken
Om weêrliefde, oDiaan-' maa r my op't hevigft wreeNu ik bc/peur dat gy dees fnoode liefde draagt, (ken ,
Ik zal u dwingen, zo bet luno maar behaagt,
Datghy my reikt uw handt: dee s Harder onderraden
Zal mee zijn bloet he t vöur van mijne gtamfchap bluffen.
Ghy wolken, fpreid u dan op mijn bevel van een,
Daal, om my voort om hoogh te voeren, na beneên,
En breng my langs een (poor, dat noit als van de Gooden
Betreên wort, na d'Olimp, daar zal ik voor die fnoode
Verzoeken zulk een ftraf,gelijk hun is bereyt
Die met de Gooden (pot, en haare waardigheyc.
Terwijl Apoüo dit bovengaande /preekt, tiet mtnetn fchoone Wolk
xjter langzaam neirdaoXen , die , ds zy byna de grint van 't Toontel komt te raken, zich van zjAver on'fltiyt. en dxóers van malkanderfpreidende, een opening maakt, daar Apoüo in gaat zitten,
en met pracht mede om hoogh Hyt het gezicht der Aan/chouvers
gevoert "wordt.
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TOONÈEL.

Pallas en Venus dooien op hoor VVagetis kruysgemjs voorby elkander
uyt de volken op 't Toont cl.

O

Paüas. Venu»,

Venus, koningin, die uw gebooden
En wetten geeft, zo wel aan Oppergooden
Als mentenen, gy komt hier ter goeder uur.
'kHad
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'k Had a ontboón, om 't kracbtigb minnevuur
Dat Febns blaakt, zo 't moogbli|k was, te dooven;
)k dorftme, op u betrouwende, belooven
Een uy tkomft, maar de kans is wat gekeert:
De ftantder zaaken heeft mijn zorgh geleert
Het zwaard voor eerft te wegen, te befeffen
Wat hier het meefte, en wat het minft kan treffen.
Had Febus. die Diana met gewelt
Verzoekt, den Hemel niet in roer geftelt,
Door dien zy hem haar liefde ontzeit, daar tegen
Endimion haar Harder blijft genegen,
Ik had u hier zo haaftigh niet ontboón.
Maar nu, op dfeanklacht van Apol, de goón
Genegen zijn dees liefde te beletten,
En met gewelt zich tegen haar te zenen,
Ben ik bewoogen, om in deze ftaat
Diana hnlp te biên, en door uw raat
Te keeren 't ongeval aan haar befchooren ;
Haar Harder, die mijn wetten heeft verkooren,
En zo kloekmoedigh (treeft na wetenfcb^p,
Verplicht my ook, om hem op d'hooghfte trap
Van waardigheyc, door haare min, te zetten,
En 't raatflot van de Gooden te beletten;
Want ik ben tegen godt Apol gekant;
Hy heeft mijn mogentheyt bevlekt met fchandt;
Dies zal ik, om hem weer met fpijt te loonen,
Diana, door uw hulp, mijn gunft betoonen.
Ven. O Pallas.' ikhebopuwlaft, tervlugh t
Mijn zwanejsght gement door d'ope lucht,
En daalde u volgende op dces heu vlcn neder.
Wat ftorm van onloft ruifebt in d'Hemel weder,
En maakt Diaan af keerigh van de Zon ?
Haat zy Apol, en kan Endimion
Haar meer behaagen ?ftreeft haar liefde tegen
De wil van Jupiter, haar zo genegen t
Dan is mijn Zoon gewis bier d'oorzaak van

Dies
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Dies zal ik, zo mijn hulp a dienen kan,
Zijn voorneem in bet minde tegen wezen.
Maar 't hoogh befluy t doet my voor quaader vreezen,
Mits zy 't bevel van Jupiter weer ftreeft.
Gewis bet heeft wat in, zo onbeleeft
Zicb tegen 't raatflot van de Goón te zetten.
Pd. G y kunt, indien gy wilt, Apol beletten
Zo hevig niet te woeden op Diaan.
Vm. Wat middel uytgekenrt ? hoe beft beftaan
Het voorneem van de Gooden te verbinderen ?
pal. Door 't wreet befluy thaar krachten te verminderen»
Ven. Wa t kracht bevat den zin van 't hoogh befluy 11
Pd. ' t Verbant den Harder van dees bergh, en uyt
Dianas oogen, bet dwingt baardaar tegen,
Met wil of niet, Apol te zijn genegen.
Ven. Wa t raat? bo e keen men dit, wijl Febns blaakt
Van liefde r Pul. Als gy dit bebt bekent gemaakt
Aan al de Goón, boe dat Kupidoos fchichten
Diana aan Endimion verpüghten,
Zo wort zy, en haar Minnaar, licht verfcboonr.
Dies bid ik, datge u op d'Olimp vertoont,
£n tracht, zo 't mooghlijk is, 't gewelt te keeren,
Dat onverwacht Endimion zou deeren;
Zo blijf ik eeuwig aan nw dienft verplicht.
ren. Dees zaak eyfcht overleg, als van gewight*
Men kan wel licht iet by de Goón verzoeken,
Maar zwaarlijk kan een ftemhun all' vérkloekeo,
Te meer, wijl Febus wort met gunft beftraalt.
Pal. Al s gy aan d'Echtgoddin \ beflag b verbaalt,
En 't voorbeelt van Jupijn, die zelf zijn wooning
Verliet om d'aardtfe luft, zal zulks verfchooning
Verftrekkert voor Diana, die de Zon
Haar broeder baar, en minde Endimion,
Haar niet beftaande in bloer, een keur die eygen
By 't huwlijk is ; men ziet het fterflijkneygeo
Na deze wet en order; want Natuur
Had
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Had lull die onderfcheydc by t Minnevuur
T e (lellen , dat noit bloet zijn bloec bezinde.
Schoon d'Oppermaght dees wetten niet beminde,
Die vry magb volgen daar zijn luft na ziet,
Dit voorbeelt raakt in 'tminft Diana niet;
Die kuy fch, te fchrikkigh is dit natevolgen.
En zijn de Gooden hie r op zo verbolgen ?
En tracht men haar te dwingen! die allee n
Haar luft niet volght, maar zelfde plight, de reen,
D e wette n van Natuur, de kracht der Liefde ,
Die met zijn fchjcht haar kille borft doorgriefde ,
En haar bedwong, dat zy Apollo haat ?
Zal d'Hemel een onnoofle, in eene ftaat
Van onvermoogen, zo verwoei bejegenen ?
En, tegen alle reen, een huwlijk zeegenen,
Daar Zich de M innegodt zelf tegen kant r
D i e haar bedwong Ëndimion de handt
T e reiken, en Apol altoos t'ontvluchten ?
Z o mag h zy wel met recht en reeden zuchten,
En klagen dat men haar te ftrafis ; ja men tracht
O p zulk een wijs het goddelijk gedach t
Hun recht te kreuken, die voorheen hun luiten
Z o onvermoeizaa m met bet fterflijk bluften,
Gelijk als Venus zelf getuygen kan.
Ven. E n gelt dees reeden niet; wat middel dan ?
TtA. Dan onze toevlucht tot de Lift genoomen j
Wy zullen deze boek te boven koomen,
Het ga zo 't wil, en zo ons dit ontfehiet,
Zal uwe Zoon een middel in 't verdriet
Verfchaffen. Vlieg h dan been, verzoet de tooren,
En 't geen de Goón Ëndimion befchooren ,
Dien Edelmoedige, die zich verbindt
Aan ons, en dapperheyt en wijsheyt mindt,
En niet verdient zo fel te zijn befprongen.
Ven. Wel beeft mijn gunft na iemants heyl gedongen,
Ik zal, zo 't moogblijk is, op uwe beê
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Die tot genade neight, Diana mee
Betoonen, welk een gunft ik baar zal dragen
Voor Iuno; daal dan af mijn vlugge waagen,
Volbreng mijn laft, en voer 017 voor den troon
Van d'Echtgoddin, daar ik voor al de Goón
Zal melden, boe mijn Zoon door zijne fchiebten
Diana ain baar Harder wou verplichten.
Pd. Mijn wenfeb zal u verzeilen, waarghy treet.
t'musgMt in it Wangen zitten,die haar fchuyns om hoogb vittende in de "wolken of voert,

II.

TO ON

E E

I.

Pallas.
O zal Endimion in 't endt bet leet
Verwinnen; zijn Goddin met plicht betoonen,
Dat zy de deught wou met haar min beloonen.
Draagb vry Diana op uw liefde roem;
Want uw Endimion verftrekt de Bloem
Van alle Minnaars die op aarde woonen.
Daar komt die Schoone al aan: ik zal betoonen
Wat gunft dat ik haar draagb. O kuyfche Maagfat!
Die Latbmus meer als d'hooge Olimp bebaagbt,
Mijn wens bekroont u hooft met volle zeege.
De Liefde, die u harte maakt genegen
Te kiezen, voor bet aanzien van de Zon,
Uw waarde en zeer beminde Endimion,
Heeft u geenfins in uwe keur bedroogen.
Schep moet, ghy zult in 't endt uw vreught beoogen,
Wanneer den Hemel niet alleen uw min
Zal toeftaan, maar meteen genegezin
Die prijzen, als baar gramfchap is verd weenen.
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DLvia. Pallas.

Pallas ! voeftere s van 't wijze Athene,
Vermaan in konlten, o doorlachte Maaght !
Heeft u van al de Goón mijn keur bebaaght ?
Vind ik nocb toevlucht in mijn droevig lijden ?
Helaas.' wat uyikoroft zal mijn min verblijden,
En kroonen met een triomfantcn dagh,
Gelijk uw gunft my wenft ? helaas! ik magh
Noch derf op zulk een uytkomil nimmer hoopen,
Want 'k zie hoe alles my wil regenloopen.
Wat kan mijn min verwachten ? daar d e Zo n
My to t zijn Ega zoekt, EnJimio n
Vervolght met fmaar, die ik heb uytverkooren ?
Wat vreughde, wat vermaak ftaar my belchoore n
In zulk een ftant van zaaken, daar ik niet,
Waar ik my wende of keer, alsgroot verdrie t
Befcbou wen kan ? betree ik d'Hemelzaalen,
Daar zie ik godt Apol met glori praalen,
Begunflight va n de Gooden: daal ik wéér ,
Om mijn vermaak te zien, op Lathinus neer ,
Daar komt zijn afgunft my alom verftooren ;
Daar moet ik zijn verwijt en lafter hooren,
En vreezen voor zijn bykomft: ach! wat raat ?
Wat toevlucht vind e ik dan in deze ftaat ,
Daar al de Gooden my in tegenfpreeken ?
Ik ben Apollos bykomf t flus ontweeken,
En vrees, dat hy mijn Harder zal met leet
Vervolgen j wan t ik ken zijn moet, e n weet
Dat hy voor Febus zal in 't minde zwichten ;
Dies zal hy hem met haatelijke febichte n
Vermoorden, of een anJre tegenfpoet
Beftelicn, want hy is op hem verwoer .
Td, H y beeft zijn toorn tot noch toe ingebonden,
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En uw Endimion is ongefcbonden
Zijn ham, en haat ontgaan: maar om zijn leet
Te wreeken, heeft hy voor de Goón heel breec
Uw trouwe liefde ontdekt, en heel vermeeten
Gedreven, dat gy hebt uw plicht vergeeten,
Uw ftaatverongelijkt, de wet der Goón
Gekreukt, en wat men meer tot (maat ten toon
Kan (lellen, bygebraght, om ti te krenken;
Dit gaf de Goon altzamen achterdenkenj
Zy wilden dat haar laft wiert uytgevoert,
JEn dat Endimion, 't geen my ontroert,
Na Elis wiert in ballingfcbap gezonden.
Dia. Och ! is dees wreetbeyt voor hem uyrgeronden ?
Wat raat ? hoe zal by dit gebodt ontgaan ?
fal. Sche p moet, 'k heb tot uw hulp een daat beftaan,
Die u dit ongeluk haaft af zal weeren:
Vrou Venus is ter vlucht, op mijn begeeren,
Gevaaren na d'Olimp, om d'Echcgoddin
Te bidden, dat zy u en uwe Min
Begunftight, en dees plaagb magh van n wenden.
Dia. Acb •' kan ik zo veel gunft in mijn elende
Verwachten, dat gy baar hier toe bewoogh ?
Maar daar daalt Iris op haar regenboogh ,
Om ons de laft der Gooden niet t'onthou wen.
Zy zal een droeve of blijde maar ontrouwen.
IV.

TOONEEL.

Iris daalt op een Regenboogh uyt de Wolken op 't Toonetl,

L

Iris. Diana,

Pallas,

Atonas krooft, gy ziet bier Irjs, die fleets pad
Op d'HuwIijkmaakfters wet, om volgend haare laft,
U van Endimion in alderbaaftte (cbeyden.
Vorft Japiter zal u op d'hooge Olimp verbeiden,
Om uwe waardigheyt te voegen aan het geen
D Da
t
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Dat a veel beter paft, als zwervend' hier beneên
Te toonen uwe gunft aan een niet waait te minnen.
Daar zult gy, by 't gedrang van Gooden en Goddinnen,
Verheerlijkt door bet lot dat u is toegekeurt,
B? Schouwen, hoe altijr den Hemel beurt by beurt
ü gunfti g is, vermits alsdan uwe avontflraalen
Vereenigbt met de Zon, veel fcboonderzulten praalen
In 't Rijk daar nimmermeer den dagh verwiflen kan,
Als ooit voorheen, vermits het heerelijk gefpan
Der Echt, het welk u is met godt Apol befchooren,
Uw deugt voorlang al tot iet groots heeft uytverkooren.
Volgh dan den laft van baar die my gezonden heeft j
Die wil. dat gy u voort beneffens my begeeft
Na d'Hemel, om aldaar te ftreelenuwe zinnen,
En volgend 't hoogh befluyt Apollo te beminnen.
DM. Ach ! heeft vrou Venus zo uw voorneem uy tgevoert ?
Fal. Wat onverwacht bevel is dit? i k (la ontroert.
Is Juno tot dit wreet befluyt dan ook genegen ?
Kon Venus haar tot geen medogenthey tbeweegen ?
Zo magb men zich met recht beklagen van gewelt.
Dia. I s dit mijn hoop ? is dit het vonnis uytgeftelt?
O wreetheyt! o bedwang! o ftraf.' die my doet treuren
En klagen: acb ! wat Ieet, wat ramp zal my gebeuren,
Nu dat ik eyndelijk mijn Minnaar derven moet ?
O onverwacht bevel! o bittre tegenfpoet ƒ
Pal. Wat kon doch d'Echtgodin tot dat befluyt beweegen ?
Iris. De gunften, die Diaan van Juno heeft verkreegen,
Haar zorgb, die haar na waarde een huwlijk aan wil raan
Gelijk haa r ftaatbetaamt.
Pal. I
k merk door dit beftaan
Een averechtfe gunft, en zou wel toevertrouwen,
Dat Juno door haar wat niet zoekt als quaat te brouwen;
Want dit gebruyk is by haar afgunft al gemeen.
Dia. Oct»! Moeder leert my, toen zy zo lang achtereen
Moeft vluchte n voo r haar haat en Pithons vinni g woeden,
Dat
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Dat ik geen goet van haar in 't minfte kan vermoeden.
hu. G y vaart te hevigh uyt op baar getrouwe raat,
Die in geen afgunft, noch eenzijdighey t beftaat,
Maar in een lout re gunft, als zijnde uw deugbt genegen»
Goddin, gy zijt te laagh van boven af gefteegen,
Daar is in uwe min te grooten onderfcheyt;
Te (lellen 't aardts gedacht by QW onfterflijkheyt,
Het hoogh by 't laagh, en het bepaald' by 't onbepaalde,
Is onbefchey t; indien gy van geen af komft daalde
Die zei ver godt Jupijn in yder deel beftaat,
Zo zou men mogelijk verdonkeren dit quaat:
Maar nu uw helderheyt met duyfternis te voegen,
Is redenloos, en zou de Gooden ook misnoegen.,
Ui*. Beklaagt zy dit, dat ik my zelven dus vemeêr ?
En dat ik waare trouw en deugbt veel meer waardeer
Als veinzery, die fleetsgeplaatft is by de Gooden ?
Zy leer mijn Vaader dan navolgen haar gebooden,
Die wen de lull hem port, geprikt door 't Minnevier,
Hem in een Gouden vloet, of Zwaan, of fnelle Stier
Verfchepte, om met vermaak zijn luiten in te volgen*
Of is zy maar alleen op kuy fche min verbolgen ?
iris. Haar deert dat gy u zelf dus ver verongelijkt.
Pal. Deert haa r dees liefde, daar den gantfche n Hemel
prijkt
Met tekens, hoe Jupijn in aardtfeluft wou praalen.
In 't Ooft rijft Febus zelf gehult met goude ftraalen }
En zo ik mijn gezicht na 't Noorder afpunt keer,
Daar ftaatKalifto, dieafgrijfeliike Beer,
En Arkas hare zoon, twee fterrendie wel blinken,
Maar noit, op haare beê. in Tlvtis golven zinken.
Waarom heeft zy die luft niet van Jupijn gekort ?
Zie ik na 't Zuyden wie aldaar verheerlijkt wort,
Daar zie ik Perfeus met Medufas aanzicht prijken.
Of wil zy maar alleen Diaan verongelijken ?
Daar haar Gemaal voorheen zijn aartfe minneluft,
En noch aan haar verknocht,met 't fterflijkheeft gebluftj
D 2
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Zo ziet men klaar dat zy, in plaats van gunft te toonen,
Diana op dees wijs met afgunft wil beloonen.
Iris. Gy doet haar veel te kort door dees gelijkenis j
Dat Jupiter fomtijts op d aard gekomen i s,
Gefchiede niet om zich aan 't aardts gedacht te binden.
Ay wilt u zelve door geen ydle waan verblinden.
Gewaardig my deze eer, dat ik voor al de Goön
Magh melden , hoegy zijt genegen haargeboön
Te volgen, en dat gy uw Harder zult verlaater.
Dia. Het is onmogelijk dat ik dien Helt kan haaien.
iris. Wi e zich door d'Echt verneêrt, verongelijkt zijn ftaat.
PaL Wie trouwe liefde fcbendt, begaat noch grooter quaat.
Iris. Bedenk wat gy beftaat, en wilt na reeden hooren.
Via. Ach .' mijn Endimion, ik heb u uytverkooren.
Iris. Wat baat dit, nu gy hem alree verlaaten moet ?
Ui*. Heef t Sriefmoér s haa t my da n beftelt dees tegen»
fpoet?
Iris. Om nie t op Stiefmocr s baat , gelij k vootheen , t e
wrokken,
Zend zy haar waagen af van Paauwen voortgetrokken,
Die door de Rijkdom in de wolken wort gement,
Om u van d'Aard, terwijl uw Liefd haar is bekent,
Te voeren voor haar troon, om aan Apol te huwen.
Dia. Helaas.' ik mag h me t rei n o m zul k ee n voorflagh
gruwen.
Uur daalt lunoos VVagtn,die van rwu Paatewen wort voortgetrokkent uyt de Wolken recht neer op 't midden van het Tooneel.

ir is.Daa r daalt haar Wagen af; vergu n my dan deze eer,
Dat ik niet zonder n weerom na d'Hemel keer,
Want u is daar een lot, dat heerlijk is, belchooren.
Dia. Ik zal in eeuwigheyt na u befluyt niet hooren.
Iris. Wel hoe.' zijt gy dan zo weérfpannigh tegen reen?
En wilt gy reukeloos in ubederven treên ?
Zo zult gy zien wat zo veele Oppergoón vermoogen.
Ik kom hier om u heyl, en gy blijft onbewoogen;
Maar
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Maar o is onbeken t, wat dat beflooten is
By Jupiter, als is 't dat gy, vol droefenis,
Zult laken 't lot bet welk uw Harder is befcbooren.
Ofgy bem fchoonvoor uw bemind'hebt uytverkooren,
En oobedacht geftelt op d'alderhooghfte trap
Van waardigheyc: nochtans zal hy, in ballingfchap
Gejaaght, beklagen 't lot dat hem is toegevallen.
Het is vergeefs op roem die ydel is te brallen;
En of zijn min u meer als mijne raat bekoort,
Nochtans zult gy bezien, hoe dat Merknur u voort
Zil, volgend 't hoog befluyt, van uwen Harder fcheiden.
Gewis hy nadert al, gy mooght zijn komft verbeiden.
Iris klimt in de Wagen van Iuno, die haar van achteren het Tooneel
na voorenfchuyns om hoogh in de lucht, ttyt het gezicht der Aanfihowwers, of veert.
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Dian». PaJtiu. De Nacht.

'k *V A l hem verbeiden, maar noit volgen zulk een wet,
*-* Die mijne liefde tot Endimion belet.
Pal. Gy zult bem door uw rouw en klachten wel bewegen.
Dia. Vriendin.hoe is 't ? waar is mijn Harder ? kan hy tegen
Het woeden van Apol zich moedigen ? of moet
Hy meê bezwijken voor zo zwaaren tegeofpoet ?
Ay wilt zijn toeftant doch ontdekken aan Diane,
Gy weet hoe ik hem min, en ziet mijn brakke rraanen.
üacht. I k zouw d'uytleghfter van u droevigb leet wel zijn;
Maar daar verfchijnt Merkuur.d'uy tvoerder van uw pijn.
VI.
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Diana. Merkuur. Pallat.

Elaas! komt gy my ook 't befluyt der Gooden brengen?
Mtr, Goddin, ik kom hier om uw leet met vreugd te mengenj D
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Al valt het fcheyden zwaar, ay toon u niet tnisnoeght}
D e Goden hebben u een Minnaar toegevoeght
Die grooter is, als die Diaan heeft uyt verkooren.
Uw vreughd is uyt uw leet, tot uw geluk, herbooren.
Dia. O Themis-1 wort uw oog om hoogdoorgunft verblint ,
Wat plaats is 't daar de deugt op aard dan toevlucht vim?
Mer. Wel hoe! beklaag t gy u in dit rechtvaardigh teken
Van gunftbewijs f wil t gy de Gooden tegenfpreeken ,
Die u verbinden met de (choonheyt van de Zon ?
Betoom die ydle drift, verlaat Endimion;
Gy zoudt uw kuysheyt door zijn geile min bevlekken:
Zijn Vaderlan t zal hem tot ballingfchap vertrekken .
Dia. Ach ! wil den Hemel dan vol onrecht vaardigheyt,
fietoonen haar gewelt, door zulk een wreet beley t?
Moet ik etendige mijn liefde zo beklaagen ?
O Min ! o Min! o Min! wa t Haat gy felle flaagen.
Mer. 'k Zie hoe in uw gemoet het naberouw al zweeft,
Nu gy de wetten van de Gooden tegenftreeft j
Gy zult, maar al te fpa, dees tegenftant beklaagen.
Kan u de fchoonfte va n de Gooden niet behaagen,
Wat fterflijkdeel is dan van u beminnens waart ?
't Is eer dat een Goddin met baars gelijken paart ;
En oneer, datzy haar vernedert om te minnen
Een Harder. A y betoom uw onbedachte zinnen;
Beflraal Apollos min met weêrmin.
Din. Nieman
t minde
Als 't geen hy waardigh acht bemint te zijn.
Mer. Bezin
t
Dat dees waardy het beft wor t by de Goón bevonden;
Want wort bevalligheyt van d'hemel afgezonden
Op 't aarts gedacht, gewis, de bron daar 't al uyt vloeit
W ort nimmer uy tgeput, die deelt ook on vermoeit
Haar gaven aan de Goón, die zelfde macht genieten
T e deele n aa n d e menfeh , 't gee n haa r moch t over *
fchieten.
Dia, Indie n den Hemel die bevallighey t bezat,
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Zy wiert noit met de luft tot 't aam geflacht beklat,
£n Jupiter zou ook met onrecht Jano laaten,
De fchoone Venus zou haar lieve Adonis haaten,
Aurora Cepbalus, en Thetis Peleus; maar
De Liefd' heeft altoos luft, om opeen vremdt altaar
Te wieroken, en kan op aard meer fchoonheyt vinden.
Zoud ik my dan alleen aan deze wet verbinden ?
Mer. Nochtans is't meer als tijt dat hy dees bergh verlaat,
Ontfchuylende door dit vertrek Apollos haat,
Die hem vervolghr; ik moet zijn wil hier ii> gehengen,
En uw Endimion na Elis toe gaan brengen.
Dia. Helaas •' beneemt gy my dat vriendliik aangezicht,
Waar in de deugt het eerft haar wondren heeft gefticht ?
Ach! zo medogen oit uw gunftigh hart kan raaken,
Zo zie, hoe my de Liefde in zijne min doet blaaken.
Mer. Ik wenfte dat ik u hier in moght hulpzaam zijn;
Maar 't vonnis van de Goön weerhoudt dit.
Dia. Ach
.' wat pijn
Gevoelt mijn teedre ziel ?
Tal. Vaa
r voort met uwe klachten.
Dia. Kan ik uw wreet gemoet met traanen niet verzachten?
En is u onbekent wat trouwe liefde doet ?
Mer. I k weet het boogh bevel, en wat ik volgen moet.
DM. Ach! blijft gy echter voor mijn klachten onbewoogen?
En is mijn beê vergeefs, zo toon my dit meedoogen,
Laat ik noch, voor het laatft, mijn aflcheit nemen van
Mijn waarde Minnaar, die ik doch niet derven kan.
Mer. Mij n Zufter, dit verzoek kan ik u niet onthouwen,
Gy zult, op uw begeerte, Endimion befchouwen,
Hoewel voor 't alderleft.
VII.
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Dkna. Pallas.
wankelbaargeluk!
Hoe haaft verandert gy in tegenfpoet en druk;
D 4
't Ver-

{«

D I A N
A
't Vermaak dat gy ons fchijntte gunnen, is door wee ven
Met onbeftendighcy t; gy fchijncons 't zoet te geven,
Om 't leet noch meerder te doen voelen: ach! nu blijkt
Het klaar dat d'Hemel my hier in verongelijkt.
Tal. Schep moet, fchoon dat Merkuur uw Minnaar zal vervoeren
In ballingfcbap, laat dat befluy t u niet ontroeren;
Gy kunt, wanneer de Nacht op d'aardkloot fpreidt haar
kleet,
Hem volgen op het fpoor, en heimelijk uw leet
Verzachten, en alzo Apollos haat ontvluchten.
Dü. Di t is de laatfte hoop; want als hy dees gehuchten
Verlaar, zal ik my ook begeven van dees bergh.
Vergeefmy dan, Goddin, dat ik u noch iet vergh:
Ay ga, bezie of tot mijn beê Merkuur zich vaardigh
Betoont,gy acht my doch die kleene dienft wel waardig.
Tol. Dees dienft is myeen plicht.
pia. O
onverwacht geval l
Gy drijft my tegen hoop, helaas! aan lager wal.
Ik min, en d'oorzaak van mijn min wort my benoomen;
Den hemel tracht door zijn gewelt mij n vreughd te toornen ,
Hoewel vergeefs: 'k vergeet mijn Harder nimmermeer,
Schoon dat hy my verlaat. O liefde! o draf! o eer!
Hoe komt gy deze ziel beftormen door een lijden
Dat onverdraaghlijk is: hoemooghtgy my bedrijnen?
Maar daar verfchijnt dien Helt, die ook mijn droef heyt
raakt.
VIII.

E
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Di*n*. Endimion.

Ndimion, is u 't befluyt bekent gemaakt ?
En wat beftemt is, by de hemelfe Tirannen,
Die u, tot mijn.verdrier. van deze bergh verbannen ?
&>d. Helaa s '• Merkuur beeft my dit ftrafgebodt gemelt.
DM.
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via. Heef t by uw bart bedroeft? fpreekop .
Z„d, Ikftaverflelr
,
En ben als een, die door de felle donderfl ïagen
Verplettert leyc tot gruys; wat zal ik meer verdragen?
DJI. Z O moet gy deze berg verharen tot uw ftraf?
E«d. Di t vonnis fcheidt my nu voor eeuwig van u af;
En doet mijn ziel, helaas! het alderzwaarfte lijden
Gevoelen; want ik kan dit ongeval niet mijden.
Via. De Gooden brouwen my in dit verdtiet meer leet,
En zijn in 't plaagcn van Diana eens zo wreet.
Men voert u van dees berg, maar om mijn hart te drukBegeren zy, dat ik, om al mijne ongelukken (ke
n
Te voelen, met de Zon vereenen zal; maar ik.
Die voor dit huwelijk als voor iet haatlijks fchrik,
Ontvlucht hem fleets, feboon dit zijn gramfebap kan verwekken.
Toon u dan moedig om na Elis toe te trekken;
Merkuur zal u alleen een leitsman zijn, hy zal
U hoeden voor gevaar, en eenig ongeval.
Ik zal, zo baafl de Nacht haar duyftere gordijnen
Op d'aard gefchoven heeft, ook op dees plaats verfchijIn Ipijt van al de Goón, en voeren u met pracht, (nen,
Omheint van flarren en verzelfcbapt met de Nacht,
Na 't eylandt Delos, daar ons vrcugt zal overfchieren j
Daar zullen wy met lull al dat vermaak genieten
Dat ons nu wort misgunt, betoo n dan hier u moet;
En wacht een feboonder lot na kleene regenfpoer.
End. Helaas ! dees hoop, Goddin, fchijnt voor my zoet te
wezen;
Maar 't afleheidt doet mijn bart in tegendeel meer vreezen.
vi*. Mij n bykomft zal u haafl verlichten van uw pijn.
End. Ach ! als ik denk hoe ver dat deze bergen zijn
Van Elis, en dat ik uyt Azië moet fcheiden,
En dat Merkuur, uyt lafl der Goón, my zal geleiden
Na't moedig Grieken, zo bezwijmt mijn tiart van fchrik,

Dy E

o

?*

D I A N A
En haakt al na de doodt op yder oogenblik.
Dia. Helaas.' wenft gy al om het eynde van uw leven,
Daar ik u het begin heb van mijn min gegeven ?
End. Ik weet mijn droevigh lot, en dat ik fterflijkben ;
Ik heb de Gooden ook tot haters, en beken
Dat my uw zorg niet voor haar woeden kan bevrijden j
De liefde die ik heb genooten. voor dit lijden,
Kan my geen meer geluk verbeelden j neen ; o neen :
*k Heb heerlijkheit genoeg om voort na 't graf te treên,
Nu ik van een Goddin genooten heb de zeege j
Ik heb al d'eer, die oit verkreegen wort, verkreege.
Dia. Gy hebt wel eer genoeg voor u, en 't ftervenvry;
Maar 'k wil dat gy voortaan noch leven zult voor my.
End. Goddin , gebiê my om volftandigheyt te toonen,
Maar niet in dit geval mijn leven te verfcboonen.
Mijn doot is in het lot en d'handt der Goön geftelt;
Die door een gruwelijk en ongehoort gewelt,
My dwingen door dees vlucht uw fchoonhey t te begeven.
Zo ik in Azië niet zonder haat kan leven,
Hoe zou my Grieken, dat my laas! de ziel ontroert,
Als ik met een Goddin de lucht wierd doorgevoert,
Bevrijden ? neen, geen Godt zou dees triomf beoogen j
Al vlucht ik noch zo ver, ik ben in haar vermoogen.
Dia. Nochtans wort Cephalus van zijn Goddin onthaalt,
En door de lucht gevoert, en voor zijn min betaalt.
Znd. Wie kan d'aantreklijkheên van haar by u gelijken ?
Ook heeft haar Cephalus voor geen Apol te wijken,
Gelijk Endimion; waar door ik weet gewis
Dat zijn verkteegen eer, zo heerlijk niet en is
Als mijne; want zo haaft ik uw aanminnige oogen
Befchou, geloof ik dat uw goddelijk vermoogen
De Goón zo wel als my in liefde ontfonkt; Goddin,
Wat heyl ftaatdan voor my te wachten door de Min,
Nu lupiter zelf is op u verlieft geworden ?
Want zo uw fchoonheyt hem tot geene liefde porde,
En 't heimlijk vuur hem niet hield aan uw glans verplicht,
Gewis,
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Gewis, hy dreigde my niec met zijn Wikfemfchicht .
Via. Va n al de Gooden is Apollo maar te vreezen,
Vermits hy tracht alleen mijn Bruydegom te weezen:
Maar gy, die in mijn gunft zo vaft gewortelt ftaat ,
Wees niet bedacht voor hem, noch zijn gewelt, en baat;
Want fchoon da t a l de Goón hu n krachten t'zaa m ver eenden ,
En zich, door haat geport, aan u te wreken meenden,
Noch zal ik.door mijn hulp, u hoeden voor gevaar;
Dies zijt in als geruft, en vrees geenfins voor haar.
End. Helaas! te meerder gy bezorgt zijt voor mijn leven,
Te meerder werden zy tor gramfchap aangedreven ;
Als uwe gunft vermeert, groeit ook haar afgunft aan.
Wie is zo groot dat hy de Goón kan tegenftaan ?
Men tracht vergeefs, 't geen zy befluyten, te beletten ;
Op dat zy my dan door hun wreetheyt niet verpletten,
Zo dood my door uw bant, of door een minneichicht,
Op dat ik ftervenmag, Goddin, voor uw gezicht.
DU. Helaas ! Endimion , wat hebt gy voorgenomen?
End. Ik kan door mijne vlucht de doot doch niet ontkomen.
Dia. Mijn hart lijdt pijn genoeg als gy dees berg verlaat,
Al wordt gy niet verdelgt door my, of door baarbaat.
Toon u gemoedigt, en verban die ydle klachten,
Zo gy mijn droef heyt wilt vermindren en verzachten.
End. Zo ik uw droef heyt kan vermindren, door mijn moet,
Zal ik betoonen wat getrouwe liefde doet.
Ik zal doen blijken wat de deugt al kan verdraagen,
Wanneer zy om de liefd' beftreeden wort met pïaagen j
Navolgende het lot dat my ontijdigh raakt...
Maar daar verfchijnt Merkuur .
IX.
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Merkuur. Dim». Endimion. De Nacht,

bet uur genaakt
G Oddin,
Dat gy eikanderen moet door de vlucht begeven.
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Dia. Endimion , vaar wel.
r wel Goddin, mijn leveo
End. Vaa
Blijf ik u fc huldig t maa r ik zie u nimmer weer.
Dia. O droevig affcheidt! ogewelt ! o liefdel o eer!
Nxc. Daar gaat dien Helt, en gy moet zijn gezelfchap der»
ven.
Dia. Ach! zo mijn beedeiet kan op uwe gunft verwerven,
Zo weiger my geen hulp; ik bid u, ey behoedt
Endimion, bevry hem doch voor tegenfpoet.
Mer. Ik zal, vertrouwt het my, en wilt voor ramp niet vreezen.
Uw lieve Endimion een trouwe leitsman weezen:
Maar gy, die in de baat van al de Gooden ftaat ,
Bezorg uw eygen heil, en vliê het nakend quaat j
Begeef u na d'Olimp, en ftilhet ongenoegen
Van Febus, met uw wil na zijne wil te voegen. binnen.
Dia. Ik zal bezorgen 't geen mijn liefde beft behaagt.
Noit beeft de gramfchap van Apollo my verfaagt.
Dies zal ik mijnen Helt in Elis na gaan volgen,
Al wierden al de Goón noch meer op my verbolgen.
V Y F D E B E D R Y F
I.

G
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Pallas. Diana. De Nacht.

Hy hebt het hoog befluy t op 't voegelijkft geè'ert.
Endimion, die nu van Lathmus wortgekeert,
Vertrekt na Elis, gy, om u vermaak te vinden,
Kunt, eer de Zon het gift, u moedig onderwinden
Hem na te volgen, en t'onthaalen na uw tuft:
En zo in Febus borft de Min niet wort gebluft
Door deze ballinglchap, zal ik my onderwinden,
Met hulp van godt Kupid*, een middel uy t te vinden,
Waar aoo r gb y onbefchroom t u w Harde r minne n
meugt,
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Die zulk een liefde wel verdient heeft door zijn deugt
En waardigheyt, al is 't dat hem de Gooden baaten.
Diu Ac b Pallas! zo my dit vertrek zo veel mogt baaten
Dat my Apol verliet, ik zou gelukkig zijn.
Tal, Verwach t di e uytkomft, wat verkrijg t me n zonde s
pijn?
Dit. Helaas •' de vrees komt nu die zoete hoop betoomen.
Endimion zal noit Apollos haat ontkoomen.
Ik vrees voor ongeval, en voor zijn leven j wan t
Apollo is verwoet, en tegen hem gekant.
Wat uytvlucht zal ik dan in dees verwarring vinden ?
Wat plaats die my met ruft za l aan mijn Harder binden ?
Ay zie, de lucht betrekt, en toont, boe dat de haat
Van Febus groeit, om dat ik in dees droeve (laat
Endimion met leet zijn affcheidt heb gegeven.
Wat raat ? hy zal hem wis vervolgen aan het leven.
Val, Verlaa t uw vrees, Merkuur zal bem een leitsman zijn.
Dm, Wannee r me n rech t bemind t gevoelt me n ftadigh
pijn.
Pal. Gby weet, wat hoop dat a! uw lijden af zal weeren,
Vervaardig u daar toe, zo kan uw rouw verkeeren.
JD/aAVel aan, o waarde Nacht! kom.fpreid uwduyfter kleet
Op d'Aardkloot, en verzacht door uwe hulp mijn leet j
Ik zal Endimion in Elis voortgaan vinden,
En daar mijn hart aan zijn getrouwe min verbinden,
Schoon dat Apollo woet, en mijne vreugt benijt.
Kom, fpan mijn wagen in, het is nu meer als tijt,
Ik kan, in 't afzijn van mijn Harder, niet meer wachten*
Ay fpoed u, help mijn pijn en lijden doch verzachten.
Kacbt. G y ziet ho e dat de Zon noc h flaauw zijn ftraalen
fchict,
Dies kan ik uwe wil niet volgen; vergd my niet
Het geen onmooglijk is; ik zou Natuur beroeren,
Dies is 't niet in mijn macht u voorneem uyt te voeren.
Dit. Ach .' ach! hoe wort mijn geeft van ongedult beftrcén.
M. U w heyl dat nadert ai, ay toon u doch te vrcên.
1
Dk,
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Dia. I k mis die n Helt te lang, kon i k de tijt verkorten»
Kocht, ' t Is vremt, dat u deez' hoop geen blijfchap in ka n
ftorten.
Dia. I k vind, waar ik my keer, geen ruft; be t is om nie t
Gehoopt...
II.

O

TOONEEL.

Cephnlus. Diana.

Pallas. De Nacht.

ongeval.' o lijden •' o verdriet!
Helaas! wat nare (tem verval t mijn droevige oo>
HoeCephalus ! wat's dit? (ren
;
Cep. Ach
! was i k ongebooren,
Of had ik met mij n oog dit Treurfpel niet befchouwt,
Ik keerde noit by u zo droevig, en vertrouwt ...
Dia. Is dan Endimion in lijden ?
Cep. Ach
! de Gooden
Zijn onrechtvaardig in het ftratfen; haar gebooden...
Dia. Spree k op, wa t deer t u ? is Endimion in noot ?
c$p. Helaas !
Dia. H
y zucht. Gewis Endimion is doot '•
Hy is door Broeders haat gekomen om be t leven.
Cep. De droef heyt bindt mijn tong , ik kan gee n antwoon
geven.
Dia. G y maak t door 't zwijgen mij n verdriet noch eens zo
groot j
Leeft mijn Endimion, ey zegh.' of is hy doot ?
Cep. Kunt gy zijn droevig lot niet uyt mijn weezen fpeuren?
Gy zult noch al te vroegh zijn ongeval betreuren.
Dia. I s hy da n doot ?
Cep. O
ja, h y ley t al necrgeftort ,
Apollos haat heeft hem he t leven afgekort.
Dia. Helaa s .'
Pal. Kom
t gy hier ook een valf e maar verfpreiden ?
Cep. O neen! Endimion is in mijn arm verfcheiden.
Dia. Endimio n is doot! Cep. Hy heeft bet lo t voldaan,
En
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En awe Broeders wraak kloekmoedigh uytgeftaan.
pd. Vervloekt e nijc: ach! kon deballingfchap van deze
Roemwaarde, voor zijo wraa k noc h geen verzoenin g
wezen?
Verbaal zijn ondergang, opdat by wort beklaagt.
Cef. I k vrees dat dit verzoek Diana niet behaagt;
£n dat mijn reden zal baar hart weemoedigh maaken.
DM. O neen ! ay vaar maa r voort , wiit he t verbaa l nie t
(haken;
En zo 't u mooglijk is, maak doch mijn leet zo zwaar,
Dat ik van droef heyt kom te fneuvlen, zo ik maar
Kon fterven$ kom, o Doot! beproef uw felle fcbichten
Op een Goddin, zy zal voor uwe macht nu zwichten.
Ach! had de Mingodt, toen by eerft mijn boezem mee
Zijn flitsdoorfchooten beeft, de wreedepijl befmet
Met het vergift.waar meé de Doot die aan komt randen,
Die tegen haare wil, by d'onderaartfe ftranden
Ge voert zijn, zo was ik voldaan, en ongeftoort.
Nu heeft hy my verkeert getroffen, en vermoort (ve n
Door duyzent dooden; want die my behaaghde in 't leis wegb, en ik, belaas! aan laager wal gedreven,
Befpeur, maar al te fpa, hoe dat ik op een klip
Geltrant, in d'baaven moet verzinken met mijn fchip ;
Want hoop tot uytkomft is my t'eenemaal benoomen.
Helaas! hoe zal ik nu mijn droef heyt beft betoomen ?
Mijn lijden is te zwaar, Endimion vermoort •'
Ik vind geen hulp: maar gy, vaar met uw reeden voort.
Cq. Z o haaft Endimion het vonnis was gegeven,
Dat hy, door afgunft, wiert in ballingfchap verdreven,
En dat zijn liefde alleen bier van de reeden was,
Begaf hy zich verheugt in 't Bos; om, op dit pas
Met my verzelt, u noch voor 't laatfle eens aantebidden
Voor 't bloem-altaar, dat by geftelt had in het midden
Van 't dal, vernoegt dat hem om uwent wil dit leet
Gefchiede, waar in hy zich zo manmoedigb queet;
Hy aebte geen gevaar, noch 't naken van zijn plaagen:
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Uw gund kon al de vrees zo uyt zijn boezem jaagen,
Geli)k de wint het ftofverdrijft, en 't nat dat bruyft,
En zich beweegt zo lang de minde wint noch ruyft;
Ia 't fcbeen of al 't gevaar zijn ziel niet eens ontroerde,
Apollo, die door nijt en afgund op hem loerde,
Bezag met fpijt, bo e hy, zo onverfchrikt en trots,
Zich in dit nootgeval dord toonen als een rots,
Die voor een hemelftorm onmooglijk kan bezwijken:
Dies liet hy hem zijn lang verburgen afgunft blijken,
En quam op zijn karos, door d'Uuren reê gemaakt,
Met Paarden die het licht uytblaazen; en genaakt
Al laager, mikkende op zijn bord met felle fchichtenj
Endimion, die voor dit groot gevaar niet fwichten,
Riep onverzet, kom aan Apollo, en doordoor
Dees bord, want mijn triomf blijft ecbrer even groot;
]k heb, in fpijt van u, Dianaas gund verkreegen,
En fchoon ik derf, 'k geniet nochtans een dübble zeege.
Dit woon was niet volbrocbt. of hy gewont: ik fchrik,
Wanneer ik dit herdenk, op yder oogenblik.
Dia. Endimion, kon u mijn gund zo boog verheften,
Dat u al treffende zijn pijlen nimmer treffen ?
Roem waarde, heb ik u zo boog gevoert, en kon
Ik u niet hoeden voor het woeden van de Zon ?
Waar aan ontbreekt het ? ach! ik heb de Gooden tegen
In mijne Min; wat kan mijn lijden overwegen ?
Vervloekte Broeder, kom, en tref Diana meê,
Verzacht mijn lijden, en voldoe deez' lede beê.
Td. Ho e kon zijn afgunft zo Endimion verkorten,
En 't altewaardig bloet op deze bergen ftorten?
Ctp. Zo dra hy was gewont, ontfing by andermaal
Een fchicbt, die hem de borft ontfloot, waar oyt een draal
Van bloet quam droomen.die het Aardrijk heel bevlekte.
Ik dond verbaad, mits dit gevaar geen vrees verwekte
In uw Endimion j wan t hy riep, beel vernoegt,
Lof zy Apol, die my dit leet heeft toegevoegt,
Doordien het heerlijk is voor een Goddin te fneuvlen.
Wees
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Wees mijn getuygen dan, o Lathmus •' en gby heuvlen
Die ik zo menighmaal betreeden heb, getuyght,
Dat, dervende, dit hart noch voor Diana buygbt.
De Zon, ontfteeken dooreen vuur van felle tooren,
Vergramde, en wier t i n 't eyndt verwoede r doo r he t
hooren
Van zulk ee n moedigheyt ; die s fcboo t h y fchich t o p
fchicht,
Bedekt'bem meteen wolk, en vloogb uyt ons gezicht.
Dia. O wreede!
Cep. Mid
lerwijl dat ik zijn lot beklaaghde,
En 't droevigh ongeval, genaakten ons de Maagbden
En Harders uyt het Bos, bedroeft door dit te zien j
Zy waaren elk gereet, om ons haar hulp te biên,
En plukten kruyden, tot genezing voor zijn wonden.
Maar al vergeefs: hy wierd helaas.' al kout bevonden.
Chrefeide, öriane, en fchoone Alcete,«n Armion ,
Ontzetten haar van fchrik ;elk riep, Endimion!
Om vaft te weten of uw Minnaar noch moght leven.
Maar acb! de pijl was bem te diep in 't hart ged reeven j
Hy gaf geen antwoort meer, en lagh gants roereloos.
Toen ftondenwy door fchrik beknelt, een ruymepoos,
En treurden om het lijk; maar ik, om vaft te weten
Of hy verfcheiden was, heb my toen zo gequeeten
Gelijk een vriend t betaamt: ik nam bem op, bezwoer
Hem in uw naam/t geen hem met kracht in d'ooren voer4
Hy open t op uw naam zijn halfgefturvenoogen ,
En fprak, ach! Cephalus, ach! is 't in uw vermoogen,
Zo ga na mijn Goddin, en zegh haar, dat ik meer
Geluk geniet, als ik oit van haar gunft begeer:
Ik zal in Plutos Rijk met zeege triomfeeren.
Toen zweegh hy, en de Door begon bem t'overheeren j
Hy zuchte voor her laatfte, en gaf hier meê de geelt.
DM. Ac h ! trouwe Minnaar, is uw eind zo braaf geweeft?
En bad de Liefde in u op 't laatft nocb zulk vermoogen ?
Ay laat ik voor het kft mijn Harder nocb beoogen,
E Mij
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Mijn hart verlangt, en fchrikt, voor 't aanzien van dien
Kom volg. (Helt
.
III. T O O N E E

L

Hier vort het lichaam van Zndimion, dut van Apoüo doorjchooten
is, by eenfchoon Bloem-altaar, daar het heelt van Diana op/laat,
vertoont j omring van een Rey Harders en Nimfen.
Cephalu». Pallas. "Diana. DeNacht. Rey van
Harders en Nimfen.

Cef. T~\ Aarleyt het lijk, te droevig neérgevelt,
l^Omringt van Reyen.d ie zijn ondergang betreuren.
taL O droevig Treurfpel! ach! molt u dit lot gebeuren ?
Dia. Ach •' ach! moet ik u zo mishandelt door de Zon

Zy knielt by 't doode Lichaam.

Ontmoeten ? ach ƒ mijn Lief, en waarde Endimion,
Zijt gy door Broeders haat zo deerlijk omgekoomen ?
Och! zie my noch eens aan, en wilt voor my niet fchrooHet is Diana die ufmeekt: maa r 't is om niet, (men;
Hy is al doot, en ik leg midden in 't verdriet
Gedompelt; ach! waar za l mij n zie l noc h uytkoml t
vinden ?
O Jupiter! zo gy Diana oit beminde, Zy
rijft op.
Z o draf het wreet ge wel t haat Minnaar aangedaan j
Of zijt gy meë, gelijk Apollo, op Diaan
Afgunftigh, en kan ik mijn Vader niet bekooren ?
Zo is het bidden om mijn wraak geheel verlooren.
Ik neem dan tot de Vorll van 't naar geweft mijn wijk.
Kom aan, o waarde Nacht, en daal na 't duyfter Rijk
Daar gy als een Goddin alleen wort aangebeeden;
Ontdek hem 't lijden dat Diana heeft geleeden,
En bid bem, dat hy my mijn Harder wedergeeft:
Zo ik hem derven moet, heb ik te lang geleeft.
Nat. I k zou dit groot verzoek van hem vergeefs begeeren
Die eens gefturven is kan nimmer wederkeeren.
Du.
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Dit. Nochtan s kon deze gunft aa n Orpheus Wel gefchiêo,
Had hy, op 't hoog bevel, in 't left niet omgezien:
En kont gy deze gunft niet by dien Godt verkrijgen ;
Wel aan, ik ben gereet, om zelver neer te ftijgen
In dat bezwalkte Rijk, daar nimmermeer den dagh
Gefcheenen beeft, om door mijn jammerlijk geklagh,
De naare fchimroen met mijn tranen te beweegen:
En krijg ik dan haar gunft, ik heb genoeg verkreegen.
IV. T

O ONEEL ,

Merkuur, Vim*. Hey van Kimftn. De Nacht,
Ciphalw. folios.
Yn Zufter, ay \ betoom u jammerlijk geklagh,
Bezadig u, fchep moet, indien het wezen magh.
Dia. Komtgy my trooften in mijn onverwinlijk lijden,
Daar gy mijn Harder door uw voorzorg koft bevrijden /
Ik dacht dat gy mijn beê vry beter ga zoudt flaan.
Nu is mijn Minnaar doot, en ik, helaas l begaa n
Om zijn verlies, kan nu niet anders doen als klagen:
O pijn! o hartsverdriet! oongemeeneplaagen,
Mtr. Het deert my u te zien in zulk een droeven ftaat;
Geloof ook, dat ik noit ben d'oorzaak van dit quaat
Gewecft j wan t 'k was helaas / b y hem te fpa gekomen,
Om 't woeden van Apol door bidden te betoomen.
En wijl u droevig lot doch niet verwiflen kan;
En 't treuren ydel is, wat helpt uw klagen dan ?
Verlaat de droef heyt die u 't hart wil overftelpen,
Want gy kunt door uw klacht Endimion niet helpen.
Volg doch mijn trouwe raat.
Dia. Ee
n die de miert gevoelt,
Die oordeelt alderbeft waar dat de ziekte woelt.
Ik laat my door geen reen vertrooften, neen i mijn lijden
Is al te zwaar, geen raat kan my hier van bevrijdenj
Dies trek ik 't zelfde lot van mijn Endimion,
In fpijt vao al de Goón, eo Febus; wreede •' kon
E z U\
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Uw felle fchicht alleen mijn Minnaars boezem raaken,
En woudt gy my niet trieê dat lee t deelachtigh maaken ?
Of bad uw hare vermaak in al mijn traanen ? ach J
Zo zal ik zelver dan mijn lijden, op een dagh
Verkorten; kom, o doot! en quets my met uw prikkien.
R. v. Nim. Goddin, a y wilt u in geen meerde r droe f heyt
wikklen.
Dia. Mijn lijden is te groot, ik zie geen uytkomft meer;
Ik vind niet als verdriet, waar ik my wende, of keer.
O Afgunft ! o Bedrogh! komt gy my zo bedriegen ?
Hac. Haa r droef heyt neemt noch toe.
Mer. I
k zal na boven vliegen
En maaken aan de Goón haar ongeval bekent.
Hy vlieght na de Lucht.

Cep. Helaas .' hier neemt de Min een altedroevig endt.
1 R. v. Hard. Z y was in 't eerft gemengt met zoete hoonigraaten.
2 Hard. N u is zy bitter, en wel waardig om te haaten.
CM. Ach haat de diefde niet, maar vloek de wreetheyt van
Apollo, die ik met meer reeden haaten kan;
Want hy zal van mijn leedt alleenig d'oorzaak heeten.
En nademaal ik noit mijn Harder kan vergeeten,
Maar fteetszal denken aan zijn vriendelijk gezicht,
Blijf ik voor eeuwig aan het jammeren verplicht:
En, wijl mij n droef heyt ka n voo r dubbl e droe f heyt
(trekken,
Zal ik, eer 't jaar verloopt, mijn oogen tweemaal dekken;
En treuren om de doot van mijn Endimion,
Die zo mishandelt leyt door 't woeden van de Zon.
Dan zal i k menigmaal mijn draaien d'aarde onthouwen,
Om met vermaak de geeft mijn s Minnaars aan te fchouWant nu ik hem op d'aard niet levendig kan zien, (wen;
Zal ik in 't duyfter Rijk der geeften heen gaan vliên,
En in 't bezwaikte dal zijn fchoonegeeft beoogen.
Ik volg u dan in 't kort, nu gy zijt voorgetoogen,
Om in dat naar geweft» vol droefenis, uw geeft,
Tom»
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Tomhelzen, die mijn minfleets is getrouw geweeft:
En fchoon dat al de Goóadit moedig opzet laaken,
Ik zal, door o te zien, my daar genoeg vermaaken.
Pat. Maa r daar komt Venus op haar wagen uyt de Lucht
Neerdalen, voortgevoert van haare zwanevlucht,
Bewogen door uw rouw en droeve jammerklachten j
Haar bykomft zal gewis uw lijden wat verzachten.
V.

T O O N E E L

Vtniis daalt of haar VVagm uyt de xtdken op 'tToonttU
Venus. Diitna. Ctïht&us. Pallas.
Oddin, die nu met recht het leet betreuren mengt,
En 't ongelijk, dat zo ontijdig al uw vreugt
Benomen heeft; ik kom uw lijden wat verzachten,
Indien het mooglijk is. i k zocht, op uwe klachten,
En Pallas raat, 't gewelc, dat u is aangedaan,
Te kecren, maar vergeefs j dies ben ik heel begaan
Met u, en wenfte. dat mijn Zoon u met zijn fchichten
Noit had gequetft, en dat ik 't lijden kon verlichten.
Maar nu 't onmooglijk is, en hy u heeft geraakt,
Zo bid ik, dat gy doch dit droevig karaten (taakt,
Want u Endimion zal door geen rouw nerleeven.
Wilt u in vey ligheyt dan tot de ruft begeven:
En haak na trooft, die gy verkrijgt, indien gy voort
Dees berg verlaat, waar op uw Harder is vermoorr.
Of zo uw droef heyt die met traanen wil befproeyen,
Zal i k uy t 't laauwe bloet z o fchoo n ee n bloe m doe n
groeyen
Gelijk een Hyacinth, of tweede Adoon, die ik
Met vreug t befchouw , maar om zij n lijden den k me t
fchrik.
Al triomfeert de Doot met zijne macht hier boven,
Hy kan u echter zijn gedachtenis niet rooven.
Gy zult mijn gunft altoos tot u genegen zien.
E 3 Dee
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Dees Reyen zullen ook haar tron we hulp wel biên,
Ooi 't lijk op Lathmus met een ftacite begraven,
Gelijk zijn deugbt betaamt; zo raakt het in de baaven
Daar 't onvermoeizaam ruft, terwijl de ziel noch leeft,
Die onveranderlijk in uw gedachten zweeft.
Dia. Ach Venus! di e my komt uw gunft bewijzen,
Maar al te fpade; kon dien Helt verrijzen >
Geen trooft ontbrak my dan in tegenfpoet.
Nu leght hy laas! gewentelt in znn bloet,
Doorfchooten van Apol door nijdigh woeden.
Wat helpt my nu in dezetegenfpoeden,
Of trooft, of raat, nu ik van hulp ontbloot,
Mijn Min betaalt zie met mijn Minnaars doott
Doch zo my noch wat trooft mogbt overfcbieten
In deze barrening van ziels verdrieten,
Dat zou door uwe gunft alleen gefchién.
Indien gy my uw trouwe hulp wilt biên,
Zo laat dit Lijk, deur wont en neêrgeflaagen,
Door uw Bevalligheên voort overdraagen
T'Ephezen, daar ik het een graf met eer
(Op dat hy in mijn Tempel triomfeer)
Toelichten zal, na d'eifch der brave Helden:
En op dat niemant mijn befluyt zal melden
Aan rebus, zal ik 't lijk bedekken met
Een wolk, zo word ik niet door hem belet
Te toonen aan mijn Helt de laatfte plichten.
Indien gy dit op mijne beê verrichte,
Ik zou vernoeght zijn in dit groot verdriet.
Schoon my geen andre rrooft noch hulp gefcbiet.
Vat. Indien uw droef heyt hier door is te ftelpen ,
En dat ik u door mijne hulp kan belpen ,
Zal ik betoonen, wat mijn gunft verricht.
Kom mijn Bevalligheên, voldoe uw plicht,
Daal vaardigh af, bewaar, op mijn gebieden,
Endimion, op dat mijn wil gefebiede:
Terwijl
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Terxoijl Vtnus dit bovenftoonde /preekt, daden de dry JSevoUigbee.
den, d'eene recht uyt het midden van dt VVdken , d'undretycee
von ter zijden by het Lighoom vm Endimion op't ToonteU

Ook zult gy voort, op mijn gebodt, ter vlucht,
Dit doode Lijk vervoeren door de Lucht,
Befloocen in een Wolk na 't fchoone Ephezen,
En mijn bevel in 't kort gehoorzaam weezen;
Dies maak u voort tot dezen tocht gereet.
£n gy, o treurge Maagbr, verkrop uw leer,
Begeef u met de Nacht elk op uw waagen,
En volgh het Lijk, terwijl zy t overdraagen.
Daar daalt een Wolk o p uw begeerte al af,
Om u Endimion na 't heerlijk graf
Te voeren, dat uw min zijn deught vervaardigt».
Hier dtult een fchoone Wolk uyt de Lucht, die het Lijk en de Bevalligheden bedekt hebbende, met de zelve Weder Imgzuom opklimt ,
en in de Wolken verdwijnt.

En zo gy mijne gunft deze eer gewaardight,
Zal ik u voort met mijne Zwaanevlucbt
Navolgen op het fpoor door d'oope Lucht,
Om u verdriet, en lijden te verzachten.
Dia. Wel aan, 'k zal afgepijnt van jammerklaghten,
Mijn Minnaar volgen; gaat gy midlerwijl
O Cephalus, en bid doch in der y I
Aurora, dat zy ons uyt gunft doch meede
Verzeilen kom t'Epbezen op mijn beede.
Cep. Goddin , ik zal volbrengen uw begeer.
Dh. G y vlugge wagens daal dan vaardigh neer,
En voer ons langs een fpoor van bruyne wolken ,
T'Ephezen, daar zal ik die dappre volken
Gewaardigenmet deer van 'c Heldenlijk.
Terwijl Dim» de boven/loonde regels /preekt, doolt hoor Wagen met
die vm de Kocht uyt de Wolken op 't Toeneel, ends zy beide ,
yder in hoor eygtn, gezetten zijn , [preekt Diana dit volgende te'
gen Vollot. E
n
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En gy, o wijze Maaght! die tot een blijk
Van uwe trou, my quaamt dit onheyl meHcn,
Met welk een dienft zal ik die gunft vergelden ?
tal. I k ben voldaan, dies vaar vrymoedigh been.
J3i*nx hoor affckeydt genemen heUende,v>trt met haar Wage» ,fe.
•velght van de Nacht, in de Wolken cfgenemen»
Ven. I k zal baar volgen.
tal. E
n ik zal t'Atheen
Dees dagh gedenken, en van elk doen eeren,
Die baar geluk in droef heyt doet verkeeren.
tollat en Venus gam in haar Wagens zitten, en •worden gdijk in dt
Welken ofgevoert, up het geacht der jtmfchettmrt.
UY
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