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OPDRAGHT,
Aan de n Konftlievenden_ >

TRIAAL PARKER .
Onflige Broeder,
Ik breng hier voor U . E .
oSfyfu/iaJJuf den Tur\, het welk
u van een voortreffelik Poe t
in 't Engelfch is voorgeftelt,
en my van u overgezet. H y
komt u niet voor als ghy wel vermoed had ,
maar naakt, ongewapent, om zoo veel bitze ftormen a f te ftaan , als hem nu bove n
't hooft hangen i doch meeft va n waanwijzen, die niet willen, of konnen inzien, dat
een Leerwerk zoo goet nie t ka n uitvallen,
als ee n Meefterftuk ; maa r i k hoo p dat gy
hem aa n zul t zie n met meêdoogend e oogen. E n zo o g y bevind t da t i k d e Poe t
zijn. woorden gekrenkt , en 't rechte pad t
A2
mis-

misgelöopen had, legt zülkx toe de vrees >
want geloof t dat ik het zou nagelaten hebben, had de y ver, die meer als het verftan d
w^s, my niet aangeport. Nu , door luft en
y ver heb ik 't voltrokken 5 heb ik my vergrepen, noe m het een blinden y ver; 't zal
my genoeg zijn, en my trooften dat er veel
ziin. Neem t hem dan aa n om d'ee r van
dien dapp're n Engelsman , e n befcherm c
hem als u eigen j dit doende, verblijf ik altijd u verplichte Vriend, en_>
%A4nrptrhndt Hmder

D. K A L B E R G E N .
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Ls Staat^ucht haar Verltoedeftandaart plant ',
Voor 't Jiutaar dat Van Valfche Liefde brandt y
Vaar heeft üedrog den kelh^al Vol gefchonken
Met Vorften bloedt, en maakt den Oorlog dronken
Op 't Moort-Tooneel. %y %uigt "pan het Gemeen?
Uit d'aadren 't bloedt, en V merg uit haargebeenf '.
2^oo iemands oog Tril op die grtntlenflaren,
Die yie den T u r k, in 't Veinzen Teel ervaren,
3)ie *t auaatdoen Jlraft, en yelfom *t. quaatdoen lijdt.
Tot dat me» %jet d'mnoo/le Vengt bevrijdt.

j. NOOZEMAH .
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Op het Treurjpel van
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Oo immer wraak o f lift Ulyfle s heeft betoont^
Door deze of geene vond', op duizentderlei wijzen,
Ziet eerft wat liftigheid in Muliaffus woont,
En zegt dan wien gy zult, den Griek, of Turrik, prijzen
In wraak en liftigheid. Ulyfle s woelde om (laat,
Den Turk.om ƒ*//'«> diehy bemint van harten j
Dies Muliajfus lift den Griek te boven gaat:
Want d'eerfte wierd geftijft va n 't Heiligdom van Sparten,
En kreeg alzoo zijn glimp j maa r Muliaflus dwinglL»
Feni£ e n 'Borgias door levendige geeften.
Ziet hoe dit Schouwtooneel van wraak en liften blinkt:
Ver boven anderen fchoeit het op hooger leefte.
Den Turk volhart tot't end', en roept: Feni%oy za !
Stoot toe lafhartige, moort my met Iulia.
Hoe liftig liften zijn , hoe donker, of ho e duifter,
De tijd en waarheid die verwelken glans en luifter.
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Ier ftookt de wraakzucht 't vuur van veinzjery en haat.
En hit ftdrieMoordenaars, en een Moor dres,om ftaat
En menfchtn , door bedrog en lift], te onderdrukken*
Den jongen Turk die blaakt, en van de fchellemftukken
IA Borgia s begort j Themocle a verfirekt
De Vroetvrouw , die door lift defchelmerj voltrekt,
En Jpookf gelijk^een doodt, met xjedent bloed'm d'ad'ren.
D'onnooz!le Julia is 't bakgn der verrad'ren,
Om men het al gefchiedt ; maar zJet noch op het endt
Dat haat, verraderj , bedrog, de rughaar wendt*
Zoo leert K A L B E R G E N hier de menfcben ondervinden
Hoe dat het quaat altijd ztpt Meefter gaat ver/linde».
Zijn eer fteTreui(pel vrij ftdebooze Wereldt aan,
Dat wraakt boe wel beleidt, zjjn ftraf niet kan ontgaan,

H. V E R B I E S T .

I

Op bet %elve.

S dit het eerfte Spel het geen ik heb geleezen,
Daar in gy Lift en Wraak zoo levendig afmaait ?
Wat zal het laatfte dan van uwe Werken weezen,
Zoo gy noch vijftig jaar , of meerder" , leven haalt?
My dunkt ik zie door u den Schouwburg noch ftofFeeren
Met Speelen, vol van glans, en leerzaam reedens-ftof :
Waar uit d'Aanfchouwers nie t dan deugde zullen leeren,
En gy verdienen moogt een onverwelkbaar lof .
Vaart voort dan, waarde Vriend, en leert u Rijm zoo dwingen,
Dat het tot leering ftrekt, hoe zeer de Lafter loeit j
Zoo zullen evenwel uw ' lof de Muzen zingen,
Om dat op 't Scbouwtooneel u konft, door Yver, bloeit.
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N

A

M
D

E
E

N

R

PERZONAADJEN.
Borgias, Stadthouder van Florencen.
Themoclea, Vrou^t Van "Borgias.
Muliaflus d e Turk .
Julia, Hartogin van Florencen.
Fenizjo, Hartog van Venetien.
Ferrando, Hartog Van Ferraren.
Amada, Dochter Van 'Borgias.
Twee Rade n Van Florencen.
Peruzio, Edelman van Vtnetien.
Philenzo, }
_>
Edellieden van Florencen.

Phego, S

*

Bordello, ^luchtig Edelman Van 't Hof.
Eunuchus, Slaaf Van Themoclea.
Het Tooneel is buiten, en in 't
Hof van Florencen.
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Treur - Spel.
E E R S T E D E E L

.

Iülia j en ^Amada, gevangen int Mof.
En dagh die gaat voorby, maar ik zit hier gekluiftert
OnfchuIdigb,ach! ai zeg, waarom de Zon verduifter t
Van mijn geluk ? daar ik veel vreught genieten kon :
Maar laas! s'is mijn ontrooft. Waa r of men immer von
Een Oom diewreeoèrwas f Amad. Mevrou,' t is waar, mijn Vader
Is wreed en ftraf van aard j maa r denkt dit werk wat nader,
't Is maar een looze fchijn, om van de rechte wegh
Ons af te voeren. Jul. Wel, als ik het overlegh,
En rijplik overweegh in d'Evenaar van reden,
Vind ik het zoo te zijn : 'k wil dan geen tijd befteede n
In 't droevigh quijnen. Neen , ons leven is een Baak,
En wijft ons tot de dood; maar d'eene heeft vermaak,.
En d'andre droefheid, 't féhijnt dat ik op onlukx klippen
Geftrand ben, en 't verdriet in 't minft niet kan ontflippen .
Amad. Gykun d noch wel Mevrou. Ai!.wil t door deze. reen
U vreughd en blijdfchap niet verkorten: laat ons,.'t geen
Zoo ver noch is, niet eens bedenken. Slaat u oogen
Eens over't vlakke Land j e n ziet hoe groot't vermoogen
Van onzen Schepper is. Zi e hoe het pluim - gediert
Met vreughde zigh vermaakt, en door de telgen zwiert.
Ziet gy aan d'andre zy, daar ziet gy de Standaarden
Vaftkronk'len doo r de wint; g y ziet met praght de Paarden
Op 't heerlijkft toegeruft . Aa n d'ooftzy van de Stadt
Ziet gy Ferrando; zie, hy heeft 'et vuur gevat
Van Min , waarin hy brand tot uwaarts. I n hetwefte n
Ziet gy op wit Zatijn, met Goud bezaait, 't beveften
B Va
n

Van Ltëfde, Trouw, en plichtj want gy ziet in de Vaan
Ben gouden Arm, e n vat een braridentHart: hier aan
Befpeurt g y wel wat min Fenizo u moet dragen:
Hy is als MirraasZoon j wi e zou hy niet behagen ?
Den andren als God Mars, wen hy Vrouw Venus vat
Itr*ty"zere geknars zijns ftrijdbren arms, en badt
Om liefde, gunft, e n eer. Zi e daar, zy riaadren beide
En oftren u haar Min. Wi e zoud' me n niet verleiden
Met zulk gezicht? Mevrouw , waar' t in mijn keur geftelt,
Ik na m Ferrandoaan; die braven Oorlooghs Heldt
Wijft me t zijn oogen uit wie dat hy is j fchoonhëede n
Heeft hy iq overvjoedt, geen Beeldt, fchoon 't was gefiieeden
Uit Marmer > of Albaf t , 'ten overtref t hem niet.
lul. O neen! gy doolt: ' k geloof da t onder het gebiedt
Van d'andrefchoonheidzelf deMin-Godi n moet buigen j
In hem blooft Liefde en Trouw, zijn oogen zijn getuigen
Hoe minlik dat hy is j vermakeli k en zoet
Schijnt al zijn ommegangh. Amada , «i! me n moet
Niet altijd op de kracht, en op de wreedheidïetten,
O neetf! in 't minfte niet, de wreedheid laat zich pletten
Gelijk onrijp e vrucht, die door een fterke windt
Ter aarde word gevelt, en zap noch voedtzel vindt;
Maar moet in (lijk en. ftof verrotten en verftikken .
De Liefde die en wil by wreedheid niet wel fchikken.
T W E E D E U I T K O M S T
Fenizo. Ferrando.

Julia.

.

Amada.

Feni. " p Errando , geeft aan my het geen ik héb ge-eift,
JL Zo o neemt ons twift een end. We l hoe, mijn Heer, gy deift
Heel van de rechte wegh, en zoekt veel ommewegen:
Ghy weet het recht is mijn. F err an. I k heb de Maaght verkregen
Door eeden en beloft'. Feni. 'k Beken dat Borgias
Haar heeft aan u belooft. Maa r hoe mijn Heer ! dat was
Alleen maaruitzijn naam , en z'is aan mijn verbonden
Met wil van Staat en Land j ' t geen fchriftlik i s gezonden
Uit al den Raad hu n laft. Hie r op beruft mij n zaak ,
Hier op bepleit ik 't recht met wapens, en door wraak.
F er. Gy holt heel buiten 't fpoor. G y gaat uzelf verheffe n
Door

Door ttwaan wetenfchap, enfchijnt heel t'overtreffen
Een ieder door u recht. Florenziu s die is
Geftorven wettig Vorft van Staat en Erf&nis,
En fteklenJulia in Borgias bewaren,
Dat hy haar, alszy was gekomen tot-heur jaren,
Uithuwelikken zou aan een gelijk van Staat
Als zy was. E n hier op veft ik mijn recht j he t gaat
Dan metof tegen wil, z y is voor mijn, enzweer e
Dat ik mijn reent vervolg met Eer en Bloed .- 'tbegeeren
Van haar, dat port mijn Ziel tot gramfchap, en ik zal
Niet ruften voor ik haar verkregen heb, of al
Wat in Florenzenis zal van mijn macht getuigen.
Wem. Laa t uwe toorn, mijn Heer, doch onder reeden buigen.
Fer. Laat dan mijn maghtzijn wil by mijn beloofde Vrouw.
F ent. Datismijneyfchvanu . Fer. Ik zweer u by mijn trouw,
En Princelikke eer, zoo gy niet af wiklaten,
En trekken van dees Stad met t Rot van uZoldaten,
Dat dan de draf, di e nu de Stad Florenzen dreigt, ,
Op uneêrftorten zal. Ftni. Mijn Heer, u jjarte neigt
Tot groote dingen", *t geen gy licht niet uit kund voeren j
Al was u Maght zoo groot als Hoovaerdy, al zwoeren
Al u Zoldaten mijn de dood, nochtans zal ik
Betoonen, dat ik niet in 't minfte voor u fchrik,
Maar kloek en moedig ben. Docbwaa r toe al dees woorden,
Laat wraak en toornigheid 't verftand ons niet vermoorden j
Laat ons niet twiften om het geen een ander heeft,
Dat onze* Vyand niet en lacht om ons, en geeft
Ons na, dat wy geweld en ftrijdaanftellen
Om 't geen onzeker is. Laa t eens u ooren hellen
Na mijn. Wil t gy met my verdragen het verfchil}
Fer. Zoo het my niet en fcheid van Julia; i k wil
Dat zy de mijne is. Feni. Zo o zult gy daarom vechten,
Ziet of u hooge roem u recht met 't ftaalzal flechten :
Zoo gy my overwind zy zal de uwe zijn $
Maar *k heb een ander recht als dit geweerj s ' is mijn,
Ik houze-voor mijn Lief j' doch 't kampyecht wreed en bloedigfa
Zal flechtenons verfcbil. Maa r ik ben ftouten moedigh
En eifch u voor de küogh.
Ftr* Ontfcheetzedan. FenLlkzal. Daar
word geblazen.
Fer. Maar wat wil dit gerucht zoo haaftigh van de wal ?
B a /«/.Zij
n

tul. Zij n d'Harto|»en oneens ? Amad. I k meen dat mijn Heer Vader
Met hun iets fpreken wü . /«/.ÖGoon , wat is mijn nader!
Mijn luk, of ongelu k ? indien ik niet en dacht
Dat'tonluk ebde , laas ! dees toeval onverwacht
Zou mijn verfchrikken. Amad. §til , bedroeftü niet , mij n vryheid
Zal u in korten tijd noch brengen w*èêr in blyheid.
Gaan wy in ons vertrek, wie weet wat voor een dagh
De vreugde-zon verfchijnt, die ons verheugen mag h.
Binnen»

DERDE UITKOMST
Tiorghs.

2 Traden. EunuchuSj
Stadts muur. Feni^o.

en Edeldóm s op
Ferrando.

.
d^

Feni. HT* Ot wie van twee begeert nu Borgias te fpreken ?
Borg. X Gy Heeren, mijne komft ftrekttot gee n vreugde-teken ;
't Verdriet datraakt ons al daar ik meê zwanger ga;
Doch my op 't meeft, en prangt mijn hart en ziel j wan t na
Dees droefheid is geen vreugt voor ons, 't fchijnt bnlükx-bare n
Oos fpiringen tegen 't hooft; 't fchijnt al de helfche fcharen
Uitbraken hun vergift, de twift, de haat, en nijt
Die zaayen 't liftig zaad daar onder;ach.' gy zijt
Onlukkiginumin. Ferrdri. Dattnöetwatvreemtsbedieden- ,
Zegt watteris gefchied? ï k en mijn Edellieden,
j a al mijn gantlche macht is t'uwen dienft. Zeg t mijn
Hoe is 't met Julia ? Borg. Mij n hart.verftikt van pijn ,
En fmelt fchier in een zee van tranen. Ach ! gy Heeren,*
"k Bedroef my meeft om u, want blijdfchap gaat zich keeren
In droefheid, ac h ! ik breng een boodfchap die n zwaar
Te dragen valt. Feni. Verzacht het. Fer. Omftaanders, zegt, waar
Na verbeid gy? help t u Heer, ai ! onderfchraagt zijrifchoude r
Eer dat hy ftort. Berg. Mijn Heer, ai ! fpot niet, ik die ouder
Ben als gy, en langer heb geleeft, doorzie dees
Zaak wat nader, en bepeil zijn diepte, ik vrees
Zijn zwaarte zal zoo wel op u als my neêrftorten.
De Vrouw die gy bemindt... Ferran. Ai , wiltbfts niet verkorten
Door deze reen. Wa t is van haar ? Feni. Zeg waar zy is l
Borg, Zy is.in d'eeuw'ge vreugd,daar nimmerdroeffenis 1
Gevonden wert. Ferran. Ach ! is zy dood ?
Fe*i. Helaas." Borg. Eöiauiiejfa'geftortéa è

FwiJlot-

fm. Fortui n ; heb ik't onluk dan heel van u verworven?
Ferran. Mijn Lief geftorve n ? ach! Borg. Gy Heeren, nu gy ziet
Dat g y onlukkig zijt in uwe min, wilt niet
Met u gewelt van volk mijn veften mee r befpringen,
Laat vriendfchap,die'k utoon,doo r toorn en haatheen dringen .
Ferran. G y hebt ons min voldaan. Fenizo , laat ons nu
Met dees omhelzing vriendfchap veften, ik ben fchuw
Voor d'Oorlogh, want met haar fterft al mijn gramfchap, heeden
Verwerp ik al de haat. Feni. Stadhouder,komt beneeden ,
Vertrouwt u op ons.woord. Ferran. I k ben in 't hart verbaaft.
Fenizo, is 't al waar 't geen hy u zeid ? hoe kaatft
't Onluk my heen e n weer. Feni. Ik twift zelf me t mijn zinnen ;
Hoe! is Julia dood ? neen, 't kan niet zijn. O ! 't minne
Doorwroet mijn hart en ziel, en hitft mijn aan tot wraak,
En zeid : Zy leeft, en voed u hoop. helaa s ! hoeraak
Ik uit dit Hof vo l warring e n verdriet? ' k loop paden
Dieduifter zijn , en vol van hooien; wiltmyraden ,
O Heme l ! tot het beft, op dat ik niet befta a
Iets dat onreedlik is.

VIERDE UITKOMST
Torgias.

2 Traden. Eunuchus
,
uit de Stadt.

.

en Edellinge»

3

Berg. T K tree tot u , om na
1 Veel twift in vree te zijn, u mogentheid is fterker
Dan mijn geringe kracht, ik kom als vrede-werker
Voor mijn, en voor de Stadt, én arme Burgery,
Ik ftel nu al 't vermoên en twijfel aan d'een zy,
En hou my aan u wbordt, want met dit droevig fterven
Hoop ik fterft al u haat j ' t verwoeden, en 't bederven,
En 't plagen van ons volk en ftrekt a tot geen winft
Of voordeel * acfei i k bid , indien'ernochin'tminfl:
OF.haat, of vyandfchap woont in u hart, laat deeze
Oalhelzing doch d« ftijlvan vree en vriendfchap weezen.
Zegt Hegren, leeft dees Stadt niet in u gonft en liefd' ?
Feni. Schoon dat de wraak en min my 't herte heeft doorgrieft ,
Zoo fterft met Julia nu al mijn haat. Ferran. I k zweere
Dat ik u vriendfchap zoek. Borg. Zo o laat ons t'zamen keeren
B 3
Na

KaStadt, e n leven voort in vrede en vriendtfchap. Maa r
Een beê verzoek ik, die gy fchuldig zijt: dat naar
Der Zonnen ondergangh g' u beide wüt vervoegen
Op 't fcheymaal van u Lier: het ftrekt om te vernoegen
My j en heur Maaghfchap bey ; want morgen keert zy weer
Vandaarzy quam j ó fmart! d e dood die fleept haar neer
In 't yfzelijke ho l van zijn onzaadbre kaken,
Zy laat de wereh in haar jonkheid, en wil maken
Haar woonplaats in de Zaal van onverderflikheid .
Voldoet dees laatfte dienft, en plicht, want nu verfcheid
Zy van ons allen' af. Fer. Zoud ik u zulks ontzeggen ?
De wereld zou de lak van hoovaar t op mijn leggen.
Fem. Hoe ! zou mijn waarde Lief, die ik zoo heb bezindt,
My dat niet waardig zijn ? Borg. Nu zie ik gy haar tnindt ;
Gy bindt my aan u dienft. D e liefde van mijn Broeder
Gaf haa r in mijn gewelt, en ftelde my als hoeder
Van haar, waar in ik my gequeten heb; maar nu
De dood haar van my fcheid, doet gy mijn eer, met u
By-zijn op d'uitvaart. Fem. Ach ! 't afbeeldzel van de deughde
Verlaat de droefheid, en verkieft d e grootfte vreughde .
i Raad. Hie r za l geen vreughde zijn, oneen! met groot verdriet
Toont ieder een nu rouw en droefheid, ja men ziet
Hier niet dan druk en zmart; de pracht van onze Kerken
Verandert nu in rouw, 't gewelf, de guide Perken,
Autaren, Kooren, al wat c,ierlik is dat treurt,
En is bekleed met zwart, helaas! de Zon en beurt
Zijn glanzig hooft niet op, om deze fmart t'aanfchouwen ,
Al d'oogen zijn nu root, en duifter, door 't bedouwen
Van zilte tranen, ach! de droefheid, pijn, en fmar t
Der kind'ren is te groot, diejammerük o p 't hart,
En aan deBorften van hun dorre Moeders hangen,
En zoeken laafFenis, maar vinden geen j d e bange
Moeders weenen met baa r kind'ren: dits de vreughd
Die hier te vinden is. Fem. Baar t zulk een, ongeneughd
De dood van Julia ? Fer. Zo o zou een ieder treuren
Om Julia haar dood ? z Raad. Zoo treuren wy, de deuren
Van onze vrolikbeid zijn toegefloten. Kom ,
Gaan wy nu in dé Stad, alwaar een ieder ftom
Van 't weenen is. Zie , het verdriet maakt traage voeten :
O hartzeer! gy verderft hetgaauwft verftand' . W y moeten

Ons droefheid matigen , en zien of het geluk
Zijn ftralen op ons fchiet, en helpt ons uit den druk. Binnen.

VYFDE UITKOMS
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Amada. Eunuchus.
Amad. f7 Unuchus . Eun. Mevrouw .
HJ Amad. Wa t toeftel maakt de Stadt ? waar
Toe zoo veel gerucht, en dat zoo h a aft dik ? Eun. Daa r
Zal d'uitvaart zijn van Julia, Mevrouw. Amad. ó Goden!
Hoe! is Julia dood ? 6 wat vervloekte Boode.
Eun. Mevrouw , 't is als ik zegh. Eunuchus
aan d'een zj.
Amad. Vertrekt . Ka n d'Oppermacht
Gedoogen, dat dees lift word aan den dagh gebracht ?
Kund gy dees valfche daad en deze gruwel lijden ?
Dat 't bloed zijn eigen bloed het leven gaat benijden ?
Hoe f is Julia dood ? daar ik weet datze leeft,
En zit gekluiftert van'mij n Vader.- nooit en heef t
Ulifzes fnooder vond bedacht als dees. 6 Goden!
Gedooght gy zulk een daad ? hoeIgaatmen Princen nooden
Op d'uitvaart van een die noch leeft? 6 wreede! zijt
Gy niet vernoegt met haar gevankenis ? ófpijt!
6 Hemel! is 't mijn lot dat ik j ui ftheb verwurven
Een Vader, die zijn Land en Volk bederft. Ho e durven
De Menfchen doen een daadt waar voor den afgrond fchrikt ,
En tziddert ? ach! ai my! de droefheid die verftikt
Gehoorzaamheid en plicht, 't geen ik behoor te dragen
Tot hem, die my het leven gaf. I k moet beklagen
De fchoone Julia, die vaft gevangen zit
Uitlaft eens Dwingelands.

SESTE U I T K O M S
Horgias.

T

xAmada. Eunttchus.

Bwg* K Mada . Amad. Ach ! wat's dit.?
j t \ Hee r Vader, wat's u wil ?
Borg. Hoe ! dus alleen? Amad. Hee r Vader,
Ik ben verzelt met Moeders Dienaar. Berg* Hoort , kom t nader.
Hoe

Hoe is 't met Julia ? Atnud. Gekluiftert , e n berooft
Van alle Vreught. Borg. Helaas! de droef heidgants verdoof t
Ons Vreughde-zon. Mij n kind, u Moeder is geftorven.
uimad. O Hemel ! heb ik dan u haat geheel verworven.
Borg. Mijn kind, fteltu geruft . Eunuchus,hebtgymij n
Bevel en lalt volbrocht, en met een droeve fchijn
Door al de Stad geftrooit de dood van mijn Beminde ?
Eun. Oj a genadig h Heer . Borg. N u zal mijn Ziel zich vinden
Vernoeght. Wannee r daalt nu deZon in Thetis fchoot ?
Eu». Ze s uren na dees tijd. Borg. ' t Is nu te laat. Gee n nopt.
Strooit morgen doo r de Stadt, rontom aan alle oorden,
Tbemoclea naar dood; doch metbenauwde woorden ,
En droevig zuchten; t'za, beftelt dit. Eun. ' k Volg u laft,
Borg. Ik zal u loonen, zoo gy op u dienen paft .
Amada, hoort mijn kina, 'k heb met u iets te fpreken.
't Is waar dat dit verdriet al u vermaak doet breken ;
Maar daar is weer een vreugd op handen, zijt geruft ,
U Vaders zorg heeft nu voor u een andre luft
Gevonden. Ko m mijn kind, gy zult in d'Echt haaft treden.
uimad. Ho e Vader! huw'liks-vreugt inzooveeldroevigheden ?
Borg. En vraagt my doch niet meer, gy zijt in d'Echt belooft
Met een van grooten ftam. Ho e l fchriktge ? gy beroof t
Mijneer e n mijn geluk, u welvaart. Wil t mijn hooren $
Het is dien Muliaff, uit Edel bloed gebooren.
Weeft ftil, mijn Argus. Maa r bewaar my Julia.
Eunuchus,lpoeitudoch,en gaatterftond ; ziet na
Een Slaaf, die gy met lift en op 't bequaamft kund dooden,
En brenght die voortby my, wantik heb hem van nooden.
Ga heen, en berg u lijf. Eun. Mijn Heer, het zal gefchiên,
Ik volg gehoorzaam na al 't geen gy zult gebiên.
Borg. Volvpert dit na mijn wil, ik zal mijn gonft u toonen.
Eun. E n ik, mijn Heer^ zijn gunft met deze dienft beloonen . Binne».
Borg. Amada,zietwel toe dat gy mijnlchat bewaar t
Als d'appel in uoogh; weeft ftil mijn kind, aanvaart
U Bruygom me t geneugtj en wilt u hert vermaken.
Amad. Nee n Vader, neen, veel eer zal ik mijn ziel uitbraken,
Eer ik de luft voldoe van dat onmenfchlik menich:
Borg. Ik wil dat gy hem minde.
Amad. Neen , dood m e, dat 's mijn wenfeh, Bmntu.
Borg D-u s Yerben ik door lift en yeinzéry gekomen ;
Mijn

Mijn Schooneleerthoch, maar mijn Vrqumris'tfijf benomen *
Niet door mijn hand "jbolleen ! maar door mijn raad j 'tvergif t
Heeft haar. de glans berooft der goude Zon, door drift
Van minnen-yver, di e zal my de wegh nu banen
Tot min, tot vreugt, tot luft en vryheid; geen vermanen,
Noch raad des Kard: naals belet mijn wil, want ik
Ben door mijn liftigheid de werelt tot een fchrik j
Ferrando is in't net. Feniz o moet om 't leven.
Wat zal dees nacht mijn ftaateen fteunen fterktegeven.
Beef vr y Florenzen, beef; want die my tegenftaat
Verlieft zijn lijf, a l was 't de grootfte van den Raad.
Ik waag mijn lijf e n bloed, want die in macht wil leven,
En moet om hel, noch dood, noch lijf, noch leven geven.

T W E E D E DEEL

.

Muliajftts.
Ware Dienaar, van hem die het eerfte was,
En gaf den Chaos rechten ftand; Hy, die de plas
Van 'tgroote Werelds-rond heeft perk geftelt,wiens ogen
AlsBlixem-vuur, wiens hand, door Goddelik vermogen^
Doet buigen al w.at leeft j O Godt van Mecha ! ziet
Wat op der aard' van my tot uwer lof gefchiet :
Veracht mijn zuchten niet, ik bid verhoort mijn beede,
En wilt u hulp aan my, tot lof uws Naams, befteeden,
Toont my u gonft e& macht, dat ik dit heÜoos vplk,
't Geen zoekt u ondergang, doefneuv'len door mijn dolk
Dat ik dees Stadt en 't volk doe buigen voor u Wetten .•
Dat ik u haters vel die tegen u zich zetten;
Bedekt dees liftigheid' die in mijn boezem woont,
Zoo word lÏNaam vermeert en na waardy gekroont.
Schoon dit een mifdaat is, wy houden 't voor rechtvaardig j
Ons daden maken ons een goude Kroone waardig.

TWEEDE UITKOMST

.

Eunuchus. Muliaffus.
Em. \ if Y n Hooggeëerde Heer... Mul.Wic duive l ftoort my hier?
£#«. 1VJ. Mijn onderdanigheid. Mul. Da t u het Blixem-vier
C Neer
*

Neêrftort. Wa t deert ü?
Eun. Mij n Heer, Borgias.... Mul. D e Spoken
Verfcheuren hem . wa t wil hy? Eun. Ubyzijn. Mul. Beftoke n
De Furiën dit werk tot mijn belet ? weet gy
De oorzaak niet ? Em. I k bid mijn Heer, vergeeft het my
Zoo ik u iets misdeê. He t graauw is op de beenen.
Door dien iets fchrikkelijks is in de lucht verfcheenen,
'k Meen dit de oorzaak is. Mul. Wa t gruwel, of wa t fchrik >
Em. D e Zon en toont niet meer het heldere geblik
Zijns ftralen, maar verfchuilt zijn glans achter de Bergen.
Mul. Ka n dan een donkerheid het gantfche aardrijk tergen ?
O zwart-gevlerkte nacht,fpreit nu uw'gruw'Iijkheid t
Doch over d'aard, op dat dees lift werd uitgebreidt,
Dekt met u mantel al wat licht geeft, wilt bedekken
Al mijn argliftigheid. nu , wilt my voort vertrekken.
Eun. De s Dag hs-oogh heeft geheel zijn klare glans bedekt,
En duizent Starren ftaanderdoot d e lucht, ' t verwekt
Een groote (èhrik by 't volk; noch zietmenin het Oofte n
Een vuur'gen Arm, en vateen Roede j di t is 't grootfte ,
En *t wekt de meefte vrees, want 't ftaat na deze Stadt.
Mul. 'kVermo ê het dorftig is na Princen bloedt? I k vat
De Luk-vrouw by heur hair. 6 groote wonder-teken,
Wilt met u vuur'ge ftraaleen fchrik in d?herten queken
Van al wat u be-oogt: zijt als Parzeüs Schilt,
Dat al wat u aanziet terftond het leven fpilt.
Ik zal de flijmige aard met menichen brein vet meften,
En zuipen Princen bloedt, om zoo mijn Staaf te veften.
Eun. Wa t antwoord zal ik nu gaan dragen aan mijn Heer?
Mul. Ikzalvoortbyhemzijn . vertrekt . Zij t nu geen meer
Een Leeraar van-de lift, wüt na geen ander maken
U hart, of boezem - vriendt, wilt al dees moeite ftaken,
Maar hit ftdit Landt en Votic tot oproer en verraadt}
Verdelg in dezen ftorm al 't Lichaam van de Staat,
Verfmoor hu n in dees z e e: maar ik fta op de toppen,
En Iagh om 't zwalpent nat; ik zie de vloeden floppen
En rotten by elkaar j mij n haters zijn geftrandr ,
Zy zinken in deeï vloedt, en zien geen nulp meer, want
Hun hoop verzinkt nu heel in 't barn en van de Baren,
Hun Lichaam word een roof voo r d'onder-water-fcharen »
't Gaat nu ia 't tweedejaar datik dit heiloos Landt

la

In wifleling betradt, daar Bofgias, o fchandt!
Door 't geven van zijn Kindt, tot moordt my wil gebruiken,
En hulper in zijn lift j maa r Is. zal zijn wieken fnuiken .
Hy meent dat ik zijn Vrouw het leven heb berooft j
Maar neen, 'k zie door beur handt zijn levens-lamp gedooff.
Hy biedt aan my zijn Kindt, waarom ? om 't vrouwe-moorden»
Wie of i n 's Werelds - rond ooi t diergelijken hoorde ?
Zijn ftaat wijkt voor mijn ftaat,zijn rijkdo m voorde mijn,
Hy moet mijn onderdaan, ik geenzins zijne zijn >
En zoud ik dan een fchelm, een vrouwe-moorder weezen,
Om een die voor mijn Staat en Oorloghs-volk moet vreezen
Oneen ! ik ga na't graf waari n het leven ruft,
Op dat heur wraak door 't bloed van hem zy uitgebluft .
Ik zal heur hart en ziel zoo zeer met gramfchap fterken,
Dat zy vol vreugde e n luft een gruwel zal uitwerken.
Gy voörbeeldt van de dood, en dochter van de nacht,
Zufter van Lethe, 6 gy Slaap, die onverwacht
Sluipt in des menfehen brein, verzelt met duizent droomen,
En meteen kroon van Mankop zijt gekroont; betoomen
Kunt gy, als Koning, 't rif der zorgelöozen j want
Als gy het brein bezwalkt met uwe Toorts,'t verftandt
En al 't gevoel is wegh ^ maar gy, wiens ftarke aad'ren
Noch vol van bloed zijn, u kom ik roet vreughde naad'ren;
Ontfanght weer nieuwe lucht, ontfanght weer nieuwe kracht,
Maar dood die geen die u te dooden heeft gedacht.
Themsclea in 'i graf. Muliajfus.
Thtm. "Vl T Ie roept zoo luidt ï
Mul. W Muliaflus , die ufchenkt het leven.
Thtm* Gy ftoort my. Mul. Zij t geruft, want gy zult nu, benevea
My, 't licht de> Hemels zien. T^<w , Waar ben ik ?
Mul. Ach ,' Mevrouw, gy zijt hier in u gra£
Thtm. Ho e !'ïn mijn graf ? Mul. Bedaarto i wat,zijt ftil. Them* Laat af ,
Ik ben niet tot u dienft. Ko m hier mijn we l - beminde.
Zacht, 't 'dons is niet gekeert, 't is heel vèrwoeft. I k vinde
U nergens niet. maa r ach! wi e roeptme daar? ai. ' {preekt.
Mul. He t is Muliaïïiis die u 't léven (chênkt, en fmeekt
Dat gy u ziel geruft wilt ftellen. Thtm. i k ken 't weezen
Vanu noch , maar helaa s l.mïjnziellsvolvan'vreeze .
C 2
Reikt

Reikt my u handt. Muk Mevtöiïwyikft a to t uwen dienft .
Thcm. Beurt my doch in u arm. O God l hoe onverzienft
Kom ik in deze plaats ? Mul. Bezi e dees plaats te deegen.
Ibem. Mij n dunkt dit is de plaats daar eer, door Hymens zeegen,
Mijn Trouw- dag wierd beveft. Mul. Zij n dit de Wapens niet
Van u Voor-ouders ? 'k Bid Mevrouw, dees plaats beziet
•>
Leid hier u naafte bloed niet eeuwiglijk gekluiftert ?
Tbem. Ach! vrijt my van de dood, 't gezicht my heel verduiftert.
Wat vreemde toeval heeft my in dees plaats gebracht ?
Mul. U leven wierd vervolgt door geile min, de kracht
Van't wreed en Helfch vergift wierd tot u dood verkooren j
Maar't gift dat heeft zijn kracht door deze hand verlooren,
'k Veranderden u dood in een bezwaarden flaap,
En bracht u in dit graf. 7hem. Uit u ik 't leven raap:
Maar zeg wie d'oorzaak was? Mul. Mevrou,eerf t moet gy zweéren
By d'hoop van u Geloof, dat u niet zal ontbeeren
De wil, om wreede wraak te nemen, aan die geen
Die u dees fmaat aan doet. Them. Mijn hart dat is zeer kleénj
Maar mijn gemoet als vuur, dat brand tot wraak, ik zweere
By d'hoop van mijn Geloof, my zal geen wraak ontbeeren .
Mul. D e wraak die in u brandt gelijk een Etna, doet
Mijn hart verheugen door u dapp're reen'; ü moedt
Vervolgt in kracht e n wil de Wet der Amazaonen:
Ik zal u meteen woord den rechten moorder tooneri;
Het was u Borgias. Ihem. Hoe ! was bet mijn Gemaal ?
Mul. H y was 't, Mevrouw, hy zelf, hy wilde u na de Zaal
Van d'eeuw'geduifterhéid toezenden , èndbarwöoxden,
En veel beloften, my tot zijne wii bekoorden,
Dat ik, door het vergift, u zou deslevensdraat
Afknippen ; weeft doch ftil, beminde Vrouw, en Iaat
De wraak u het gemoed doorbijten j wilt vernielen
De hand die uwe dood befchboreh had. daa r vielen
Door Vrouwen eer de kfoekfteHelden: zijtzoo wreed t
In't wreken als deTrooyfchéHecüba. Them. Hetleedt
Doorbijt mijn hart en ziel. gingh y my't licht benijden ?
Ik zweer by d'Oppermacht, ik zal dees fmaat niet lijden.
Hoe ! was het mijn Gemaal ? Mul. ' t Gaat wel. bezeegle p wy
Dees lift e n dit verraad mét eedeff i laat ons vry' .
Beginnen met de wraak, het moet óns nu gelukken;
Geen menlch en zal hem nu uit onze handen rukken.
Me.

Mevrouw,laat ons bedekt beginnen, dat de nijdt
Ons voorneem niet en ziet : nu, moedigt u, de tijdt
Toont ons zijn gonft, mijn hart zich nu in vreugd gaat baden,
Nu dat wy den Tiran door lift en wraak verraden j
De lift,'t bedrog,' t gevvelt, de moordery,en haat ,
Zijn ftarke zuilen voor een aangenaam verraadt. Binnen.

DERDE UITKOMST
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'Borgias.

En looze Veinzert moet dik zij n gelaat en kleeren
Verandren, om door fchijn 't bedrog van hem te weeren.
Twee maal, gelijk een Slang, heb ik mijn vel geftroopt,
Eens met een droeve fchijn, e n mijn gezicht gedoopt
In laauwe tranen, om zoo 't fterven te befchreyen
Van Julia, en zoo de Vorften te verieyen.
Dat weezen heeft voldient j nu , als een Minnaar, moet
Ik aardig veinzen, maar geen min e n isgevoedt
In 't ruwe voorhooft, neen ! dehaat, lift, en 't bederven
Zijn fterke banden tegens liefde, *k moet nu verven
.Mijn aanzicht met een glimp, om zoo door veinzery
De liefd' van Julia te trekken op mijn zy:
*k Verquift mijn tijd vergeefs, ik zal met lift beginnen,
Al waar 't een Diamant i k zal heur hart verwinnen.

VIERDE U I T K O M S

T

'Borgias. ^Amada.
Berg. \ Mada , hoort een woord, ho e ftaan u zinnen n a
l \ To t minnen ? zijt gy noch voor MuliafTus fchuw ?
jimad. Spreek t my van liefd' noch min, ik bid het u, heer Vader,
Ik fterr veel eer als my dat wreede menfch komt nader.
Borg. Ga , haalt my Julia. Amad. Hee r Vader,'k zal zulkx doen. Bin.

VYFDE UITKOMST

.

'Borgias. Muliafjus.
Btrg. A Jt Uliaflus, wel! gy hier ? M/tl. Mij n Heer, ik ging my Ipoên.
JrVA Wat zake van belang ? Borg. Voor dees tijd niet met allen ;
C 3
Alleen.

Alleen daar is ietsvreemts, mijn Heer, nu voorgevallen,
Het is een zoet gevecht, de krijgsliên trekken aan,
Zier, zy zijn met heur tweên.

S E S T E U I T K O M S T
Iulia. Amada.

.

Horgias. Muliajjtts.

lul. T K der f he t niet beftaan.
L Muliajfus
tegen Amada,
Roemwaarde brav e Vrouw!
Borgias tegen Iulia.
Onfchatbaar zij n u deugden*
Mul. D e morgen-zon zijn glans my nimmer zoo verheugde
Als u verlieft gezicht. Borg. G y zijt, beneven 't fchoon,
Beweeghelik van aard. Mul. G y fteltvoor my ten toon
U Hemelfche gezicht, maar doet my *t herte zengen.
Borg. Ik zal in uwe dienft mijn leven nu toebrengen
Met onderdanigheid. lul. Mij n Heer, gy ziet te laag,
Gy hebt een mannen hart, paft u zulk droef geklaag ?
Mul. O fchoonheid ongemeen I voor wien behoort t e buigen
Al die u gunft geniet, en byzijn. Amad. ' k Moet getuigen,
Gy fpreekt met uwe tong ee n Hemels zoete taal,
Ik beq maar aards en zwak. Mul. Mevrouw , ik bid u, fmaal
Op my niet met dees reen j wan t gy zijt overgoten
Met't zap der deughde, in u omtrek is béfloten
APtgeen dat Hemels is. Borg. I k bid Mevrouw, ai ! fticht
In my u lieve glans, gehjk de Zon zijn licht
Doetin het diepfte dal der aarde. lul. d'Önderdane n
En zijn geen minnaars voo r haar meerder. Borg. Laa t mijn tranétt
U hart bewegen, ac h / de Zon die trekt vand'Aar d
Al 't geen wat vochtig is, maakt my u glans><loch waard,
Dat eens het vochtigh nat van droefheid o p mach drogen.
^^.VolmaakteSchoonbeid.^m<<JVi!gy'yleit.my«.4fxr.Hoe!verni0gea
De Goden zulkx ? 'k Vervloek de uur, en ook de plaats
DaaTikueetftmaalzag. Borg. A i ! geef mij n ziel wat baats.
lul. Mij n Heer, lieft gy my dan ? BorgA Ja, by de macht der Goden,
Ikminuhetxelik. •ƒ#/. Tirèêvan my af, ha i fhood e
Verrader,"ik VerguR dat g'y. my 't leven ne^mt,,
Of geefmy' t geen my hoort. 6Hemel! 'twaaJcnietvrecm t
Dat

Dat uwe Blixera-ftraal verplett e dees Godlooze;
Kom, maakt nu waar het geen dat ieder door u booze,
En nooitgehoort bedrijf meen t waar te zijn, dan zult
Gy erven 't geen gy zoekt j i s 't mooglijk da t 't gedult
My teugelt ? kom, vaar voort, berooft my van het leven,
Ik kan door mijne dood u ftaat e n rijkdom geven ,
Gy hebt my in u macht, mijn leven is het u,
Ik ftel het in u handt, 'k ben voor geen ftqrven fchuw;
Gy moogt mijn zuiver bloed met aarde en ftof vui l verven,
Maar als de kuifte Vrouw van Romen wil ik fterven.
Mul. Mij n Heer, vaart gy niet voort ? Borg. I k ben door reen geftut ,
Maar 'k zal mijn mogentheid gebruiken, 't is onnut
Dat ik haar meerder fmeek. heb t gy ook fmaat geleeden ?
MHL ' k Beo niet voorfpoedig, maar onlukkig, wy zijn heeden
Geen Vefius Zoons, noch ook voor Vrouwen geen vermaa k ;
Zy draagt geen liefde, maar ik in haar liefde blaak.
uimad. Hee r Vader,'k offer op gehoorzaam aan u voeten
Mijn lijf e n leven,ja 'k wil met de dood wel boeten
Mijn onfchultj maa r dat gy wilt plaatzen in mijn hare
De liefde tot die geen die 'k haat,'t was my een fmart
Veel zwaarder als de dood.. Borg. Derf t gy my tegen/preken ?
Ik raad u volgt mijn wil, of ik zal haaftig breke n
Het opzet uw's gemoeds. Mul. I s dit het Voorbeeldt, 't geen
De Kriftenen hu n kind'ren geven ? deze reen
En zijn niet Vaderlik. Borg. Mevrouw, om uwe l i e f d e. . . . .
MHL Verzaakteni k mijn God. Borg. U mi a mij n hart doorgriefde:
Ik offer u mijn hart , geeft gy my maar u min.
ltd. Ja, aan die God diegy vertoornt. Borg. Ach , mijn Godin .'
Toont my dees ftuursheid niet j maa r denkt eens op de krachten
Die dezen arm beknelt, en watgy 't hoort t e wachten:
Denkt vry op 't geen ik zeg, en flaat mijn woorden gaÉ,
Want telgen, die in tijds niet buigen, breken dra. Binnen*
Z E V E N D E U I T K O M S T
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Eunucbus.

D

it is deplaats en 't uur dat ik hem zou verwachten,
'k Geloof zij n hart verheugt dtiffift twerktui g vangedachten ,
Want zijn woelziek gedacht hodosTtpna deze lult,
Maar

Maar in de plaats van gunft verkrijgt hy lange ruft j
In plaatze dat hy meent Themoclea t'omvatten,
Berooft hem dit van 'tlijf; datik de nimmer-zatte,
En nooit-vernoegde Ziel geruft ma g ftellen, want
Dit 's 't middel van mijn ruft, hy moet nu aan een kant,
Daar is noch volkx genoeg om in zijn plaats te treeden.
Maar zacht, daar komt hy aan; 't fchijnt dat hy groote reeden
Verhandelt by hem zelf.

ACHTSTE UITKOMST
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Eünuchus.

.

'Bordello.

Yn Heer, ter goeder uur,
N u zie ik dat u woord zoo vaft ftaat als een muur.
Bordel. O ja Eünuchus, gy moogtvaftlik daaro p bouwen ,
Want 't geen ik zeg gaat vaft j maa r meent gy dat Mevrouwe
Niet na mijn wacht? Eun. O ja ! Maar kent gy wel den aard
Der Vrouwen ? O ! zy achten haar veel eere waard,
Zy zijn als Goden, daar men voor te voet moet vallen .
Bordel. Vertrouw t my dat maar toe, ik zal wel met haar mallen
En boerten,ó mijn Heer ! gy weet wel het verftandt
Van 't Hooflche leven, en de mijnen van dit Landt
Ontbreektme niet, 'k verlang al om haar te begroeten.
Waar is de fleutel? Eau. Hier mijn Heer j maar zacht, wy moeten
Voorzichtig zijn. Bordel. A i zie mijn vriend .' gy toeft t e lang,
Daar komt u Heer met al de Vorften. Eun. Neemtugan g
Na'tbuiten-Hof. Bordel. I k ga, maar wilt my haaftig volgen.
De min woedtin mijn borft,en maak t my fchier verbolgen.
Eu». I k volg u, Ipoeit u voort, di t is de laatfte ftondt
Dat hy betreden zal de Flerentijnze grondt. Binnen,

NEGENDE UITKOMST
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Borgias. Feni^o.
Ferrando.
Maliaffits.
Teru^io.
Filenyo. Fego. tHree Tagies met Toorts - licht.
Borg' TV/f Et droefheid i s dusver den avondtaan 't verdwijnen,
WA. O p deze maaltijd, doch onkoft'lik; zie, het fchijnen
Van't groote glinfter-licht da t pruilt, en toont me ê rouw

Om

Om dat decs Fakkelnu'is uitgedooft; u trouw
En liefde hebt gy wel betoont, want u by weezen
Vern oegt haar zaal'ge ziek Feni. Mijn Heer, wy zijn aan decze
Meer (chuldig als dees dienft, zoo gy 't voor dienen acht j
En denkt niet Heer, dat óns gemoedt, en ons gedacht
Zoo ftout zich heeft vergift, dat wy u ftarke wallen
Beftormdem neen , 6 neen ! weet dat wy zijn vervallen
In liefde, en dat die ons tot dees mifdaat bracht;
Maar onze vriendfèhap is opdeesbegonne nach t
Beveft, dieeeuwiglik in volle kracht moet blijven.
Peruzio, wat mach ons krijgsvolk al bedrijven ?
Per. Mij n Heer , zy zijn in ftilt'. Fer. Mijn ooge n vallen toe
Van fluimerige flaap ; brengt my te ruft. Borg. ' k Bevros
Dat gy onluftig zijt. mij n Dienaars, wilt geleiden
Dees Princen na haar ruft, laat hun niet langer beiden.
Mul. I k wenfc h de Princen heil, en een gezonde ruft .
Fer. Een hart dat droevig is heeft altijdt flapens luft.
Fem, Mijn Heer een goede nacht. Fer. Én ilaapt gy zonder zorgen.
Borg. De n Hemel u bewaart, flaapt Princen wel, tot morgen.

Ferrando, Fenizjf, enal'tgevolg binnen,

Gy zult haaft flapen datgy nooi t weer wakker wordt,
Wanneer ik door het ftaal de draadt uw 's'levens kort j
Mijn voorneem is, om haar, in 't flapen, van het leven
Te rooven, om de hoon en fmaat, di e is bedreven
Aan my, en aan mijn Stadt; ik zal dees Burgery
Ophitzen tot mijn dienft, en zeggenj datme n my
Geweldt en onrecht deê, en datzy door hun krachten
My rooven wilden van het lijf, van goet en machten,
Door lift en loos verraadt, maar dat ik nu door lift
Hun heb verraft. ' t en heeft my n ooit aan brein gemift .
Mul. Vermoorde n ? 't is te wreedt. oo k moet gy dit betrachten,
Dat gy niet weten kunt de merifchen haa r gedachten ,
Wantrooftgy hu n het lijf in' t diepfte van hun ruft,
Gy breekt u woordt, en eedt , de wraak is niet gebluft
In zulken korten tijd als die wel word ontfteken ;
Weet, dat hun maagfchap dit zou op u nazaadt wreken.
Hoort; dit is mijnen raadt : laat hun dees nacht in vree,
Maar morgen, als den dagh hun jaagt van 't legerfteê,
Bereidt hun dan een Maal, en fchenktze dit voor't lefte ;
Voorwaar het geen ik raa ftrekt u en my ten beite j
DI

k

Ik zalze, door mijn lift, bereiden zulk een drank,
Dat d'onverzaadb're dood wel haaft doo r zijn bedwank
Hun liepen zal in 't graf; dan zultge u luft vérzaden,
En mijden d'ongena van 't Oorlogsvolk en Raden ;
Dan vrijd gy u van 't Graauw, en van hun Vrienden wraak .
Borg. Dees raad gevalt my wel; w y zullen door dees zaak
Haar brengen in 't verdriet, maar ons in vrolikheden j
Mijn Dochter moet haar dan tot uwe liefd' bereden .
Wat Julia aangaat,zy moet my minnen, of
Het leven is zy quijt. W y zullen noch een lof
Nalaten, die de Faam met haar gezwolle kaken
Door d'heele Wereld aan het volk zal kondig maken.
Binnen,

D E R D E

D E E

L.

Tbemocleay als een Geeft.
EzwalktnietHemels-licht, maa r ziet my glinft'rent aan,
Z^et hier een Vrouw in 't klaartft' van u getintel ftaan,
Met wraakzucht opgevult, die nimmer zal gedoogen
Dat een ontrouwe Man zich trouw veinft voor mijn oogen.
Ik haat hem als de dood; mijn ziel dorft na de wraak
Van dien trouwloozen fchelm. O Hemel! geeft mijn zaa k
Een goede uitkomft, dat ik door mijn lift en krachten
Zijn Godvergeten hart doe in het bloed verfmachten :
Niet door mijn handen, neen! maar door des Hartogs hand,
En door mijn lift. I k weet Fenizoos ziele brandt
In liefd' tot Julia, die zal ik nu vertoonen,
En doen door deze lift zijn hart met wraak bewoonen.
Waak op Fenizo, waak! groote Fenizo waakt.

TWEEDE UITKOMST

W

.

Fenizo op 't Lede\ant. Tbemocka.

ie roept Fenizo ? Them, 't Is die in uw' liefde blaakt.
Fen. Verleide ftem, waarom vernieuw t gy mijn ellende ?
Them. Op, op, Fenizo! op, en voert mijn wraak ten ende. Fett,
HÏU
Ten. Wi e roept my tot de wraak ? O goede Goón, gena!
Them. Heti s de zwakke Schets van u Lief Julia .
Fm. E i

Ft». E i my! ei my I wat's dit ? mijn geeft is opgetogen,
Mijn beenen trillen, ach! mijn kracht is gantfch vervlogen ,
Mijn voorhooft klopt, mijn boezem jaagt, mijn herte beefr.
Zijt gy 't, ö fchoone Maagt! die hier om wraak dus zweeft ?
Them. Ik ben 't. maa r ach! ófpijt! heel vals gebracht om 't leven.
Fen. O Noordtftar va n de Deugt.' zo *k u die naam mach geven,
Verfchijnt gy noch voor my ? ben ik dees eer noch waarde ?
O tranen , biggelt uit, en aan de Moeder Aard t
Deboodfchapdraagfterzijt va n mijn rampzalig leven ;
Wilt, als een waterval, u na het Velt begeven,
Dat alle Nimfen, en Najaden, en Bofch-goón
Hier door mijn groot verdriet en droefheid ftaat te n toon.
O maagdelikk e geeft! ik t>id, wilt my vergeven
Zoo ik u ruft verftoor door 't droevig melden, ' k beve
Van angft,vanfchrik,en toorn , uw ' kleed fèhijnt 't kleed der wraak.
Ik bid u, fpreek. mij n hart van vrees en yver blaakt.
Them. Ach! ach! ik zeg het u, men dorft m y valfch vermoorden .
Fen. Vermoorden ? ach ! dieftem dreun t als het buld'rent Noorden,
Of al s de Zee, wanneer hy barrent aan een klip,
Dat zelf hetpeekelfchuir o vliegt over' t hooge Schip,
Dat Schipper met zijn volk daar in meent te verfmachten :
Zoo ftormt het droef gezuch t van u benauwde klachten,
En ftoot aan mijn harts-klip, dat het zich buigt tot wraak.
Kan dan den Hemel noch gedoogen zulken zaak ?
Schoon zulkx den Hemel lijd, ik zal het niet gedoogen,
'k Zal ftrafFendeze moort met kracht, en door vermoogen,
Ik zal 't geheugen aan de Wereld laten, dat
Zelfs aller eeuwen Boek daar mee zal zijn bekladt j
De Nijt en zal mijn daad tot geener tijd uitwifïèn ,
Ik zal u wraak voldoen, of ' k zal mijn leven mifTen .
Zegt my zijn naam. Them. O fpijt! 't is mijn Oom Borgias.
Fen. O Godvergete n menfeh ! hoe of mij n har t noc h was
Beweegt om u verdriet, ditfpeld e mijn gedachten,
Toen gy aan my vertoonde u valfch gelaat en klachten,
Toen met dit valfch bedrogh u boezem zwanger ging,
Waar door ik my in 't net van licht geloof verhing ;
Maar wraakluft loert op u. ' k Zal met mijn eigen handen
U leven rooven, en aan yder een ufchande
En goddeloos bedrijf verkonden , ó Tyran,
Gingt gy om 't Landtbeftier dees moort en gruwel an ?
D 2
Om

O m u dan, na haar dood, als Hartog op te dragen
Aan hetgemeene volk : neen, d'alderzwaarfteplage n
Zult gy noch proeven, want mijn ziel dorft na u bloedt.
Them. Vertoeft. Feni. Wat wilt gy noch? The. Ziet voor u wat gydoet j
Want morgen dan vergaart den heelen Raad van Staten^
Gy moet dan op diefijdt u daar ook vinden laten}
Befchuldigt Borgia s met deze moordt, doet.dit
Om mijnent wil. Feni. I k zal, want wraak mijn ziel bezit.
Bin»
Them. Ruil nu mijn ziel, 't gaat wel, volvoert nu het nabootzen
Van Julia haarfchim. i k zal dees haven lootzen
En fturen 't Schip van wraak. De n Hartog brandt in haat j
Met Borgias zijn bloedt ik iny vernoegen laat. Binnen.
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wandelende d/>or%tjn kamer.

E fèhrik e n achterdocht verdrijft mi j nflaap uit d'oogenj
Mijn ziel gaat zwanger met veel zwarigheid. Vermoge n
Gedachten dan zoo veel dat my de ziele (chrikt ?
My dunkt dat elke maal iets voor mijn oogen blikt:
Mijn bange geeft getuigt als dat ik ben verraden,
Geen (laap e n komt in my, zoo is mijn ziel beladen
Met achterdoght e n vrees, fleets komt voor mijn gedacht
Mijn Julia haarfchim, die ik onzeker wacht;
Ik open fleets mijn arm, en meen haar glans t'omvatten,
Maar't is bedrog enfchijn . za l dan dees nimmerzatte
En onvernoegdezielnooitzijn geruf t ? 'k denk fleets
Dat Borgias my heeft verleid door lift, veel leets
Doen ik mijn zelven aan. Maa r wie mag daar zoo zuchten ?
Verraadt, verraadt, ófchel m ! gy zult my niet ontvluchten.
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tan Themóclea. Ferrando.

Eun. ~\lf Y n Heer, ai fpaar my doch. F er. Nu is 't mijn laatfte ftondt !
LY1 Wie zijt gy ? Them. Julia. Them.
Binnen.
F er.Vertoeft, waa r of me n vondtOoit vreemder toeval i hoe .' bedriegen rny mijn oogen,

Of

Of he b ik recht gezien ? 't verftand is my óntvloogen.
O (chelm ! gy weet 'er of. hoe ! heelt gy noch dees zaak ?
JEm. ' k Weet geen fcefcheidt te doen, want u onrechte wraak
Belet my't melden, ac h ! dees geeft ging om my waaren,
En volgde my door 't Hof. i k kan niet meer verklaren ;
Ik vluchtetot dees plaats, geparft van noodt en fchrik.
Helaas ƒ defchraledoodbeletmynu, da t ik
Meer meld', ikfterf ! a i my! ik fterf,maar doch onfchuldig;
Maar weet dat's Hemels toorn brandt over u onduldig.
Ier. Ho e ! zijn de Goón verftoort om deze zaak ? ik moet
Mijn handen noch vry meer beverveti, dees plas bloedt
Vernoegt mijn ziel noch niet. n u moet ik my verkleeden
In dit gewaat; om zoo de lift geheel t'ontleeden.
Ach 1 dat de geeft van mijn beminde Julia
My eens ontmoete, dat ik weten mocht waar na
Haar ongerufte geeft verlangt, ik zou haar fterven
Op 't wreedtfte wreken, of me t haar de dood be-erven.
Nu is 't mijn onbewuft j dochl : hoop den Hemel zal
Dees moordt niet heelen, maar door t een of't aa r toeval
Dees wreede maagden-beul aan my eens openbaren.
Ik zal zoolang 't geheim in deze borft bewaren
Tot op bequamer tijdt. nu , in dit vreemt gewaadt
Verkleede ik voort mijn zelf. 6 Hemel, 'k bid u, laat
Mijn voorneem, tot zijn ftraf, nu doch gelukkig enden ,
Die d'aldertrouwfte deugt dorft na het graf toezenden. Binnen,
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Muliaffus.

O

Heü'genacht! gezegen t van de Goón, gy doet
Mijn voorneem lukkig ende , u duifterheid di e voedt
Meer vreugde e n luft in my, als oit het helder lichte
Van Delos heeft gedaan; ik zal tot vreugde ftichten
Een Altaar, waar op ik u Godheid ofPrenzal .
Dees nacht verrijkt mijn ftaat, dees nacht die brengt ten val
Het Tyger-dier, dat fchijnt de fchrik van heel Florenzen $
Zoud ik op deze aarde iets grooters kunnen wenlchen
Als ik verkregen heb ? Themoctea di e gaat
In fchijn va n Julia , en broedt door haar gelaat
D 3

Veel

Veel achterdocht in 't hart van twee verliefde Vorften ,
Die nu na 't hitzig bloedt van Borgias vaft dorften .
Amada moet van kant, dat zy heur Vaders doodt
Niet uiten breidt, daar na Themodea. ho e groot
Zal dan mijn heerlikheid en mijn gebiedt uit.rekken.
Zwijgt tong, en veinft.

S E S T E U I T K O M S T
Tbemoclea.

.

Muliajjus.

Them.^tr Aaro m gaat zich mijn Zon bedekken
W Me t dikke nevels van gedachten? Mul. Schoon e Vrouw
Them. Wat meent mijn Lief hie r meê, zijtgy u Lief ontrou w ?
Mul. Amada,ac h ! ikfterf,laat my ugonftgenieten.
Them. Amada! watis dit? wil t my met't zap begieten
Vanuwegonft. Mul. We l h o e! zijtg y 't, Themoclea?
Ik bid vergiffenis, O ja, ik zoek gene
Voor uwe voeten; maar het perk van mijn gedachten
Staat vreemt; wat trooft, mag ik op vreugt of blijdfcha p wachten ?
Of za l de droefheid my beheerfchen ? zeg, 't gezicht
Van Julia, verwekten 't vrees ? is 't vuur gefticht
Van haat en nijt ? zegt, zijn de harten van de Vorften
Vervult met wraak, dat zy na 't bloed en leven dorfte n
Van hem die u veracht ? zegt, zeegent my 't geluk ?
Them. O ja, het zeegent u. Mul. D e droefheid, ramp e n druk
Stel ik ter zy, u werk dat geeft mijn ziel weer leven.
Them. Noch leven,noch de hoop kan my geen vreugde geven,
O neen.' alleen u min, mijn waarde Lief; 't gelonk
Uw's oogen heeft mij n hart en zin verleit ; een vonk
Van vriendfchap, die gy toont, verheugt mijn geeft; mijn waarde.'
Gy zijt de fchat mijn' s ziels, gy zijt mijn trooft op aarde.
Ei! toon t my doch ugonft, en weeft op my niec bars,
Zoo ik u Venus ben, mijn Lief, gy zijt mijn Mars.
'k Zal u omhelzen in 't gezichc van Febus, Goden !
Schoon 't haat verwekten in u oogen. Mul. O g y fhoode!
Them. Ik zal met liefde en luft u ftaag vermaak aandoen,
Al u begeerlikheid met zachte welluft voên,
U fteets met minnevlam en vriend'likheid omarmen,
Ik bid, voed liefd' met liefd', ontlaf t mij n droevig karmen,
Neemt

Neemt mijn gezucht ter hart. MHI. Gyzijtbegeereiijk .
Them. En zoude ik niet mijn Heer ? mijn Lief, ik bid u, wijk
Van dees afkeerigheid, ai ! wilt my doch verhooren;
Geen ouderdom e n heeft dit voorhooft noc h met vooren
Doorploegt; mij n jeugdig hart is fleets verheugt en fris,
Natuur betoont aan my geen gierigheid, gewi s
Ik min de fchoonheid noc h > gelijk de Zoomer-roozen
Voortbrengen geur'ge blaan, zoo flaan de frifle bloozer t
Noch o p dit witte vel, e n fpreiden ' t leegerfteê
Daar gy op ruften zult. Mul. I k ruft i n geen onvreê .
Them. Gy zult in vry heid zijn. ' k zal een Autaar doen (lichten
Daar ik op ofFren zal, versiert met WafTe-lichten ,
En fmeulen reukwer k dat de Min-godin behaagt.
Mul. G y zijtverdrietzaam. Them. Ach ! dat een verliefde klaagt
Murwt dat u hart noch niet? Mul. Ai ! wil t my niet meer plagen,
Ik moet des werelds roem, Amada, liefd' toe dragen. Binnen.
Them. Vervloekte i zij t gy't die mijn liefde breekt ? heb ik
Een Slang gebaart, in wiens vergift ik zel f verdik ?
Geen bulderende windt, die Bergen kan verpletten,
En ftormen doet de Zee, en zal mijn wil beletten.
Mijn hart is als een kiel, die door de kracht van 't Y
Af-loopt, waa r van de vloedt en ebbe meefter zy j
Zoo is mij n hulpfler ook de wraak, en ongenade ;
'k Zal mijn verliefde ziel haalt met haar bloed verzaden*
Breekt zy mijn liefde e n min ? is zy een oorzaak van
Haar moeders ongeval ? zoo zweer ik, dat ik an
Haar wraak en recht zal doen. ' k zal de navolgende eeuwen
Een heugh'nis laten, dat een ieder uit zal fchreeuwen:
Dat was een Neroos daad ; maar fchoon zy gruwlik is,
Zy helpt my nu aan wraak, en aan verblijdenis.
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lulia e» Amada.
Ch i was ons ziel nu met geen diep vernuft bela2n.
Ach! had ons ooge nu niemandt in liefd' gevaan.
Ach! waren wy als wafTe Beelden, waar na 't leven
Van menig word gebootft, on s was niet toegefchreven
Zoo groot verdriet, als ons, ö ramp l na nakende is.
jimad. Me -

Amad. Mevrouw , "kben tot n dienft en tot u^iulp, gewis
Ik min u; maar ik laat aan hém geen naam van Dochter,
Die uverduiftert van' t geluk, helaas ! wiebrochter
U in, als hy ; wie heeft u heil verdrukt ? hy was
Die u gekluiftert hiel . lul. Maarg y mijn fmart genas
Met u vertroofting. za l my nunoch vreugt ontbreken ?
Amad. O neen Mevrouw, Ó neen ! ik zal u ooren fmeke n
Met aangenaam gezang.
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S T E M M E : Haa r voorhooft is een Elpen-Throon, &c.
Annter de zjtete Harpenaar
Met luft betradt de duiji're Zalen,
Om uit 't geweldt der Helfche fchaar
Zijn Bruidt Euridice te halen,
Was al 't verdoemt gejlacht vol vreughti
Den Helfchen Verft was zjclf verheught.
2. Den lang -vermoeiden Sizifus
Zat op zijn fteen, om vreugt te booren.
Den nimmerzatten Tantalus,
Was voor die ttjdt veel ruft gebooren,
En lxion x.tfn draayent Radt
Toen geen meer luft tot pijn'gen hadt.
3. Kon d'held're ftem,en'tfnaar-geluidt,
** Verdoemde Voik^ tot vreugde treden ?
Bandt dan op £ Aard geen bltjdtfchap uit,
Maar wilt 't beklemt gemoedt opwekken,
Totjuft,tot liefd',<nvroUkheidt,
tot dat dé doodt het leven fcheidt.
Behaagt u dit Mevrouw ?
Zoo neem&doch vreugde aan, betoomt u druk en rouw.
Ai fpreek ! behaagt u dit ? Jul. O ja, gelijk 't verlangen
Doet vaak den arbeidsman, om 's nachts zijn ruft t'ontfangen ,
Zoo doet O
Go d * wat's dit ?

W

Tbemoclea als een GeeB> e» 'vervolgt ^Amad*.
Ama.f^ Hemel ! geeft my kragt.
/*/. V y Wa t wil hetTt wenkt u .0 mijn God,verfterkt taylThe.

En gyivertrekt. /«/.' t Gebied my, ik moet gaan. Ama. Wilt blijven,
Ik bid het u Mevrouw. Them. Wegh . IHL I k ga. Binnen.
7hem. Wil t verdrijve n
U vrees;. ik leve noch." Amad. Ach ! zoo een fchrik leeft nooi t
In eenig levend' beeld, u lichaam is getooit
Met 's doods vervaariik kleed, u oogen fchijnen lchichten ,
En vlijmen my bet hart. Them, 'k Wenfch al de Helfche lichten
U 't hart doorzengden. hou d ukort,de minft e lucht
En laat u niet ontvliên, op dat u naar gezucht
Geen jalouzy verwekt in d'ooren. wil t u wachten,
Of zo o gy anders doet, zoo zult g y . . .. Hoe ! gedachten ,
Vervoert gy de Natuur? d'ee n pleit hiervoor mijn bloed ,
OmdezeHelfcbeluftt'ontvlieden; maa r ik moet
Mijn haat vervolgen, z'is my noodig x want mijn oordee l
Verbandt de liefde, ui t haar dood geniet ik voordeel.
O neen, het hangt ons aan gelijk als Gircès drank
De Griekfche Reizers dèê, daarom weet ik nu dank
Mijn Wraakgodin. Amada , kent gy noch dit wezen ?
Amad. A i my / wat angft en fchrik bevangt mijn ziel. voo r dezen
Heb ik het wel gekent. Them. Hoe.' meen tgydatikben
Een geeft, een yd'le wint ? mijn bloed dat gloeit noch, en
Mijn oogen vlammen j nee n ! blijft ftaan, eb wilt niet fchrikken.
Mijn boezem is als glas doorfchijnend'. zie t de blikken
Des doods ftaan in mijn hart, verzelt met jalouzy .
Voel hoe mijn boezem flaat,en 't harte jaagt, om my
Te voeren tot de Wraak. Amad. Ach ! geef doc h aan mijn zinnen
Nu vryheid, om haar vrees te uiten. Them. Neen,' t beginne n
Van vrees ftaat voor de hand. i k leef, om u in 't kort
De droeve tijding te verhalen; wantg y wor d
Ter flachtbank nu gedaagt, om dooïTii Moeders handen
U bloed te ftorten. Amad. Ai ! zijt geen Mede. Them. Ik brande
Van haat. g y hebt met lift de liefd* geftoolen va n
Mijn Jazon. 6 watfpijt.' mijn Muliaffus kan
U niet vergeten; neen, u tooverende oogen
Zijn d'oorzaak dat zijn ziel is tot u min bewoogen .
Zijn zuchten uiten niet dan mijn Amada; maar
Ik zal dees vreugde haaft vervormen, g y zult daar
Voor pijn en fmart uitftaan. mij n hair zal zich in Slangen,
Gelijk Meduzaas hair, verand'ren, om u bange
Benaauwde hart daar meête pijnen. Amad, Schend t my vry,
E Neem
t

Neemt al dees fchoonheid wegh, doet wat gy wilt metmy ;
Maar fchenkt my doch het lijffai.' fpaar my doch het leven ;
Berooft my dit niet weer 't geen gy my hebt gegeven.
Them. Ik gaf a 't lijf doo r luft, maar 't leven eifch ik weer,
Door dien 't mijn luft verdooft , en 't leven rooft, i k zweer
Dat ik u dood nu zoek j wan t gy voed hier u leven
Gelijk de Klimop, die zijn voedzel word gegeven
Van een en dikken Eik; maar door de hoogmoed vlecht
Zijn Rank gantfch o m den Eik, tot dat zijn toppunt hech t
Vaft boven op de kruin, en neemt zoo 't voedzaam lichte
Dat hem de Zonne fchenkt. zo o meent gy ook te ftichten
U glans heel boven my; maar ik zal deze ftruik
Verplanten, dat'er nooit geen bladt meer van ontluik.
Daar, giet u zap in d'aarde,en fraoort daar meê u vruchten.
Ama. O Hemel! luiftertgy n a droeve Maagdezuchten,
Zoo neemt dees klachten aan. mij n hoop ftaat in u. Hee r J
Behaagt dit offer u, zoo,zend',een teeken neer.
Ai my ! ontfangt dees zucht. Zj
flerft.
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Muliajjtts. Tbemöclea.
faful. T T Oe ! doet gy Chrift'nen offe r
t l Me t zuiver maagdenbloed ? breekt gy des deugdens koffer?
Verftort g y 't eedel bloed, zelf van u bloed geteelt ?
On menfchelik bedrijf. ófchooneZon ! verveel t
U niet dit bloed te zien ? foei! wat hebt gy bedreven ?
Them. Het is heur fchoonheid, die 'k opoffer me t heur leven.
Mul. Wa t oogh, wat fterflik menfch heeft ooit gezien zoo'n daad ?
Te rooven 't leven, die gy 't leven gaaft j wa t quaat
Bereidt gy zelf u zelf? ontflui t u Duivelfche oogen,
Ziet wat gy hebt gedaan. Them, 't Gezicht kan 't wel gedoogea.
Ik heb, verheugt van moedt, mijn eigen Kind gedood
Om uwe liefde, uitwie n my al dit onheil fproot .
Dit *s noch een kleine zaak. i k wil om uwe liefde
Volbrengen al wat ooit volbracht is. g y geriefd e
My niet, toen ik de Vorften had verleid, nu zal
*k U dwingen tot mij n liefd' door hare dood en val.
Mhl. I k veius, mijn Lief, ik veinspikminuboven maten ,

Gy moet de wraak in uzoo grooten huisveft laten ,
Als ooit een heeft gedaan, zij t als Simiramis,
Op dat de dood uw's Mans weerom u leven is;
Verzaadt u in zijn bloed, doet vry u aad'ren zwellen
Van wraakzuchtjlaat u hand dien booswicht nedervellen j
Want hy leid in zijn ruft op 't zachte dons. n u moet
Gy fpooken voo r zijn koets, dan zal zijn fluimrig bloed
Verfchrikt zijn door 't gedacht van zijn vergeven Vrouwe.
Schreeuwt dan om wraak;wilt hem zijn boosheit voor gaan houwen;
Drijft zijn vervloekt gemoed tot wanhoop; fpreekt van ftraf,
Verdoemenis, en pijn;. zegt dat het Helfche graf
Voor hem al open ftaat ; laat uwe ftem verftrekken
Een ftem van Hecate j wil t hem in twijffel trekken ,
Ophoop dat hy noch zelf, en door zijn eigen hand,
Hem 't leven rooft,'t welk ftrekt tot meerd'ring van zijn fchand' .
Beftelt dit zoo j maa r haaft, de tijd loopt vaft verlooren.
Them. I k vlieg. Binntn.
Mul. Ee r noch de Zon zijn dagblicht word gebooren,.
Zoo moet dit Treurfpel zijn volend, toon t nu u kracht,
O heil'ge duifternis! helpt my in deze nacht,
Bedekt al mijn bedrog, dat zulkx niet werd vernomen.
Wat hoor ik daar? h y zucht, i k dek my, want zy komen.
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'Borgias. Tbetnoclea.

.

Muliajfus.

Eemtmyinubefcherm,gyeeuw'gemacht.' watfehri k
Bevangt mijn ziel ? Them, 'k Eis wraak. Borg. Ei my ! wat 's dit? ik
Flaauw! wiezijtgy? 7&«w.Themoclea,u Vrou. Borg. O Goden!
Wat wilt gy van my,fpreekt? The . 'k Wil wraak en regt. Bor.De doode
Schrik bevangt my, ach.' mij n ziel verftikt; ófmart ! wa t
Pijn gevoelt dit hart. mij n ve l word klam en nat
Van drupp'len zweet, e i my! mijn hair begint te rijzen,
Mijn beenen beven, ach! wilt my genaa bewijzen,
Ik bid, indien gy zijt.... Them. Een droeve Boó van Atrop.
Borg. Helaas! wat angft beknek.mijn hart ? ik ben nu op
Den oever van de dood. zend t nu u Helfche plagen,
En laat dit droevig rif geen pijn of fmart mee r dragen.
Verplet my onder t Ieet. Them.- Neen, niet voor 'k u ontmoet
E 2
Op

Op 't plein des doods. Borr. Kom bief;verzaad a m mijrrbloed ,
Ik heb a ftraf verdient, ik zal diewilligdragen.
Ik kan geen fchult voldoen, al leede ik duizent plagen,
Mijn misdaad is te groot, ai ! dood my. I 'hem. Neen, ik zal
U volgen, tot gy fterft.
Bade binnen
MHL O Lukvrouw , nu is al
Mijn voorneem wel gelukt, i k fprey mij n vuur'ge ftarren
Door dees bezwalkte lucht, en wil in een verwarren
"t Hof va n Florenciën, met ongetneene twift.
Amaad' aan d'eene zy ,die naare maagfchap is
Van Julia, en kan 't bedrog nu nietbèletten.
N u zal ik 't gantfèhe Hof n a mijn believen zetten.
WatBorgias aangaat, die is al in de {brik
Van wanhoop, wi e of 't nu verhind'ren^al, dat ik
Mijn wellnft niet geniet ? 6 Paerel aller Vrouwen.'
Die ik op deze aard voor mijn beminde houwe.
Nu rijft mijn roem in top. ' k vertreê de nijt e n höón ,
Nadien ik Julia zal krijgen tot mij n loon.
V I E R D E U I T K O M S T
"Sofgias in 't tenfter

.

, met TbetóócUa. Muliaffüs.

Borg. Yt 7 At nacht, of dpnk'rê rnift doet irjy het harte beven ?
W A i my.' ik ben op 't hoogfte, ik fta.op 't punt mijn' s leven.
Jhem. G y zijt al hoog genoeg .
Borg. Zoo zal ik dalen. Springt
van hoven neer.
Mul..]*,
Gelijk als Lucifar. Borg. Datudedondeffla4 ,
O fchelm, verheugt gy u ? Them. Hou op, gy zijt bedroogen
Ziet hier Themoclea, u Vrouw, ftaan voor u oogen,
Doch flegsgeweeft uit luft. di t 's mijn verlofler, maar
De Schaal met Hels Vergift valt u in 'f drinken zwaar,
Maar my heel IièfFeük. zie t hier mijn-volle aad'ren
Noch j eugdig, al haar bloed en ftafktë weer vergaad'reh
Maar gy legt in u graf, daar de gezwinde tijd
My uit verlófte, in 't gezicht van haat en nijt.
Nu luiken weder op mijn fchier verdorde telgen,
En groeyen in 't gjeneugt, 't welk ü zuur vak te/zwelgen.
Borg. Geile, weüuftigè. l%m. 'Omrjtrbeffirrïdè . Bark Ziet,
Ver-

Verleyende Pfeedra. Them* LiefPlikke Hippoliet .
Borg. Wreede Medea. Them. Omijnjazon ' Borg. Goed e Goden.'
Maak my een Faëton, en werpt my op die fhoode j
Of da t mijn adem ftonk gelijk het vuilft gedroc h
Van Lerna, 'k fpoog he t uit op dees vervloekte, och .' och.'
Nu fluit my het gezicht j noc h zou ik lukkig fterven,
Konde ik met deze hand haa r beide maar bederven,
Maar daten kan niet zijn. 6 Go6n .' ontfangtdees zucht .
Them. Nu is dien fchelna van kant; hoe zwem ik in genucht.
Nu mach ik na mijn tuft mijn eigen ziel omarmen,
En leven in vermaak j n u denk ik om geen karmen.
Daar 's niemand op der aard' die önzeüefd' belet,
Mijn hart en is in 't minft met jalouzy befmet .
Nu is den Tyger dood die 't gantfche Hof deê twiften.
Tc Omhels mijn Lief me t vreugt. Mul. Weg h met u Helfche liften .
Ha! vallchemoorderes,gyyflijkmonftetdier .
Them. Dit fchijnt geen liefde. Mul. Neen , vervloekte ! wegTi van hier,
Gy hebt mijn Lief -vermóo'rt, met klaauwen als Harpyen,
En nu uw Egemaal; neèn,'k moet my van u myen.
Them. Ai! pijnig t hu mijn ziel doch met geen meerder fmart,
Dees woorden zijn te wreet, zy mijden my door 't hart:
Ai! houd dee$ Woorden in, ik bid hét u, beminde.
Mul. Nee n Hydraj wegh van hier.
Them; Laa t liefd' toch huisveft vinden.
Mul. Zireen , ik hoor u niet, mijn ooren die zijn doof.
Them. Wa s mijn ftem als Zireen, beminde, ach .' geloof
'k Zou u vermaken; of wa s ik Orphees gelijken,
Die met zijn goude Lier de Furiën deê bezwijken,
En teug'len kon de wint, \ zo ü u vermaak aandoen .
Mul. Weef t ftom, en laat my. Them. Neen , ik zal mijn liefde voên.
Beide binnen.

Borg- Z y zijn vertrokken, ha ! de blixem moet haar volgen.
Ik, een argliftige, die gantich ha d in gezwolgen
't Bedrog, word nu bedrogen, ó ! mijn lage wit,
Gy vielttehoog. daarom , wie op hettoppunt zit
Denkt dat hy ftorten kan. i k lachte om het fterven,
En nu fpot he t met my, en lacht om mijn bederven .
Ik rijs. neen , ik en kan.
E 3
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Muliajfus. 'Borgias.
Mul. T K be n ten laatft bevrijd t
1 Va n dees welluftige j n u hoop ik dat detijdt
Heur hand zal wapenen, en brengen haar tot fchande;
Zoo niet, 'k beneem haar weer 't geen ik door deze handen
Haar eens gegeven heb. n u moet ik wachten to t
De vloot geland is, en daar mee, tot ieders fpot,
Vervoeren Julia tot in mijn Vaders palen;
Geen Chriften maakze l zal haar uit mijn handen halen»
Eunuchus.
Ferrandoj in 't gertoaat fan Eunuchus.
Ferran, Hie r mijn Heer.

Mul. Gaat , neem dit lichaam, leg
Het op zijn Ledekant, let wel op 't geen ik zeg.
Ferran. Zulkx zal gefchiên. Mul. I k ga nu na mijn welbeminde,
In wiens gezeegentooghik al mijn vreugde vinde
Zoo zy mijn luit maar boet.; zo o niet, de wreede dood
Kan haaft een Vrouwen-hart bedompelen in noort Binnen.
Ferran. Ga heen,vervloektenfèhelm. ' k heb in deeslchij n vernome n
Hoe al dees moordery doorhem i s toegekomen
Die hier ter aarden leid. 6 lêhelm! u fnoode daad
Is wel beloont, maar nietna waarde van het quaad.
O fchoone Julia, wilt u in ruft begeven
Na 't Elizeefche velt,alwaar de geèften leve n
Die zijn verongelijkt, u wraak die is voldaan j
Maar gy vervloekte,kom, u zal ik brengen gaan
Alwaar gy ruften zult ; doch ik en zal nietTuften,
Maar lacchen om u dood. Ferrando
wil Borgias opnemen.
Borg. E n ik boet nu mijn luften. maarword
van hem doorfieeken.
Ferran. A i my .' wat pijn is dit ? 6 Goón, ik ben verraan.
Borg. Lacht nu vry om mijn dood, mijn wraak is al voldaan.
F er.Leeft gy ? vervloekte fchelni.' Borg. I k leef, maar gy zult fterven.
O fchoone Julia, gy zult nu ruft verwerven
In't Elizeefche velt. verrader , daar'suloon .
Ferran, AchJ wederhou d u aon,ó wreede moorder, Goón I
Ik

Ik bind' my aan u dienft, weeft ftil, ik zal 't verklaren:
Ik heb u Slaaf gedood; maar , ach! de bulderbaren
Van 't woefte Noorden, laas.' diefpringen my voor't hoofr .
Ik ben Ferrando, maar mijn mogenthei d verdooft .
Borg. Zijt gy Ferrando ? ( Goön!) zoo is mijn wraak noch grooter,
Gy bind' u aan mijn eedt,- hou daar, mijn eedt die ftoot'er
Metuwenponjaartin: ho u daar Ferrando, ruft.
Fer. Recbtvaarden Hemel, ach! ik bid' dees wraak niet bluft. Hyfterfu
Borg. Wa t zoo, dat is mijn wenfch. deTur k denktom geen fterven,
Maar mijn argliftigheid zal hem in 't kort verderven.
Ferrandoos dood zal hem nu zijn te laft geleid.
Hy heeft mijn valfche Vrouw haar liefde afgezeid ,
't Welk noch mijn pijn verzoet, i k zal mijn wraak volvoeren ,
Zooik maarlevenmach ; maar,ach. ' d e fhootft'der Hoere n
Die leeft noch, en zou licht door lift mijn wraak ontvliên.
Ik zal noch, eer den dagh, de punt van 't ftaal haar bién.
O Febus , houd doch in unat-bezweete Paarden,
Berooft doch vooreen wijl van fchijnzel onz e aarde.
En gy, 6 duift're nacht! wilt my u hufpe biên,
Dat ik voor't morgenroot mij n wraak ten endt mach zien.

V Y F D E D E E L
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Themoclea.
Helfche Furiën,komt opwaarts , zendt u plagen,
En laat dees droeve Vrouw geen pijn en fmart meer dragen,
Verlaten Menfche -kind,droeve Themoclea,
Gy zijt verongelijkt, uliefd'verworpen; ha. '
ThefTaalfche Tooveres, kon ik u ftem nafchreeuwen,
Of roepen door de aard, 'k zou de verwoede Leeuwen
Doen deizen voor mijn wee, en wraak, o f liever, wat ?
Ach.' dat mijn bleeke fchim was met een Slang omvat,
Gelijk een Nemazus, 'k zou ieder doen verfchrikken .
Vliê wegh verralr, van hier. wien s oogen zie ik blikken ?
Zijt gy 't, O eed'le Maagt! u Vaders ziel knielt voor
De hooge Majefteit de s Hemels, ach ! ik hoo r
Hem roepen om zijn recht, ach ! waar ben ik gebooren ?
O wanhoop! wegh, ik heb u tot geen hulp verkooren 5
Gy zijt een fpiegelglas voor 't fcheemerachtig oogh ,

Gy helpt de boosheid op, endraagtzeheeromboog,
Maar werptze dan in 't flijk, in 't diepe ftof der zonden,
En met u geeflel-zweep flaat gy ons diepe wonden.
Neen, ik geloof u niet, want alu doen is fchijn
Van waarheid, maar-in 't en d fchenkr gy ons u fenijn,
Gelijk ik nu gevoel in 't hert,met diepe knaging.
Borgias aütwoordf van binnen. Knaging .
Them. O valfch geluid.' wat is't? vérftrektg y my totfchraging
Van al mijn ongeval .?.gy liegt,jk knaag my niet,
Ziet daar mijn. borftombloot, paft, YpeTt, ik bid u, zie t
Of ' t ook in 't minft.edeelbefmet i s van de zonden.
Ai my ! Iaat af ;r & neen! flaat my geen zwaarder wonden !
Zy zijn my al te zwaar, ' k Beo immers onbevlekt.
Borg. Bevlekt.
Them. Laataf deDonder-ftem , di é mijn verdriet begekt,
Kaatft doc h mijn wreedé fchuldtniet meer tégen de wanden,
Of 't vliegt door't gantfehe Hof, 't welk vol is van die fchande.
Erbarmt u ovef my.' neemt aan mijn droef gezuch t j
O Hemel! maakt mijn daad en wreedheid niet berucht,
Laat raijn onnozelheid befehermen doch mijn leven. .
Borg. Leven .
Them. Ojieen hhe t walgt myj'kbid'wiltrnjdeessyenfch vergeve n j
Ik zwem in ongeval, in fmart, in pijn, in ramp.'
Mijn boezem is bezwalkt met dikke neveldamp,
Dus is mijn hoogfte wenfch,en een'geliulp, het fterven.
Borg. Sttrvcöi
Them. Wie meentgy, meentgymy? oneen. ' d'ordukken2wérvéfli '
Noch fterkerom my heen. g y meent mijn Dochters riioordt.
Borg. '• Moordt.
Them. Ja, van mijn Egemaal. oduift'renach t / aifmoordt
Dees mifdaat, dekt mijn fchandt,. ai dekt my met u vlerken!
Op dat de iverelt doch mijn mifdaat niet kan merken.

TWEEDE UITKOMST
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'Borgias. Themoclea.
Borg. ' Tp Hemocléa . Them. Wat is 't*wicroeptme- by mijn naam ?
Borg. JL Ee n aazem van dSegeenidie eertijds door de Faam
U lo f de ê galmen, en geruft by ukon leven.
Them. By

Them. Bymy

?

Borg. Helaas! maar nu op d'aarde hie r komt zweven
Met naar gezucht, om 't leet dat my is aangedaan
Van uwe handen j g y die placht by my te ftaan
Als mijn beminde, zijt nu, laas.' mijn onruft .
Them. Gooden!
Borg. En mijn verlangen is, om u ter plaats te nooden
Daar ik ben, da t 's mijn wenfeh.
Them. Maar gyverkreegtze niet .
Borg. Noc h nu, noch nimmer!
Them. Achldatmygenaagefchiedt.
Borg. Eift dat den Hemel, die ik fleets om wraak zal manen.
Them. Het Hemelfche gerecht is als mijn mifdaat. trane n
, Noch zuchten helpt hier niet, mijn daden zijn te wreedt,
Ik ken ik heb mifdaan j maa r of mij n hart metleedt
Geplaagt word, dat en kan mijt^mifdaadt niet afwaffèn .
Borg. Tot dat de dood u volgt zal i k fteets op u pafTen j
Maar "t Hemelfche gerecht dat eiftufterfdagh nu .
Them. Kom, weeft mijn Rechter, ik ben voor geen fterven fchmv ,
De dood die baart mijn ruft, wreekt u na mijn behagen,
Met ftrop, met vuur, of zwaart,^ zal't met gedult verdragen.
Borg. Den uchtentftont breekt aan j d e Lucht die fchift, en fcheidt
Van een j degoudeZonzijn glanzi g hooft uitbreidt .
Wy geeften moete n voort verlaten nu dees aarde,
En in de duifterheid on s woonplaats zoeken, daar de
Verdoemde zielen zijn vol knaging, en berouw.
Ik ga , maar u genaakt veel droef heid,wee, en rouw.
7hem. O zware ongeluk, dat my het hart doet fchrikken ;
De Starren ftaaa verbaaft, en yzen voor mijn blikken.
Ach! 't is met my gedaan, wa t menfeh leef t op der aard'
Ellendiger dan ik, en meerder ftraffen waard' ?
Ach! mocht ik van mijn zelf mij n eigen Rechter wezen.
O zie l van Borgias, ik zal geen fterven vreezen,
Ik offer voor u geeft mijn lichaam, tot een zoen
Van mijne misdaad.
Borg. Daar kunt gy my mee voldoen. Hy
worgt 'er met beur hayr.
Zoo moet 'et alle gaan die Borgias verdrukken.
Nu zal het w erk in 't end' u Meefter we l gelukken.
Wring vry, gy zijt te vaft, heft u noch houge r op,
Tot dat het Hels vergift u bortelt uit de krop;
F Ver
-

Vernoegt zoo Borgias ziel. ' t Geluid is al vervlogen.
De tijdt verloopt, mij n brein zoekt wraak,en geen meêdogen. J?/« »
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Iulia. iviuliajjus.

A

Ch /.zoo gy menfchlijk zijt, verlaat my doch, mijn Heer,
U woorden zijn voor my te vreemt, gy quetft mijn eer j
Bezoedelt u doch niet met zwakke Maagde-fchermis,
Bedenkt eens wie ik ben, mijn Heer, draag beter kennis.
Mul. G y zijtdie geen waar in ik al mijn vreugdezien,
Veracht gy al 't vermaak, wilt gy dees zoetheid vliên ?
Neen, neemt dit minlijk aan, beoogt het na behooren,
De Goón vergunnen 't u, gy zijt voor mijn gebooren.
Verhoort mijn fmeken, weeft niet fchuw voor't zoetfte zoet.
Jul. O Godt, verhoort dees Maagt ƒ
Mul. Hoe ! is u jeugdig bloedt
Als 't Appenijns Gebergt, verkout, verdroogt, bevrooren,
Dat gy niet na mijn klagt noch droef gezuch t wilt hooren ?
Ai! laat een minnaars klacht u hart toch meuken, toon t
Gena&; mij n trouwe min toch met uweêrliefd'loont .
Beweegt u hart noch niet ? een Rots die zou beweegen.
Ik zie 't, ik heb genaa van mijn Göddin verkreegen j
Het water is verheugt, en kabbelt aan de ftrandt,
De grijze Zee-god toont in 't koude water brandt*
Hy toont ons al zijn fchat van Peerlen en Juweelen.
Neen, neen! wegh.met u fchat, wy willen liefde heelen..
Jul. Houd op, *t is al te veel. ' ik weet van geen geneugt,
De blijdfchap die ik zoek is fterven, want mijn vreugt
Verdwij nt voor mijn gezicht, u woorden flaan my wonden»
U ftem dreunt door mijn oor, veel meer als Scillaas honden
Het oor verdoofden van de Helden op de Zee.
Mul. Mevrouw .
lul. Vervloekte n Turk.
Mul. Vergu n my doch een beê.
lul. U bidden is vergeefs, ac h ƒ kondeik my vervloeken.
Mul. E n mocht ik in u fchoot mijn grootfte vreugde zoeken.
Jul. Dat zult gy nimmer doen.
Mul. \ Za l al, voort geef u neer.
/«/.Zult

Tul. Zult gy een fchender zijn van my, en van mijn eer ?
Dat fta ik nimmer toe, gy zult mijn fchoot niet vlekken,
Daar 's meer dan Vrouw in mijn.
Mul. Di t worftelen noc h trekken
En helpt u niet, voort, voort, in mijn vertrek.
lul. In' t graf,
Of i n de nare poel van Acheron, laat af ,
Laat af me t u geweldt, ik wil voor u niet bukken,
O Goón waa r blijft u hulp. laa t gy een Maagt verdrukken >
Erbarroni geen gefchrey ? verraadt, verraadt, verraadt.
Teru^ioj met

de Wacht yan

V Hof.

Ter. Waar is dit naar geroep, in 't Hof, o f o p de ftraat ?
MuL Vervloekt e / fnoer u tong, of ' t zal u leven koften.
Feni^Qy met d'Edeldom.
Feui. Hier wierdt gerucht gehoorr.

Jul. Ach! dat gy my verlofte.
Ter. Wi e meldt dees woorden j lpreek ?
lul. Ac h ! 't is u Opperhooft .
MHI. StiI,ofgyfterft .
Ter. De nacht ons vaa het zien berooft .
Men haal ons Toorts-licht hier. we l hoe! het is Mevrouwe.
lul. Helaas .'ellendig.
Tem. Hoe / wie derftMevrouw benouwe n ?
Mul. Di e u verpletten zal.
Tem. ' k Zal haar verloflèn.
MHI. Ja ,
Gelijk een Zephalus. voor t reek els, 'k raad u ga,
Pak u terftondtvan hier .
lul. I k bid u, wilt my helpen....
Ter. Mevrouw , zijt wel geruft, ik zal u droefheid ftelpen.
Mul. Watftutgyinulpop,gyzwakkeKrift'nen . ko m
En nagelt ons te zaam. ho e .' fchriktgy, zegt, waarom ?
Ik zal dees vette roof nie t uit mijn handen geven,
't En zy gy my en haar te zamen rooft het leven.
Maar wachtü voor dees moordt, mij n dood zal voor u ftaat
Een wreede kanker zijn, een pijnelijker quaad t
V z Al
s

Als eer *t vergiftig hetnbt van Neflïis. * k zal niet buigen,
Maarlacchen om u val, als Borgias, en zuigen
Mijn voedzel uit u quaat. h y lachten om ü fmart,
Zoo lang tot dat de dood zijn (beer hem duwde in 't hart.
Gy fchreide om de dood van Julia, wiens liefde
Ik nu genieten zaI,fchoon zy u 't hart doorgriefde.
Mijn hart dat brand van wraak, en gloeit als Etnaas vuur i
Ik zal hetleflen in u bloed, noc h eer een uur
Zal ik dees gantfche Stadt na mijnen wil vervormen,
En haar dan met gewelt, maar niet met liefd*, beftormeri.
Feni. O yflijk moniterdier !
Per. Vervloekt moet zijn u ziel.
Feni. Verlaa t dees Maagt.
Mul. St a af, eer dat ik u verniel;
Want't voorbeeld van de dood verdubbelt noch mijn krachten j
Ik zal de bleeke Maan verfchrikken. wil t u wachten
Dat ik u niet en zeng, gelijk de Voerman deê,
Die reukloos onbedacht des Hemels-fpoor doorfneê .
*k Zal om dees fchoone Zon vreeflikke wolken fpreyen
Voor uwe oogen, om haar zoo van hier te leyen j
En kan dat niet gefchiên, zoo zal ik door mijn zwaart
Haar't leven rooven. daar , vaar met my onder d'aard'.
Feni. Da t 's mis, vervloekten fchelm ; zy leeft, maar gy zult fterven*
MuL Ac h .' had ik met mijn dood zoo veel kunnen verwerven ,
Om in d'Elize fchaauw' te wandelen met haar,
Ik zou de Helfche Vorft, en Prozerpijn, zelfs naar
Ons liefd'doen hengelen , en jalouzy verwekken j
Maar nu en kan 't niet zijn .

VIERDE UITKOMST
'Borgias. Tbllen^.

Thego.
Maliafjits.
Feniqp. Terttogo,

.

Ittlia.

Borg. v« T lit met u mift betrekke n
W He t gantfche aardrijk, en benevelt het gezicht
Van mijn vervollegers.
Phil. Het wijkt ons, volgt my dicht»
Pen Wa t is daar voor gerucht?
Bwg. Helaas ! ik ben verlooren»
Mtd. Wa t

Mul- Wat's dit? hoe ! is'er fc h rik in 't moedig hart gebooren ?
Hoe! een vervloekte geeft breng t die nu vrees in my ?
Die als een Atlas zelf des Werelds fchrager zy!
Ik, die voor Hel noch Dood en vrees, zal nu ontvouwen
Hoe dees onzichtb're Pchim hem voor het ftaalzal houwen.
Berg. Helaas .' ik ben verraan.
Phego. Wa t wonder wil dit zijn t
Mul. Klim , hoog-onzichtb're fchim, en zet u op de lijn
Van *t middelpunt j maa r neen, hy houd het by der aarde.
Borg. OHelhondt !
Mul. Neen , u Ichim in my geen vrees en baarde.
Nu is mijn ziel vernoegt, nu vrees ik voor geenpijn,
Schoon dat hetwildtGediert, op Kaukazus, in mijn
Verhitte Lever floeg zijn klaauwen; rk zal niet fchrikken,
Maar Iacchen om u val, en toonen met mijn blikken
De vreugt die ik gevoel, nu ik u fterven zie.
Borg. Laat af, verheugt u niet, ó levens-adem! vliê,
Maak my onroerelijk, gelijk de dikke Eiken
Op Ofla, die haar toppunt tot den Hemel reiken j
Maar, ach! mijnhart-aarbarft . ko m hier Themoclea*
Mul. Roep t haar vry om u hulp, zy zal u helpen, ja,
Gelijk haar Dochter, die zy om mijn liefd' vermoorde.
Borg. Amada ƒ zijtgy een die meê de wreetheid fchoorde ?
O fchoon e Minnefprait.' ik fterf j maa r wee en wraak
Dat volgt u. n u wil ik hier mijn rechtvaarde zaak
Verhalen. wreedeTurk , mijn Vrouw fturf door mijn handen .
Mul. Heb t gyu Vrouw vermoort? fchaamtu,ówreedefchande !
Dit is de tweedemaal, eens in het duift're graf,
Maar toen nam ik Mevrouw haar wreede banden af,
En nu befmet gy zelf u handen, zie , zy rooken
Noch van 't onlchuldig bloed, i k deê dees nacht haar fpooken ,
En waaren voor de koets van u Venetiaan,
En dat om Borgias dood, die u vallen had verraêrt
Door't fterven van u Lief, u Ziel, u Welbeminde.
Verheugt u om zijn val, waar in gy vreugt kunt vinden.
Je». Verrader , daar's uloon.
Mul. Da t u de donder flat.
Ft». WaarisFerrando ?
f hik Ach ! den Hemel helpt hem.

F 3

Borg* Ja,
Dit

Die is zijn hulper al. dees nacht qua'm hy vertoonen
In fchijn eens zwarten Slaaf, dees hand ging 't hem beloonen,
En zond hem na zijn graf.
TbegD. Hou daar vervloekte, fterf.
Borg. Stort , ftort, ó Citeron, dat ik eens ruft verwerf,
Laat nu u hooge Palm door zulk ee n ftorm bewegen,
Verwelkt, en ftort op my, ik heb mijn loon gekregen j
Maar gy, vervloekten Turk, zijt fchuldiger dan ik. Hj
jlerft.
Mul. Waa r blijft het blixemvuur, dat het my niet verftik ?
Buigt Libiaans gebergt u kou-bérijpte kruinen,
Schuilt in de Peekelplas uw's Vaders hooge Duinen;
En Bergen, dekt u hooft, aanfchouwt doch niet den val
Des Werelds-fchragers. ach .' ik fterf. O duift're dal,
Spalkt nu u holle muil, gy zult een roof ontfange n
Die gy niet zwelgen kunt. a i my!
Hj fterft.
lul. ' k Bpet mijn verlangen
N u ik hem fterven zie.
Ten. H y heeft zijn rechte ftraf.
Per. Mevrouw , ons trouwe dienft blijft by ons tot in 't graf.
lul. I k dank u Heeren. O rechtfchapen Onderdanen !
Fen. Mevrouw , ai! weent niet meer, droog af dees brakke tranen,
En ziet my doch eens aan met een. gezeegent o o g :
U haters zijn geveldt, ik bid Mevrouw, ai! droog
U paerle tranen, want zy zijn onnut gekreten,
Of ween t gy nu uit vreugt ?
lul. Mij n droefheid is vergeten.
Thil. O fpiegel van de deugt! gy-hebt de lift en kracht
Verwonnen, en u zelf in vrye ftaat gebracht;
Gy zult in onze eeuw een baak en oogmerk ftrekken.
Om ieder door u deugt tot deugden op te wekken.
Ten. Mevrouw , aanziet dees Vorft die in u liefde brand,
Toont hem een minlijk oog., ach ! die d'aJbafte han d
Mocht roeren, en zijn luft verzaden op u lippen.
Wat zeg ik lippen ? neen, met recht zijn 't minneknippen.
Gy hebt befpeurt mij n min, mijn pijn, mijn brandt, mijn fmart ,
Ontfangtdeesofferhandt, mijnopgeoffer t hart .
Gy Heeren/ik; verzoek Mevrouw van u ten echte.
Fer. Z y heefteen vry e wil, wie derft haar onderrechten ?
lul. Zo o offer ik alhier aan u mijn zjel en hart.
Pbil. De n Hemel geeft u heil na lang-geleeden fmart .
Ten. Ik

Fen. Ik dank a voor dees wenfch; maar, ach I door het bedroevea
Van Vorft Ferrandoos dood leidt noch mijn hart in fchroeven j
Maar droefheid dient verbanne. i k huw' my aan dees vreugt,
Aan dees verkooren Zon, en pronkbeelt van de deugt.
Gy die met ons de dood ontfprongen zijt, fcheptlulte,
De haat is uit dit Hof, hier huisveft niet dan ruite,
De ftormwindt is voorby, een ftillekalmt' verrijft»
Die my dees groote vreugt, beneven u, bewijft .
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