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APPOLLONIUS,
Koningh van

TY R U S.

t'AM

STERDAM,

Voor J A C O B V I N C K E L , Boeckverkooper i n dc
oude Lely-ftraet, i n dc Hiftory-lchrijver ,
ANNO I66Z.

OPDRACHT,
Aen Mevrotitt>e,Mevrouw

A N N A va

n H O OREN ,

Gemalin van den Edelen Heere

C O R N E L I S va n V L O O S W Y C K ,
Veere van Vloofr»ijck^y Diemerbroeck^ en
Paepekoep, out Burgermeefier, en Roet
der Stadt Amfierdam.
EVROUWE,

Hoe lo s en wanckelbae r den ftaitder
wereltlijcke Vorfte n e n Koninge n is>e n
hoe on(eker,en veranderlijck delèlve ftaet,
bevindenwe niet alleen in onfe eeuwe, maer d'aeloude
Hiftorien wijle n on s doorgaens aen (al s liilckx te n
klaeren toonftellende) mee welck een ongeftadigheyt
defelvegemenghtis. E n ho e deftormenvan he t geval meel t de Tinnen de r Vorftelijck e huyfe n zijn ra-»
kende,voorbygaende degerufthey t va n een minde*
rer (doeh veyJiger) ftaet.
De hooghmoet, of liever de ftaetfudit,veroorfoeckende meef t «y t bevocht e Vi&orien, e n verkreeg e
Zeege,wickek fïc h ftjo diep inde harten der Zeegeraelders,dat die (door deelê drift verruckt) daer doo*
aerval,of verandering h i n ftaetsfastken meeft zijn
veroorlaeckende.
Dit fienwehie r (inee n vergelijcking h by d'oud e
eeuwe) meede aen Koninc k Appollomm, die, e p de
hoogfterrap va n vcrwinning e geftel t zijnde,e n fi|n
A Ï vyan
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OPDRACHT.
vyandcn verflagen hebbende , ee n heersfüchtige'o f
Tirannigen Koningh is verbeeldende > hy >ftaende in
fulck ee n ftaet die by nae onwickbaer fcheen, werpt
fich fèlv e van die hoogte in de alderlaegfte ftaet, Ja in
de doot lèlve: wy fienhier tot meerder opmerek, een
dubble flagh, aen ftaetfuchtigente beurte vallende.
Jtieta Koninck der Damalceenen, foo lange het geIuck hem d e handt bood t verbeelde oock wel een
dappere en moedige Krijgs-Vorft, maer (óo dra hy fiin
Zeege misbruyekte en doorftaetfuchtaengeprickelt ,
fich me t het fyne niet en vernoegde > wort hier ten opfight va n rechtvaerdige ftraf,fyn vyant in handen gefielt» die hem e n fyn zae t niet alleene ter doot en
brenght, maer oock (èlve lyneygeri enbygewonne n
Landen in bezittinge neemt.
Onder dele twee ftaetfuchtige,worftelen nie t alleen verfcheyde harts-tochten^ Maer wy zien hier in
cenbefpiegeungh va n veranderingen, oock, hoe de
ootfte gemoederen getemt worden, en hoe de neeigheyt nae den val gekomen, fnietdenckendeo p
aertfe ftaetenjalleen noch voor 't leven bidt. Bekrag tigende, dat ftoutegemoederen door dwangh of door
vrees van grooter ftrafrotootmoedigheyt konnen gebragt worden; en leerende tot meerder nadruck, hoe
veranderingen der ftaetenveranderinge van gemoederen veroorfaeckt, en dat yeder fyn lucht afmeet, nae
de heerfchappy die fyn Scepter bereyekt. Dele veranderingen,in een dagnvaert foo gevoegelijck geichickt,
en door den Poëet (vermidts lynvertreck^) my ter
handgeftelt,voere ic k nu ten Treur-toncele : doch
foo onmooglijck al s het is dat yemandt met fyn armen
de aerdtkjootkan omvatten,lb o onmooglijck i s het
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dat cene faecke alle oordeelen kan bevallen j en wy
zien hoe deToneelkunft>van eenzydig e oordeelen,
fonder onderlcheydt van 't gebruyc k of misbruyck
wortgelaecktj Hieromm e kiefen wyuHoogwaerd e
Vrouwe ('wel weetende dat UE d e Toneel-kunft ,
niet voor de minftewetenlchap en oordeel t) tot een
befchermftervanditftuck: E n deluckgoddindracf t
aireed veelhooger» omdat fyonder u belcheriningh
haer geftrafte Staetfuchrig e ziet; wat
De Luckgoddin verheft gee n dwingelant,of't i s om eyfelijck t e vallen.
Ontfangh da n , Hooghwaerde Vrouwe , 't geen
ick U E. opdrage: niet at eygen, mast als een werck
dat vry hooger draeft; Enfoow y he t waerdigh zijn ,
dat U E. dit (onder'foo veelheerlijck e konften j als
een der minfte gewaerdight te belchermen, foo (al
ickdaer door gemoedight, mijn Tonneel-yver niet
laten ruften, wenfchende ondertuflchen te blijven
Me-vrouwe U E.
Onderdarngjle tienxa
D. L i NOEL BACH.
In Amfierdam, dm 4, van
Gtasmaent Mm 1662.
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Op

Op he t Trcurfpel ,
Van den Tjran

P O L L O N I U S ,
Koningh va n T

Y R U S.

Iet wer t he t Tyru s Rijck , met Ptincc n b l o « begooten .
Mooitluft, en Dwingland y , die taa n Voif t Appolloo n
Dat h y Aret a moe t me t fijne Zoon s ontblootc n
Van ' t leven . Zo o h y wi l gebie n Damalcu s Kroon .
Ten Vorf t di e overwint , zij n lijde r moe t vcilchoonen .
Een zclvig e ongeval , d e wrecthey t wee t ka n looncn .
De wrecd e Appolloon,ken t Vorft , noc h Onderdanen ,
Het_ ftacl de grijze Vorft , de koor t lij n Zoon s ontzielt ,
Zoo illicit een machtig h Rijck , in bloet , en zilt e trane n
Aluaer d e Heeilèlizuch t «-reet , liet a l doo r ' t ftacl vernielt .
Het har t va n ee n Tyran , i s harde r a U d e ftcctxn,
D e wicetbeyd t leen t gee n o o r , ae n kennen , noc h ae n weenen .
Z o o hol t ee n hollen d Dier , na ' t breelc n va n zij n banden ,
De bloethon t Appolloo n , door Vorftc n Moe t verzoet ,
Zocckt ruft . Maervin t di e niet: zij n wicctheydt phvght de Landen,
Vetvloeckte wicldery , he m aenvoert lo t dec s rlart.
Waet da t ee n Vorf t zic h lac t va n geeftlijcklrcy t bekooren ,
Daei gae t d e Vorft , he t Rijck , e n ' t algemee n veiloorcn .
Jupijn kof t lange r nie t d e gtuwelliee n verdragen ,
Stiet Appolloniu s va n fijne Kroon,e n Sta.' .
Als wreetbeyd t i s volbragh t , dan volgii t t e lae t he t klagen :
Zoo zinck t ee n wre c Tyran , met iijn e Zoo n i n ' t graf .
Wie Vorftc n moorde n der'ft , dat zonde t recht , of reden ,
Moet lijden da t h y wei t wee t o p he t har t getreden .

H. de Qaef.

Op

Op het
T R E U R S P E L
Van 'den Staetfucbttgen Tjran

A P P O L L O N I U S .

H

ley toont bet Treurtoaneel de wreetheyt van een Vorfi,
Die door geen reedHijckJieyt tot reeden is te brengen:
Hy beeft als een Tyran fijn eygen foei bemorji
Met Kpnings Moet; te eel, omfoo verwoet te plengen,
't Gevangens Kjnjgsregt, wort bier fcbandtlijck. misbruyck$.
De Pr'mftnfoeckf een vrou te vrijen door boer finteeken»
Moer neen } medogentheyt voor fijne wreetheyt duyckt,
En is met trou en deugt ver van fijn- Hofgeweeckpu
De droevige Prinfes Jlort kfagten in de wint ,
Sy moet met vaders bloet haer teere tranen wijfen :•
Soo toont een hart fijn drift, dat ftaetfucbt beeft verblint:
Maer 't wanckel rat doet hem fijn Kroon en leven mi ff en,
JVantfcboon des Hemels firaf komt langbfaem op de been t
Teftraffer is haer ftraf: fijn Koningin verfoopen
In wetlufi met Archipp', doet hem de kop vertreen ,
Als fijne Kpets van bem toert fchendigb onderkroopen.
Soofietm' in 't Nederduyts,op on ftTreurtoneelen
Den welverdiende firaf van Tyrus Vorfi berfpeelcn.

A. Micker .
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PPOLLONIÜS,Koninck
van Tyrus> nae d'overwinninge
van Aret a Koningh van Damaf co,wiens twee Soonen door haer
ongeval hem in hande n geraeckc waren ,
neemt raet wat hem met defe boejelingen
te doen ftont: Eerft met fijnVorften, wekker een hem hare doot ontriet , d'andere
hem daer toe aenprickelende,doet hem raet
foecken by de Hof-wichelaer,die fijnongeval uy t haer leven dreygende, hem doet befluyten haer te dooden. Polidamiaonder tuflehen doo r Liefde tot haer eg a Hadad
geketent, werpt hae r (èlve gewilligh in de
hongerige kaecken van dengragenTiran,
door hae r Liefde, of hae r eygen doot, of
fijn verlofling e foeckende. Ondertuflche n
fpeelde Elife, vrou van Appollonius dapper
mooy weer met hae r boe l Archippus , en
door haer Soon afgefchrickt, fmeede n famen, in de voorbaet zijnde, een lift die Appollonius het leven gelden (al •, waertoede
Lijf-waght omgekoft , e n haer Soon door
veynfery (* 't mom-aenfight va n de bloet fuchc) verbijfter t wor t •, op de felve tijd t
komt Aret a ae n 't Hof , beproevend e o f
de verloflingh de r Sone n niet <joo r rantfoen

IN
HO U T .
foen of tuflihen-fpreecke n t e verwerve n
waer: Maer Appollonius in plaets van daer
nae te luyfteren, doemt den vader niet alleen ter doot (cüe hem felve 't leven neemt)
maer oock fijn Sonen, die hy met de koord
laet verwurgen, niet achtende het dreygen
der borgen j Doch egter fijnwreetheyt willende bemantelen i n fchijn , gunt Polida miavoor levende» de dood e lijeken, die
door dit gefight van rou beklemt,op het lijf
van haer Lief het leven verheft. Daer op de
Soon van Appollonius de Kroon en heerfchappy de r Vorfte n erft . H y (Appollo »
nius) ter maekijt gebeden van lijn veynferide vrouwe, verïchijnt, wort vermoort met
fijn Soon> en die vermaeck nam in bloet te
ftorten, wortgewentel t in fijneygen bloet.
HetTonecl is 't Hof te Tyrus.
Het Treurlpel begint in de morgen, en
eyndight in de nacht.

A f Spreee

-

Sprceckende Perfbonen ,
Appollonius, Koningh van Tynit.
Pymaglion, r
Sichxus > ^ Hooftlitden en Raden.
Dardan, <Argus, Hof-tvicbtlur.
Hadad, r . .
Eldad 7
S°°,m van Areta >
Polidamia, vrou van Hadad.
Kratillus, Camtrlingh van Appollonius.
Rey va n Tyriers.
Archippus, Bjdder, enBoelvan'EMCe.
Elite, Koningin van Tyrut.
Licoris > hatr Staet-luffrou.
BS" 1 ,' 0 ' {Hw^ien VM ' s Ksmnff Lijfmagt.
Archiftratus , Soon van Appollonius.
Areta, Kpningb van T>amafcus.
Antiochus, C Koningh van Siritn. j f Q erantm
2tolomcu$ti.Kfini'igbvanEgiften.i. '

Swijgende.
De Vjfwagnn van Appollonius.
De Liffwagttn van de gevange Prinfen.

APPOLLONIUS,
Koningh va n Tyras.

E E R S T E B E D R Y F

.

Jppollonius. PyvMglion. SiJ).au. Dard.m.
Hy Ridders die met my, met wapentuigh
wilcfchorfl'en
Dc krac he van uwe borft, om d'oorloogs
laft r e torllên,
Wat bouwt uw ' bicin voo r raet, voor
't fmeulend' oorloogs vier?
Gedompelt wel vanons.maer 't geen eerlangh weer hier>
Jae fieder als voor heen > in lichte lacgh wil branden:
t i c k paft met vaerdigh oogh op 't doen van onfè handen;
Elk floot fichaenons' macht > elk keert fichaenons moet
Nu ic k Damalcus hoof t verple t met mijnen voet,
En he b de foonenlèlf gevoer t in fcgewaegen»
G hy hebt door uwen moet my doen verwinning draegen.
Maer fpreeck eens rijpelijck van het toekomend' endt
Hen e flfenwichtigevooribrge dient gewent, .
Soo voor het winnen, als 't gewonnen te bewaren.
Pvgm. Hee r Koning.'t is een deugt te trecké voor de fcharen
' Van 't moedigh oorlogsvolck, wanneer dat felfsfortuin
Noch wijfelt, aen wiens gunft fy hellen fal haer kruin.
En dan 't gewonnen luck met voorforgh te behecken>
Of het wantrouwig mogt haer aenficht van ons trecken>
Daerom den raet die ick, Heer Koningh, geven lal
Js,dat fij n Majefteyt fee r vlijtighbovenal
Acht geve op die geen die hy nu heeft gevangen,
Want aen haer leven fal 't eyndt van den oorloog hangen.
/tpp. Dat weet i k wel, maer fcg> wat raet is voor dien knoop
Recht op te loden i of begaept ghy oock noch hoop
Dat ick doo r haer wel hooft der Damalceenfcherijcke n
Kon worden <?
Pygw.

A P P O L L O N I U S .
Pygm. Niet lbo veel.
Waer fijndan uwe blijeken i
% breyn dac broede flus,dat t'boejen van het fvvaert
Hinghaenhaer 's levens draet, foud'ick als onvervaere
Het lehitterende ftaelmet 's Koninghs bloet beverven i
Pypw. Dees raetfleept groote winft>gy fult veel forgSdervS»
G hy dwingt den Koning felfs> die reets tot lofling gloey t
Van fijngevangen Soons, als ghy de tacken fnoeyt >
En liet ghy dan geen kans den wortel uyt te rucken i
De ftoutheytmaeckt dat wy gewenfte vruchten plucken:
Af f. Ic k weet het los geluck > biet Routen fteetsde hant >
MaerBloodaerts ftraksde nek.en fchopt haer aen eé kant)
Maer ghy Sicb<em, fegh,vindt ghy dit oock geraden *
Sicb. Verfchoon mijn kleynen raet,hct fijngeé Konings dade
Dat men het Koninghs zaet wreet offer aen de doot,
Mijn breyn al over langh net rijpen raet befloot,
Dat men het leven Tal aen haer nyt gunft vereeren,
De kans kan oock met ons gelijck met haer verkeeren,
En fegh my wat voor winft ghy in haer doot begaept i
De Vader (denck het vry)niet forgeloosen flaept,
Maer knaeght fijningewant met doodelijckeforgen
Hoe hy fichwreecken (al, fo ghy haer wilt verworgen >
Ver worght ghy eer en roem door ftaelen ftormbehaelt >
Uw' luyfter leyt gedooft waer rqeed' ghy zegepraelt,
Jae d'uy tkomft laet u heel bedremmelt fittenki jeken:
Apf. Sal dan mijn Mogentheyt voor d'hare moeten wijeken?
Sicb. Dat hoed' Jupijn,maer hebt ghy 't luck aen u verpant,
Ghy weet 't is weyfeligh, ten hout geen wiflê ftant.
Apf. Ick fal de wiecicen van des Vaders machten fnuyeken:
Sicb.Cy fult met Moortbekladtdenlaftcrnoytontduycken.
Af f. Wa t fegt Heer Dardan nu i e n is 't geen Helden daet
Dat men den oorlog demp in 't bloet van 's Konings zaet?
Durd. Ickachtfij n Majefteyt doe na fijnwelgevallen,
De ftoutheytbaert ontfagh, en wort ontfien van alle;
De Buercn krijgen fchrick > men wort vanelck gevreeft,
Daer licht fachtfinnigheyt is d'ondergangh geweeft >
Het is der blooden aert voor andere te fwichtrn;
Aff. Ic k weet dat iek mijn Rijk van lbrgenfcl verlichten
Door

Koningh un T Y R U S :
Door't dooden van de Soons.
Hard. DeVadcrisopwegh
Naer 't Hof, enroaeckt by fichalt'elckens overlegh
Hoe hy fijnSooiien beftontwringh uyt onfeklaeuwen:
App. I s 't waerheyt 't geen ghy feght ?
Dard. "Sijn moet wil niet verflaeuwen >
Hy waeghtfijn lijfen Rijck tot loflingh vanfijn zaec,
En fleeptfijn Dochter meed', die in den Echten ftaet
Met d'outften overlang door liefd' fichheeft verbonden»
Die heeft door fmeecken fijnverloflinghonderwonden;
App. Haermoeyte n is vergeefs.
Pygm. Soo ghy den Vader hier
Kont troonen, kont ghyftracksuytdoven 't Oorlogs vier.
Aj>p.'t Is waer.ook heugt my wel,hoe hy my had gefchreven
Dat ick fijnSoonen load' befparen in het leven,
Want hy haer loflèn wou: ick hebb' hem toegefey t
Sijn vrygeley, maer hebb' met eenen overleyo
Dat icknae mijnenluft haer allefal doen danfièn*
Sick De weerftuyt is te groot:
Watweerftuyt? 'kfiedekanlèn
% es goddeloofen krijghs verbannen ceuwighlijck ^
Als ick den Vader doodt, verkri jgh ick noch een Rijck.
Sicb. Het paft een Koningh wel te houden woordt eneeden.
Aw. Alsickeenrijckgewinpasickopwoorco f reeden.
Sicb. Een rijck met moort bekladt maeckt u tot een Tyran.
App. De deugt beftaet in't ftael,krachtmaekt den befte man.
Sicb. Me n gefpt het harnas aen om 't ongelijck te wreecken.
App. Tot mijn vernoeging wil ick naerhaer leven fteecken;
Jck fegh dat ick het wil, mi jn wil is my een wet,
Die ick nae mijn gebiet hebb'overal gefèt:
Daerom wie fijnen wil, wil tegen mime kanten,
Die laedt fijnftrafop fichmet alle fijnverwanten:
Maer keurt ghy 't niet voor goet dat wy de Soonen beyd*
Ontbieden voor ons hier, te komen met 't geleyd'
Van die, die op haer lijf naer mijn geboden waecken.
Dard. JaeHeer.
App. So o gae dan heen volvoert ghy defe faecken.
Dard, Ic k buygh gewillighlijck voor uw' geboden neer.
Ajf.

APPOLLONIUS,

lek toets haer inanne moet, dees öpgefwollefweer
% ie moet fich noch van daegh te n alderlaiigften rijpen ,
Wijn wi l lal nimmermeer voorymants machten gijpen.
Cins komen fyal aen.
Hadad. Eldad. Appollonhtt. Pygmalion,
Siclxeut. Dardan.
App. Kom ghy gedwongen paer,
Ghy Koningskinderen, e n valt het u niet fwaer
Dat ickmij n voe t naer will' op «wen neck kan fetten?
Had. Ickftaet gewilligh toe, ghy geeft my laft en Wetten,
En *t voordeel i s geringli't geen ick bevochten hebb',
Maer 't luck dat i s gefïjck als een afvallend'ebb',
Hebt ghyfluuw' geUick als hoonigh ingelbogen,
Ickfiehethaeftvooi ulee f deeriijckuytgefpóogen .
't Geluck gelijck t wel glas, men brylelt' het tot gruys.
App. Soó ghy dit vatten kont wat jaegd'uw'uytuw'huys ?
Kolt ghy nie t ncedei igh ae n my u onderwerpen«f
Hid. Indien ick mijn vernuft lbo kontevoorenfcherpe n
Dat ick geweten hadd ' dit al te droevig lot,
Jck hadï'geen kans gewacgt: heeft luck my eens befpot,
Ghy 2ijt haer fchimpery noyt feeckerlïjckontvlooden .
Maer lègh my, om wat reen hebt gy ons hier ontbooden?
App. Ick kom en toets u moet, zijtghyde doötgttrooft ?
Had. Wanneer ?
A pp. Eer dat de Son verlaet dit morgen ooft,
E'.d. Acht ghy ons vaders woort niet die ons wil ramlbenen?
App. Ic k kan mijn wraeckfuch t dan niet na believen foenen.
Eld. En zijt ghy niet voldaen, nu wy gevangenizijr* *
App. Nee n gy bedriegt my niet met fulckeen loofen fchijn.
Als ick u weer ontfloegh, wat baette my mijn vangen >
Als dat ick felver in miin eygen ftrickbleef hangen ,
Indien dat een van beyd' weer uyt mijn handen quam,
De fmoock des oorelogs verfchiep fich weer in vlam,
En d'ongemeene brandt fteegh boven alle daecken,
Daerom wil ick niet eens aen u verloflïngh raecken.
Hnd. Soeckt ghy gevangens recht c'onthullen door gewcltf
App.

Kpningb xm T Y R U S .

Jpp. V leven en uvrdoot i s in mijn handt geflelt.
Had. Ghylultde nagels dan tot wraeck mijn vader lengen,
Want hy fal fulck een moort fijnleven niet geheugen.
Jpp. Ic k fchop u vaders macht > en flaehet inde wint
Al 't geen hy tot uw' beften reddingh onderwint,
Celijck een Arent fwicht voor een pacr tecre duyven,
Die op een groot geklap van wiecken komen fchuy ven ;
Of als een graegewolf fchrick t voo r een teeder lam,
Al eve n foud' ickoock, indien hy tot my quam.
Jck ftaehier felfs te roer, hy heeft aen my gefchreven,
Dat hy fichtot u heyl reets heeft op wegh begeven,
Jvlaerfooickhem maereen s kaninmijnnetbeflaen ,
Ick fweer hy lal my noyt weer levendigh öntgaen.
Eld. Kee r u génadigh Vorftaen dit ons angftigh fmeecken,
App. Ickbeneendiamantonmogelijcktebreccken .
Sich. Si jn Majcfteyt fyfleesvoor haer wat reckeliick.
Afp. O f bidt gy ook voor haer * gy toont geen helden bli jck
Datghy uw' vyant wilt gevangen 't teven fchencken,
Die eerft door toorn genoopt om uwe doot dorft denken>
Hebt ghy de oorloogs toorts ontftcecken in haer lant,
Om flegs 't gemeene graeu w te helpen aen een kant,
En d'hoofdenongeftrafthaerluf t t e laeten boeten i
Ick wil met defe klingh felfs i n haer boefem wroeten.
Sich. Sy lijden ftrafgenoeghnu fy gevangen zijn.
App. Deesftraf vernoegt my nier,dac ftraffenis maer fchijn.
Skb. Menmoet der Vorftenfiier met mededogen foeten,
App. Hoe foud ickdan mijn luft tot wreken konnen boeten f
Soud ick't gemeene volck dan plaegen om een Vorft <
Skb. Dat vindicknietgeracn ,
ApP. C hy fietmijn tooren dorft
Naer wraeck»en kan fichniet dan in haer bloet verfaden,
Wanneer ick met mijn kling mag in haer rompen baden.
Pygm. DeKoningh vul de buyck van d'hongerige wraeck,
D ird. So demptm é d'oorloogs toorts.daer efk naer hevgt en
EU. Ay! laet dog het verfoek van vader u bewegen? (hackt.
Had. Bedenk datfigmijn vrou nu vint op 't hoogft verlegen.
App. Uw' vader en uw'vrouw* fal haeft hier zijn in't Hof ,
Doch ick ben doof voor haer, fy fullen licht mijn lof
Met
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Met firueckelijckereen,en hoonigh foetevvoorde
Verhaelcn jof fy my licht met gefmeeck bekoorde,
Maer neen ick vlie dien roet met hoonigh ingeleyt,
D e weerftuy t is te groot die fichhier uyt verfprcyt;
Kom breng haer beyde wegh, vvy fullen 't werk befeffert ,
Of wy noch meerder macht uyt dees gevangen treffen.
Appolloniut. Pygmalion, Sicbaus, Dardan,
App. Segh nu in 't kort wat raet gy voor dees deck beftemt,
Dat ick mijn wracckluft fiebehoorlijck gedemt i
Pygm. De Koning brengh haer om geli jek hy heeft befloten,
Want uyt haer bloet fieick u Setel feer vergrooten,
De Kroon reets op uw' hooft.
Sicb. IndiendesKoninghsftae l
Befmeurt wort met haer bloet, fijneer leyt altemael
Verftoten in het graf -} hy fal fijn roem verbafteren ,
En openen elcks mont tot fchelden en tot lafteren:
Soo groot u Achtbaerheyt geftegen is in top
-,
Soogroot kant fichde tii jt met uytgelaten krop.
En lal dees Segepraelfeer lichtelijck verfwelgen :
Want yeder foeckt u eer met afgunft te verdelgen.
App. Wa t afgunftvoed ic k doch, fo ick mijn vyand dood?
Skb. O m dat ghy, wijl ghy kond haer geen verloflïng bood.
App. Sal ick mijn vyanat dan tot fijnverloflingh vangen i
Skb. EIc k die gevangen is mach naer ontflagh verlangen.
App. Softraft me dan het graeu w om 't mifdoé van fijnHeerf
Skb. Het voorrecht van een Vorft dat is al vry wat meer.
App. Sicbae, foo ghy niet u doen met helden daden
Deed' ftijgen, end' u kruyn met Lauw'ren gingt beladen
Tot prael van Tv w Hof , ick fegh,dat ick u gaf
Noch hier op ftaendevoet, de alderwreetfte ftraf:
Het bloet begint in my van gramfchap reets te lieden.
Sicb. Men moet het onkruy t van de wraek geheel uytwiedê.
App. Sietickverfchoonuw'nu: mae r Vorft Pygmalion»
Ghy licht voor Tyrus Rijek,gelijckde middaghfon ;
G hy Oorlooghs Helt wat ract«f
Pygm. Soo ghy mijn raet wilt achten»
Soo
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Soo fulc ghy 's Konings Soons op Mavors outer fiachten.
Men kreunt fich't minfte niet met ander lieden nijt,
Uw zegepraele n Heer vermeerdertfleetsde fpijt,
Cat Mars haer dit mifgunt, dat fyfulck krachtigh voorNoyt op haer vyants tent verkregen >
(deel
* O u oordee l
Is recht gepaert met't mijn.
Dard. Ick ftem het ièlve mee >
Doch mach fyn Majefteyt tot meerder ruft en vree
Het hoog gemijtertvolcknaer haer goetdunken vragen,
Indien 't des Priefters brey n alleenign (al behagen >
So hebt ghy reen genoegh> waer meed' gy dit verbloemt»
Wat'sPriefters guide mont heeft haer ter doot verdoemt.
App. Laet den Hofwichelaer voor mijn gelicht verfchijnen,
Soo mach ick recht mijn raet geli jcken by den fynen.
Gaet ghy Heer Dardanfelf.
Dard. Ick ftapgevvillighheen,
En yl om uw' geboon.
App. Men dient met rijpe reen
Dees ongerijpte&eckeen weynight'overwegen;
Noyt liet my wicbelatr om anrwoort ftaenverlegen:
Icktrof door fynen raet den fpijcker op het hooft,
Wanneer fynguide mont myuytfpraeck hadd ' belooft.
Gins komt devader felfsfeerftemmighinfyntreede .
Argus. Apphlhnms. Pygmalion. Skhttus. Dardan.
Arg. Ick wens Jupijn beftrael fynMajefteyt in vreede.
App. Ick wens dat al de goon voordeeligh fynaen my >
Arg. Haer gunftbefchijn dit rijck aen recht en flincker-fy.
Wat tracht fyn Majefteyt uyt mijnen mont te hooren i
Of foeckt-fe raet van myfyn vyanden te fmooren i
App. U is leer wel bevvuft, hoe ick Damafcus hooft
Door 't luck van eenen flaghebb' van fynmacht berooft;
Arcta fwicht voor my, fyn Soonenfyn gevangen,
Ik foud haer graeg naerloon haer rechten doen ontfangen,
Want wie fyn vyant fchreum t,die bied aen haer den rugh>
Wie haer niet ftraffenwil > die bouwt een breede brugn>
B Wae
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Waer over ly noch eens den overwinnaer volgen,
En boeten foo baer wraeck nu kroppend' ingefwolgen,
Mi jnRaetfluy fijngefplitft,d*eé fmeekt my voor haer lijf,
Den ander kietelt my tot wraeckluft even ftijf,
So dat mijn linnen fleets als wederwichtig hangen, (g g
D'eé geeft my voet tot hoop, en flerkc mijn groot verlan't Geen ick reets in mijn borfigevoet heb tot het Rijck,
Den and'ren feyt dat ick mijn eer quets doodelijck,
Dies Vader (want ghy weet Godts wijsheyt te vertalen)
Liet ick u voor mijn Troon als mijnen raetsman halen,
Dat ghy my fpoedeli jek het voorneem van de goon
Geli jek ghy fijtgewent» brenght voor mijn oor ten toon:
Uw' guide moot heeft my vaft in verbant gehouden»
Dat ick fêlftot een ftipmijn voorneem op uw' boude,
En fegh het vaerdighlijck.
Arg. Al s ick met dencken dringh
In 't binnenft van mijn hert, ontmoet my daer eendingh,
't Geen my al over langh heeft in mijn fingelegen
-,
Ick fiede fchaeckelen van 't ongeluck volregen
Ten koften van Arm': het vogels ingewant
't Geen in mijn laetfte plicht der gooden wiert verbrant«
Voorfpelde my veel nieuws, my docht ik lag twee G ieré
Gewapent met haer beck,en klaeuwen»vo©r-my fwieren,
Elck moedigh op haer kracht, elck hakigh naer elks doot,
My docht naer langh gevecht den eenen Doven fchoot,
En flingerd'met lijn nebb' lijn vyant, die aen 't fwaeyen
Heel tuym'linghsuyt fijnkracht moft opdenAertkloot
Den and'ren op hem aen,en fpeelde fo de ljaes (draeyen ;
Dat hy 't aesgierigh dier felfmaeckte tot ti jn aes,
En brafte van fijnprooy: maer fietterwijl fijnklaeuwen
Noch roo t van'svyantsbloet, fijnmontnaeuw\v3su> t
'tlaeuwen,
Schiet ylingh uyt een hoeck een langh verborgen Valck,
Valt op des winnaers lijf, gelijckeenfiioodefchalck
Dieachtereen gehught paft lladigh op fijn luymen,
Om fijn gewenfte kans niet traeghlijck te venuymerj,
En fchiet van achter toe, foo dat men niet en weet
Waer men fichhouden fal tot tegenftant gereet:
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Soofcboot dees Vogel toe.enwift de Gier te treffen
f)ar hy fichnoyt en kon van fijnepiaets verheffen;
I>ic fweefde voor mijn oogh, Jupijn die fygelooft
Dat hy Damafcus Heer heeft van fijnmacht berooft :
Mijn raet Heer Koningh is, behoed' u voor de Soonen
En wilt haer leve n niet om groot of kleyn verfchoonen;
Indien fy mogen eensontworftelen uw' macht,
Ghy faeghtuKoninghrijckhaeft to t fijn eynd'gebracht.
App. Sofchat ghy dat de Soons noch naer mijn leven haken 1
Arg. S y wagen 't uy terft lot, eer fy di t wilden ftaecken.
App. Ic k danck den Vader voor fijngoddelijcken raet >
'K beveel my in de gunft van die op 't Autaer flaet.
Arg. E n Ick fijn Majefteyt aen Godtjupijn bevolen .
Appolloniics. Pygmalion. Sicbaus. Dttrdan.
App. Wa t duncktuVorften, heeftJupijnoytyetverhok n
Aen 't höogh gemi jtert Volck i E n lal ick dit gety
Soo ftaeperighen luy, foo onnut fienvoorby {
En is't niet beter eens de langhgevvenfte haven
Met wi jsheyt aen te doen, als langh te moeten draven
Door veelderhande flaghvan onweer en van wint {
D ie 't luck heeft tot fijndienft, wanneer hy eerft begint >
Sal die fijngunftigh heyl foowrevelijek verfchoppen *
Het is de goon geterght,fylouden konnen kroppen
Hun haec; eh vrouw Fortuyn (oud* wijfeligh haer rat
Verdraeyen: Ickomlaegh ; mijnvyand t i n mijn Stat ;
Mijn volck vernielt; mij n Ri jek vertreenj mij n Kroon
verlooren:
Ick taft eerft toe, en geef haer ftraf,haer toebefèhooren;
En wie mijn woort weerfpreekt die vrees mijn ongenae;
Jae boet het met de doot.
Pvgm. SijnMajefteytdiera e
' Dat fich gelegentheyt laet by het voorhooft vatten:
Macrkael van achterhooft lae t fy dien heel afmatten
Die haer met groot berouw' en moeyten grijpen wil.
Sick. De Manflagh aen de Soons, dat is alleen de fpil
Waer op ons ondergangh noch eyndeli jek fal draeyen.
App.Kont gy der goodenTolk met fulck een vonnis paev
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Sich. Ick acht geen Priefters woort >fy fpreecken by de gis.
Apf). Ick acht u noch veel min, want ghy fpreeckt altijo mis.
Sich. De weerftuyt fal ons noch eens voor de fchené fpringé.
App. Tergt gy mijn gramfchap dan • Ik mag niet langer dinMetyd'lereen. Ho u daer, verrader van het lant, (ge n
GaetghydeSoonenvoor; kom legh hem aeneen kant.
Pvgra.Langhleef fy n Majefteyt inwijsheythieropaerde .
Öard. En delg fyn vyant uyt die ons met raet befwaerde:
Maer fie ick niet in 't Hof Kr<»'Ww komen aen,
Hyftaptmetyl'ge treenalvoorwaertsopon s aen.
Kjratillus. Appollonius. Pygmalion. Dorian.
Kjat. Jupi jn reek eeuwigh uyt de Majefteyt fynleven.
De dochter van Arm heef t fichop wegh begeven
Tot loflïngh van haer man • Enisalreetsin't Hof ,
Verfoeckt met nedrighcyt behoorlijck verlof,
Of fy van het rantfoen magh voor u ooren (preken:
Hacr fchoont'heeft kracht s genoegheen fteenenhert te
breken j
Haer oogen fchi jnen reets verandert in een vliet,
Want uyt deesftroomen, fy al biggelend'begiet
Haer bloofend' aengeficht; fy fchijnt in druk te fmooren.
Afp. Ick geef haer graegh geley > en fal haer willigh hooren,
Maer niet voldoen; want fietick houd* my aen de goon,
Die hebben'twaeckend'oog h t e houden my geboon.
Pygm.Sijn Majefteyt en fal geen wraeckdes Hemels tergen.
Afp. Eerwijckdeze e voo r 't lant»of ongaft vrye bergen
Tot niet, eer ick my laet verrucken van mijn wit;
Het is voor my genoegh dat ick een ri jek bezit:
En 'k lal haer klachten oock met doove ooren hooren,
Doch 'klaet my nimmermeer door haer gefmeeckbe kooren,
Mijn flnnenzijnverftaelt,mijn ingewant verhart >
Mijn hooft als Diamant, da t al de hamers tart.
Pvg»;.Gins komt fy ftadigaen>dochdroevigh in haer wefen.
Jpp. 't Zijn tranen; ick behoef niet voor haer kracht te vrefen.
Poly.
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Polydamia. Afolkniut. Pygmalion. Dtrdan. K.ratillitt.
Pol. Jupijnbefcher m de ftafvan fijne Majefteyt,
En houd hem aen 't geluck gedurigh toege wi jt,
lek kom met nedrigheyt, voor u geficht verfchijnen ,
Enfie ofick niet kan verlofllngh voor de mijnen
Verwerven> voor u ooghj mijn ingcftelde reys
Is nergens om geweeftals om dees mijnen eys >
Indien 't u oogh behaeght hier voor u Oor te brengen:
Mijn plicht gedooghde niet geen uytftel of verlengen,
Door dien mijn Egae is gekluyftert e n geboeyt,
Mijn fieltot fijnontfet in groot verlangen gloey t;
Als 't hooft niet wel en is verqui jnen (tracks de leden;
Wanneer het lichaem kan aen 's hoofts verlofllngh treden
Betoont het dat het niet is van fijnhooft ontaert.
Aff. Ghy-hebtvoor ugenoech uw'rechte plicht bewaert>
Dies lal ick met gedult verhooren uwe klachten.
Tol. Ic k hoop fijnMajefteyt lal mijne tranen achten.
App. Ickachdêjdochlaetickuw ' woorde n evenwel
Eerft hooren, eer ick u een wijfli jek vonnis vel.
Pol. Sijn Majefteyt die weet> (hoe foud' hy het niet wceten)
Hoe 't glibberglat geluck my onder heeft gefmeeten ,
Jae gantfeli jek verplet, doen d'uy tkomft van een flagh
Mijn achtbaerheyt begroef te fiemop eenen dagh:
Want 't nootlot,( Ach T 't verhael dat perft uyt my de ti a Wanneer ik 't ongeval begin (legs te vermanen,)
(ncn
Dat heeft haer uyt haer Rijck in uwe hant gefec j
De fneed' van uwen Dolck op haren hals gewet;
Nu heeft haer 't ongeluck fulck eenquetfuer gegeven,
Dat ic k lêlfs ftaebeducht of fy oyt weer fal leven,
De liefdetot mijn Man, en mijn vereende fiel,
En d'oorloghs laft die hem foo laftigh overviel
Die dwongen my dat ick u voetbanck foud' gacn kufien,
Uw' goetneyt kan den toorn van 't ongeluck uytbluflen
Wanneer dit mijn geween krijght op uvv'hartc klem,
En ick met tranen meuck u ftaelgemoet voor hem,
Voor hem die deerlijckley t in uwe macht bedreinmelt.
B 3
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Afp.Ay uy t uw' woordé ras! hier dient niet lang gelêmmelt.
Pol. Verfchoond'ellendigen, ö goedertieren Voi ft•
App. Sulckeenverfchooninghalsikvanhae r wachte n <iorft
Sal ick met effen maet in haeren boefem meten.
Pol. Ay wilt u goetheyt niet in uwen toorn vergeten ?
App. De godtfpraeck heef t haer reets aen Acheron gedoemt.
Po/.Degodfpraek wor t vry meer door haerontfiaggeroemt.
App. Wie Gods geheymfpraeck kreukt.di e kreukt het recht
Pol. Hoe! hebbé fygenaed* gevangene verbodé> (de r godé?
Die in een flavernymet haren hals gebuckt,
Dooreen ondraeghlijckjuckjfijn t'eenemae l verdruckt ?
Der gooden goetheyt fpant de kroone boven alle >
Dies kan dees wreede daet de godtheyt niet gevallen.
App. Behalve n onfe Goon begeer ick 't oock voor my >
Want haer verlofllngh ftiert mijn leven inde ly;
Wat voordeel (bud'my doch mijn overwinningh baeren?
Als dat ick op een fchip onfeecker kon ervaren
De vlam van d'oorlooghs toorts die nu is uytgedooft;
Enickin'tvoetfantdan krompvanmij n mach t berooft,
Dies wil ick geen gewach van haer verloffingh hooren ,
Dewijl mijn breyn voor haer, haer ftraff' reets heeft bcfchooren;
Mijn finnen fijn verftaelt, mijn goetheyt is verhart,
Als ick de fpijt herdenck» dan wort mijn wraeck getart.
PoUlk bidd' laet ik dcVorft doch met mijn tranen mèucken.
App.Ghy hoef t mijnooren niet metuw'geklagte beucken.
Pol. Ach laet de vader dan verwerven voor fyn krooft,
Dat fy in haren ramp genieten defen troeft ,
Enfien de s vaders hart to t hun verlolfingh hellen,
App. Ick fal 't haer mondelingh getrouwe!:ick verteilen,
Maer dat ghy meenen foudt dat ick haer loud ontfiaen,
Is niet als hooy gedorft, want ick fal daer niet aen.
'k Hcbb' u mijn breyns befluyt kort te verftaen gegeven.
KjMille ley t haer uyt. Soomoetme n me t die leven >
Wie oyt gedachten heeft to t mijn verderf gefcherpt ,
Ick (ie het los geluck de bloodaerts vaeck verwerpt,
Doch (a l op haer verfoeck hun doot hun weeren laten.
Ghv Vorft Pygmalhn , omheynt met uw' foldaten >
Hael de gevangens hier. Appol-
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Appolloniut. Pygmalion. Dardmi. Eld.td. Hadad.
J)ard. Wat voordeel heeft de K roon,
Dien fêlfs van vader Mars de feg e wort gcboon:
Soowart uw'ftaelevuyft inuwevyant s haeren,
Soo worde weergeredt , wannee r fyvluchcig h waere n
Doord'ope velde n heen; E n haergepackt verbant ,
Ontloft wort door de kracht van uw' verwinnaers hant.
Dus moetmen wegen voor des vyantshulpe floppen,
En boeten fyne wraeck met afgehouwen koppen >
Verfticken aide hoop vanhaeroytopgevat,
lek hoor Pygmalion aenfleepenopditpadt,
Verfèltmet d'hoofdenva n d'gevange n hooft-vyanden .
App. Hoe fmaeckt u dit pleyzicr, hoe hagen u dees banden?
Had. Mijn opganck i s geweeft te weeligh inder daet,
Om noch in 't rijfen lèlfs tedragen fulck een fmaet:
Maer 't fchijnt het los geluck trach t ymant te verraden,
En keert hem toe de neck in *t bloejenft van fyn daden.
App. U w ' vrouw'heeft my gefmeeckt, met bitterlijck geween,
Doch ghy fult fterven, want ic k bind' my aen geen reen.
Had. Hoe"fterven?acht ghy dan geen tranen vaneen vrouwe?
App. Ickachten ? neenvoorwaer ;
Eld. Dat (al u licht berouwen.
Jlpp. Wat vraeghicknae berouw nu ghy gevangen zijt,
Uw' lichaemhebb'ick reet s aen Acheron gewijt,
En kan ick met mijn lift uw' vader felfs beftricken ,
Die felvc doelboogh lal oock op fyn leven micken.
ïltd. Oyferhart! tyran,eedt-breecker, moordenaer.
Eld. Obloethont! ' k wens het lot fyn ftraf voor ubefpaer,
Op d'alderwreetft e wijs.
App. Dat is recht kinder kermen:
Kom brenge n wy haer wegh , wie haer rech t wi l be fchermen
Verlieftfyns leven s recht: wan t ic k met koelen moet
Noch heeden delen dagh ial tappenaf liaer bloet.
B4
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Rey van Tyriers.
S A N G H.
Het Hooft van 't Damafceenfche rijck^
Areef, begon naeuVp' ioorloogs toorts te reppen,
En ujt fyn macht reets moet ten ftrijd te fcheppen
En peh geUgert in dees vpijckj
Wanneer fyn pander feer groothertigb
Geplant Vmert,en ons volckjnel fmertigh,
Niet duldende dees groot enoor logs la ft,
Die hoer met haev' en goet hiel heel vermaft.
Dees Lantplaegh putte fteden uyt,
Begroef'm gloeiend" puyn de muteren >
O al te meeden oorloogs-ftuyt l
De Leeden moeten het heftieren:
Als 't Opperhooft gefondtght keft ,
Soo boet het die geen fchu.lt en heeft.

T E G E N- S A N G H .
Ons Vorft is met geltjcke macht
Te Veld geflapt; het Harnas aengefchooten
lot dienft en hulp van kleynen ende grooten,
Geen tijt onuutt'ltjck^toegebracht ;
Komt met fyn heyr op 't fyne dringen,
En tracht dien dollen hont te'.dvpingen
Die tot elclq achterdeel op onfcn gront,
Etckj goet en bloet liet deerelijck^gevpont.
Hy heeft een kans met hem geVnaeght,
En beeft den Vyandt overwonnen,
Stjn kruyn m groene LatiO/'ren draeght t
N« is het fumetoerck, begonnen}

Kpningb w n T Ï R U S .

Ten keften van Aretas utet,
Het geen in heebtenijf vergaet.

T O E- S A N G H .
De LantvrouVo' quant bier tijdigb aen,
En Woud' van defer Soons verlofimgh fpreecken,
Doch hy liet haer bet hooft niet ydel breecken*
Sy bad f eer hae(i voor hem gedaen:
Gem tranen kpnnen hem verfoeten,
Sy fullen 't met haer half en boeten-,
Soo ftijghtfynrvraeckj, Vnanneer dat hy gedemkt
Dat toy door defen laji foo ujn gekrenckt.
Elcké toelvaertheefteen groot enkjack,,
Sijn gmimigheyt fltjght feer rechtpaerdigb :
Die ons in ons ellende fiack,,
Is fel fs Veel fulck^een eelend' Xt>aerdigh y
Als hy ons eer had toegeleyt,
Doen hy ons aendeed" fclnmp en fpijt.

TWEEDE BEDRYF

.

Archiftus.
\ j E trage nacht heeft my ten beddeuy tdoen ri jfen,
Naer dat fymet haer vocht des aerdri jx gront ging fpijfé j
Soo haeft Auroorverlaet 't Oranje Ledekant
Van Tithon haer gemael > en haren wagen Ipant,
Verlaet ick inder yl de luye en lichte pluymen,
Want ick mijn tijt niet wil van mijn meeftres verfuymen;
Die my onrfiaelt > verforght > en koeftert, jae bemint
Als eenigh moeder kan haer uy tverkooren kint.
Ick baadin volle min en ongetoomde lullen >
Verfteecken van gevaer,or> defe minnekulten ;
Jckftreel haerboefem,e n ic k vind geen wederftant,
Ick lefchin defe bron mijnheetenminnebranc ;
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Dit maeckt my buygfaem en wilvaerdigh Iiaer te dienen?
Haer liefd'aen tny beloont fchijnt meerde r te verdienen,
't Is beft dat ick mij n plicht doorvlegt me t trouwe daen,
Omfoo hae r hert tot my tefmeedenvafteraen.
Nu dien ick mijne zie l een weynigh weer met (brgen
Te quellen , om geruft he t ongeluck te worgen
Het geen my dreygt, en reets met uytgelaten vuyft
Mijn hooft bereycken wil , met overdae t begruyft .
lek ke n den Koningh wel, en't geen hy heeft oedreven ,
Sijn dade n zijn in'thertvan'tgantf è volc k gefchreve n j
Ick ken lijn Soon , voorwaer te los en licht van tongh >
Diefal lich t melden't geen dat ickhierinbegongh ,
Wat ongemeene buy ftaetmydan af t e wachten *.
De Koning h moedigh o p lijn ongemeen e krachten >
Die muylban t ydereen, en temt met fijn gewelt
Wie dat fijn rijck oft eer iets heeft te nae geftelt,
Enuytdemont fijns Soons falmymijnonluckfpruytc m
Het wringen van fijnftael fal my voor d'oogen ftuyten ,
Dicsyl ickyligh heen,en dien mijn Koningin
Met mijne woorden aen dat ick haer recht bemin,
Wy mogen met ons breyn gepaer t te famen fmeden
Eenvont waerdoorw y bef t het ongeluck vertreden.
Een vrouwen breyn is loos en fcherper van verftant ,
Doch laffer wel in moet: wy dienen hier gekant ,
Om d'uytgelat e macht met meerder magt te dompelen,
Eer ons d'verwinnaers hant komt fchigtig overrompelen.
Ick fpreec k mij n Koningin , enfie hoe fy dees daet
Met woecke r wreecken'magh felfs op des Konings zact.
Archippus. Eli/e. Licoris.
Arch. Maerdae r verfchijnt mij n Son vol Majcfteyt: Elife,
Wanneer ick u behouw' wil ick 't graegh al verlielèn,
Al wat ick reddeloos verlieren kan of magh ,
Uw* min boeyt mijneziel ,
Elif. Heb t ghy dan uwe dagh
Tot onfer beyde r heyl op 's Vorften ftrot geflepen i
Wie rijpelijckeen vont met voordeel heeft begrepen ,
Die

Koningh van T Y R U S .
Die heeft de rechte ree getroffen, om fijnlult
Naer 't heng'len van de wraeck noch eens te fiengebluft.
Arch. Men moet de mandag wel met voordacht overleggé.
Elif. 't Ontmijden 't dreygende gevaer is doen, geen feggen.
Arcb. Wie dat zijn ftuck begint bedenkt voor-eerft het endt,
Denaefleep vanee n were k dien t meed'feer wel bekent.
Elif. Ons ftuckheeft hacft .
Arcb. Ick hoop het fal vandaegh gefchieden. (vlieden
.
Elif. Mij n Soon ivvclt vaft i n toorn, ick kan geen ftraf ontIndien dat hy ons* fchant aenfijne n vade r tnelt , ( welt.
'k Weerhielt hem noch van hem, niaert'elckcns met geIndien fijn tonge klapt foo moet ons lichacm boeten.
Arch, 't Gevaer is bitter, doch ick fal het wat verföeten.
Wat dunckt u van mijn lift dien ick nu hebb' gefireet>
Tot wiens uy tvoeringe ick ftadighben gereet.
De Koningh weet ghy fwemt i n vloeden van veel forgen:
Te komen voor 't geval, 't geen hem noch is verborgen
In 't prangen van Arttt, dien hy beknippen wil,
Om metfijndooteen eynd'temaecke n van'tgefchil ,
Het geen die rijckenftaeg fchijnt over' t hooft te hellen,
Wie fichmet ftaetfuchtlaet in fijneziel verfellen,
Dien wort geftadigh door dien mackeraengepo: t,
Dat hy 't al overheer het geen een Koningh tchorr.
Ick weetdathe m ee n oegft van veel bekommerniflèn
Staegh te verwachten ftaet : Ick hoef niet los te giflèn,
Dies ful t ghv defen vont beleggen neflfens my:
Gae fpreeck den Koningh aen, dat beeft» en fegh hem vry
Dat hy fich hoed', men waeck hier op fijnJiji en leven,
Dat ghy door min geroert, u felfs niet kont begeven,
Teheelen fulckee n ftuck,hy wach t fich voorin*jn ftact,
Jae fiemet Argu s oogh te breydelen den race.
Verfbeck dat hy uw' magh in 't avontmael verfellen,
Soolal ic k knippen voor fyn ly f en leven ftellen.
Ick faldenHooftmanvand e Lijfwach t koopenom ,
Hy is mijn vrient, dat hy flegstegen t'avont kom
Om onfe n Koningh van fyn rijck en macht te rooven,
Ick fa l hem groote gunft by uw' Mevrouw' beloovcn:
En foo my dit geluckt, lal ick fyns levens kiel
Doea
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Doen (Iranden met gewelt > want dit vereyft mijn ziel:
lek hoop ghy fult u raet niet tegens mijne kanten.
JLlif. Zij t ghy verfeeckert van de Lijf-wacht en trawanten":
Arch. O jae Mevrouw !
Efc/.Envaft?
Arch. Soo vaft als ick begeer:
Men kromt elcks hert door lift > tot goütfucht en tot eer.
Ickfcl Mevrouw'lbo ftracksde loofelaeghbeftellen:
Met u verlof ickgae.
Elif. Gae > wilt de wreetheyt vellen>
Verpletter hem tot ftof, 'kloopgraeghdedoot temoct>
Soo ick beoogen magh dat hy meed' ftervenmoet:
Ick walg reets van fyn naem,(yn toren doet my fchricken,
Dies moet ick my een eynd voor mijne vrees befchicken.
Wanneer de guide Son in Theti js armen ley t,
Vertrouw' ickfil fyndoot hem feecker zijn bereyt,
En d'uytgeleefde ziel in Charons dennen fweven.
Wie met de Kancker wil op 't alderièeckerft' leven
Die kerf en fny haer uyt, eer fy haer wortel in >
Eer dat men twij fel ho e dat men haer overwin.
Archipfus. Stragulio. Barges.
Arch. Mijn vriendé weet gy niet dat fchelmézijn te ftrafTcn.
Stra. Wie dat fynti jt veifuymt keur ick voor loom en laffe;
Een moedigh hert verduwt geen hoon of bitf è fpi jt.
Bnrg. Wortghy intijtgehoont, ghy flijtlicht wel door tijt.
Arch. Wanneer de tijt vertraegt.en ons geé ftofkomt biedé,
't Moet dan door marine moet en dapperheyt gefchieden.
Birg. Mé wreekt een boofaert als mé hem verduldig draegt.
Arch. O! datis'tuyterftemetfulckeenfoortgewaegt :
Men moet de bolèn in (yn luften wat befhoeren> (voere n
D ie fvvijgt en 't quaet verdraegt, ioeckt meerderquaet te
Tot d'eerft-geftelde ramp: maer wiede palen fet
Tot d'ongetoomde luft, heeft fyn verftant gewet >
Dat 't overnoodigh is hem foo met ftrafte mereken >
Dat h y als moedeloos fich tot geen quaet kan ftereken.
Strag. W y vatten wel dat ghy 't op ymant hebt gemunt >
Ick
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Ickftae'tutoe, fooghy my ymant noemen kunt
Strafwaerdigh, fal fyn doot met fure ftrafbekoopen.
Arch. Van uw'befcheydenheyt kon ick niet anders hoopen,
De Koningh ift.
Strag. Hoe? wie«f
Arch. De Koningh ift; een man
Boos, wreet en goddeloos, een duy velfchen tyran,
Vervreemtvanal he t geen de werelt deugt kan noemen :
't Is hem een eer dat hy van wreethey t fichmagh roemen,
Diesdelgh fyns levens licht; men roey dien wortel uyt.
Eer dat ons meerder quaet uyt fulck een ftammeipruyt.
Strag. Durft gy het dencken om des Konings ziel te delgen i
Arch. Niet denken, maer ook doen. De aerde moet my fwelSoo ick mijn haet niet heb alleen op hem gekant, (ge n
Ick ruft niet voor dat ick fyn leven zie geftrant:
Want die verdchting denckt te krijgen van een wreeden >
Die wach t niet anders als van hem te zijn vertreeden ;
Hoort wat fynvoorneem is: Aretaiacn ' t Hof
Verfelt met Koningen, en meent te koopen of (nen
;
Door voorfpraek van ./Egypt de doot van beyd' fyn SooHy hebbend' 't hert gefult in gal, wi l niet verfchoonen
Noch vader> loon of vrient, maer wil fynbloedigh ftael
Doen fwemmen in het bloet, getapt uyt altemael,
Soo weynigh paft hy op beloften of op eeden;
Hymeyno doordefenflagh drie rijcken te vertreeden:
En op dat hem fyn Soon niet al te laftigh fy,
Soo heeftmen hem geftemt t e wegen d«md'reby.
Barg. Wil hy fyn eygen loon van 's levens grens verfchoppé:
Areb. He t geen ick fegh is ernft, en niet om mee te poppen.
Icklèghdat al het Hof reets is ten val gcdoemt, (roemt ;
Geen menfeh verfchoont, dan die fynwerek als prijflijck
Soud gy uw' raet by hem, by fulck een wreedaert vlyen,
't Sou u tot geender tijt tot eer of nut gedyen.
Men mint verradery, men is met hact geterght
Op diendieeerfteen menfeh had tot verraet geverght ;
Soo foud' hy op het ent,met reen een fchelmftuck loonen,
Dit is 't gevaer 't geen ickaen uw' fleghswil betoonen.
<Str*£. Ickwasvandaeghin't HoicnbghSicbtus doot.
Btrg.
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Barg. Die man was 't lant getrouw',
Arcb. Da t bracht hem in iynnoot.
Dies bidd'ic k wil t doc h nie t een fchelm, i n 't fchelm*.
ftuck ftijven.
Strag. Wvfeseenuons hul p «wat(lillen wy bedrijven?
Arch, De rvoning moet van Kant, in't middé van fyn vreugt,
En heeden delen dagh i n liefd' en wijn verheugt >
lek fal u t'avont te r beftemder plaetfe brengen,
Ghy fult met uwe troep verfelt zyn, in het plengen
Van Bachus fult ghy hem vermoorden met u khngh,
Jckfal he t ander deel uytvoere n fonderlingh ,
En ick(al u als dan met gele en gunft betóonen,
Hoe dat de Koningin uw' dienften wil belooncn.
Ick gae het is hoogh tijt >en elck pas op fijn woort.
Strag. Den wreden boofwicht dient al lang re zyn vermoort.
Borg. N u laet ons uy tons troep de befte mannen kippen,
Dat ons dien wreeden niet komonverhoec s t'ontflippen .
Arcbippus. Elife. Lycoris.
Arcb. Mevrou w het is volbracht, de lagen zyn beftelt,
Elif. Soo is de trotze vuyft vermaft doo r ons gewelt.
Areb. My dunckt mijn netten fynarchliftigh uytge(panne;i
Elif. 'tlsnoodighdatmen 'tquaetuytoni e paelenbannen ,
Een Leeuw vermom fic h meed' wel in een voflèn huy t>
Dat hy door liften magh verkrijgen tot fyn buyt,
Waer in dat hem 't gewelt geen eygen keur wil laeten.
Arcb. Gewelt met lift doormengt is goet en kan ons baeten.
Een eedelmoedig her t het geen naer wraeckfucht hijght .
Snackt naer geen ander dingh ten fy hét dit verkrijght,
Dies willen wy ons luft naer ons vernoegen boeten,
Soo kan ick weer het zoet van ons gevacr verfoeten.
Elif. On s ftaeldat dient gewet •
Arch, 't Is waer, 't is meer da n tijt.
Elif. O ! waerde minnaer! ö ! hoe berd ghy uyt met vlijt,
Om uweziel met forgh o m mijnent wil tedrucken;
Arcb. 't Is reden dat mijn ziel tot uwendienft komt bucken,
Wantals ick (legs befchouw' a l uw' aenminnigheên,
Sooquetft ghy met u liefd' het midden van mijn leen:
Vaer
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Vaer wel mijn lief. ' t Is tijt dat ick met moeyte fchicke>
Dat hyfichuyt dees ftricknoytweder kom t'ontwicken.
Elife. Lycoris.
Elif. O Vaderlijcke goon! befcher m doch onfenvont,
Of ick fie eer en roem feerdeerelijckgewont!
Wat koeftert niet de min uytmuntende gedachten i
Hoe fcherptfe't brijn <
Lye. Mevrouw' danfult ghyeerft ver&chten
' Uw'rouw' wanneer ghy zijtontflagen van uvv' Soon,
Die dient in tijts beheert, of fchop t u van uw' troon;
Mijn dunkt dat hy fyn fpi jt al preut'lend uyt gaet ftroyen,
En dreygt u met uw' man, wat vloeck hy uyt lal goyen >
Dat kont ghy lichtelijck behartigen, als fpi jt
Een wack're ziel beftoockt, en voet krijgt door den tijt,
Sy foeck t geleeden fmaet me t meerder finaette wreken.
Elif. 'k Sal nae fynondergangh alvaerdige r gaenfteken ,
En leggen 't hooft leer mack voor hem in fynen fchoot,
Elck voegt fichnae dat fichgelegentheyt aenboot:
So ick hem (legs met lift kan van 't bancket doen fmaken,
'kSweer hyfal voor'tgelagh fyn s levens adem braken:
Men dient geen groot geraes te maecken, om in 't net
Een al te loofe n vos te houden ftarckbefet:
Maer' k lal mijn wreden aert met weynig honig mengen.
Lye. Wilt ghy hem dan met een oock om fyn leven brengen?
Elif. Als ick een ftamaf knot, verfchoon ick dan een tack i
Lyc. Uw'isnochnietbewuft wa t goetheyt inhemftack ;
Hy is een Prins voorWaer wel waerdigh lijf en leven;
Elif. Ick neem het wederom, ick hebb he t hem gegeven ;
En wat dat in hem is betoont fichklaer en wel >
Dat hy onwilligh is te doen naer mijn bevel,
En hyfoud ' lichtelijck mij n handel hee l verklicken,
Wie leven wil geruft moet fulck foo naeuw niet micken.
Lyc. Ginskomtdien jongelin g lbo moedighen foo fc hoon,
Dat hyinfyn gelae t felfsovertreft Adoon.
Aixhi-
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Arebiflmus. Elife. Lyeoris.
Arch. Wel Moedermeyntghy mynochlangertevervoogden?
'k Val nufo o buyghfaemniet?
Eli f. He t gee n de goon gedooghden
Suit ghy dat fonder reen verfchoppen en verfmaen *
't Schijnt dat fy mijnvooghdy fooover uw ' verftaen.
Arch. Oneen, Jupijn en fuaaecktnoch krach t noch dwinglandyen>
Maer ghy fult eyndel i jck voor u misgrepen lyen.
Wat hebb'ic k al geleen? wa t heeft mijn volle krop
Niet goddeloolèdaenverfwolgen ? och ! ickfto p
Mijnooren ,als 't verftant noc h fleghsbegint te heugen
Van'tuytgekipte quaet,e n gruw'Ie n die niet deugen:
U w ' tfaem gekuypte lift, en ongetoomde luft,
Die ghy verhit in min, hebt met u lief gebluft ;
En my verneemt van trooft, die kinders aen haer moeder
Genieten} in haerleet: gee n beer wasoytverwoeder
Gekant op eygen vlees > als ghy zijt tegens my,
En dat alleen uyt fuch t tot wreede heerfchappy.
Ick hebb' mijn vader reets beginnen te verhalen,
Hy dreyght dat hy u dit feer dier fal doen betalen >
Want fyn verbolgentheyt brant boven maten feer >
Enibohynuniet wa s belemmert doo r een fweer
Die hem is opgebracht door beyd' Amtaat kindere n >
Hy (bud* u trotfe maght en geylheyt haeft verminderen,
Want ghy hebt langh genoegh getergt ons taey gedult:
De ftrafwort recht befteedt naer grootheyt van de fchult,
En dees uw' t ol fal meed' voor fyne luften boeten,
Wanneer dat wy uw'beyd' vertreden me t ons voeten;
G hy beyd' verdient voorwaer geen eerelijcke doot >
Die eer, en roem, en deughtloo wreevelijck verftoot.
Elif. Mijn Soon ick bid houw op van moeder foo te lafteren.
Arch, 't Is u vermaeck u ziel t'onteeren, en verbafteren,
Dieeedelmoedighey t die u heeft voorgeteelt >
Ick gruwel voor u daet.
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Elif. Gh y hebt my niet verveelt,
UW vader was al langh in menfchen Moet verfoopen,
Dus docht hy door dees vont fyn vryhey t te bekoopen:
De Koning fwemt in vrcugc wanneer hyfwemtinblóet ,
En foo fyn dorftigh hert met doode rompen voet >
Seythy, dees leeuwen aercis'tbillijck teontvlieden .
Arch. U ziel fchijntoock geheel tejancken naer gebieden.
Elif. Ach neen! mijn (bon/mijn wil is buyg&etn aé een Vorft
Die niet foohongerigh naer menfchen bloet en dorft,
Maer toont fichreckelijk voor kleynen en voor grooten.
Arch. Moft gy uw' plicht dan lbo quaetaerdig van u ftooten?
Elif. Ick flietfe niet>maer dacht dat hy fyn plicht eerft brack*
Vermits hyfonderreen vaeck naer mijn leven ftack :
Doch ik neem willig weer 't juckvan gehoorfeemheden,
Waer door ick aen mijn lief verplicht blijf.
Arch, 't Is met reden.Elif. Verfchoon royheb ickoyt mishandelt tegens u ƒ
Arch. Neen.paeyt de Vorft alleen.
Elif. Siet hier uw' moeder > nu
Gebogen,knielt voor u.wilt (legs haer fout verlchoonen,
Watkinthadd'oyt vermaekfy n moede r te gaenhoonen.
Arch. Wat moeder nam vermaeck te fyn een kinder-plaegh?
Elif. Ick deed' om beeters wil.
Arch. Ghy deed' het alle daegh.
Elif. Verlchoo n uw'moeder ƒ
Arch. Wel 'k felmy genadigh keeren
Soo ghy u tergen ftaeckt,enfegh my uw' begeeren *
Elif. Dat ghy het herte meuckt, 't geen op my is verhart.
Arch. Gy eyft wat groots; edoch 't getuyg'nis van mijn hart
Jsmachtigh om mijn ziel daer gans toe t'overreden.
Ick gae , en blijf uw ' Soon:
Elif. E n ick uw' moeder. Meeden
Suit ghy de fcherpte noch beproeven van een dolek,
Mijn veynlèrijen fyn een grondeloofen kolek
Die fullenbeyd'denfoon e n vader noch verdrincken
Eer ick mijn wreken ftaeck,'k wil liever lel ver fincken ,
'tlsonnut da t ick nu mijn kóftelijckentij t
Soonoodigh tocmijanil>onnuttelijckverfli;t >
G Di
e
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Die die fynvoorneemwilwat klem en nadruck geven,
Moet in fyn voorneem fpoen, 'tis beeter hartgedreven>
Als traegêli jck verflaeuwt, en dan op't eyndt geweent,
Eerft moetmen forgen, dan van forgen fyn gefpeent.
Rey va n Tyriers .
ZANCH.
Wat is het rijck. em laftigb juckt
Het gem den drager prangt met druck.
En houdt hem gants ter neer gtflagen,
Sijn kracht verfaeckf dim loft te dragen,
Sijn bemenfijgm, end' qtjn yief
Die is als een geladen kjel,
Te laftigb om fyn loft te voer ea,
Die %ich niet loet door 't roer verroerm.
Wie iff er doch vul groot er flaef,
Als die fich uyt-ftooft voor em ander,
Men (chat een gulden Kroon em gaef,
Moer s'hangt door motjtm in malkander,
De guide fchael fchenckt am hem %oct,
Hoe mort fyn vreught vermenght met vreefen,
Die naeelcks herffens leven moety
En wort van niemant noyt gefrefm,
Ach! fulck, een Kjoon wort hem van loot >
Die 't hooft verdruckf, m hoeft ter dm ;
Sulck_een fietfleets de doot voor oogm.
De vreugt van 't rijck. is hoeft vervlogen.
T E G E N- Z A N G H .
Al fleept de K.roon em groot getal
Van ellend' die hoer dragen f al >
Nochtans ift heerlijck. te gebieden >
Elck.foeckt dees eer by onfe lieden:
De forgh des rijckf is niet foo ftvaery
Indien een }\pningb geen gevaer
Dorft uyt fyn eygen huys verwachten.
É<n Hmo'lijck\baert hem ficaerdcr qu,iet :

En
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En it geüaerlijckjr u achten ,
Vermits defiutten van den ftaet
Befwijcken, en niet konnen lijden
Veel fwarighein atnbeyde jijden:
Eenvrouw'flee ft meerder ongeneugbty
Alt veeltijtt menfcben oogen heugbt.

T O E-Z A N G H .
Indien het lot fyn gunjt verleent >
Dat Venus fich met Mars vereent,
Soo weertmen alle fwarigheeden
Die oyt inrijclfen qjn geiteden:
Want Mart iewaert den onderdoen
Dat by fyn Heer ten dienfi moet flaen,
Soo leertmen dan vrouw' Venus knippen
Befnoeyen , dat fy niet en kan
'r Gewelt doen firanden aen hoer klippen i
Sy is genegen tot een man,
En huygbt fich need'righ voor die voeten
Die 'i buys des rijcks befcbragen moeten.

D E R D E BEDRYF
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Eweltqueeckt forgenaen : Hoe onlangs is 't geleden
Dat fulckeen&hoone vrouw' met tranen heeft gebeden
Datick Aretas kroof t van banden foudont flaen:
Maer neen, ick kant niet doen, ick kan dat niet verftaen,
Dat die die fuik een kracht gepleegt heeft in mi jn landen,
Van my gemuylbant foo , ontkomen foud' mijn handen i
Sal ickgelijc k een wal voor mijn gemeyntgeleyt>
D i e met mijn ftaeleborft, mij n vyanthebb'verfpreyt >
Soo da* hy langs het velt ons vluchtigh toontfyn hielen,
Noch li;den,dat mijn volck door kracht van fulcke fielcn
Noch met mijnondanck fèlf s la l werden onderdruckt!
Neen, neen! indien de kans een weynigh was geluckt,
En godt G radtvus (leg s haer had gegunt mijn zegen,
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lek hadd' al lang mijn ftraf van's vyants dolk verkregen,
lek fagh mijn eer mijn goet j mij n leven felfs geftrant >
Doordien ic k (wichten (ouddoor haergeweltvermant ,
Daerom 't geen ick van haer foud' hebben moeten dragen
Dat leghicknuophaer j 'kfweerbydedondervlage n
En by net fchitt'rend' vuyr dat door de wokken ftraelt ,
Dat ick op def e ftont ftracx hebben lal betaelt,
D e vrientfehap die fy my door d'oorlogs toorts bewelèn,
Die and'ie plagen wi l moet recht fyn ftraffevreefèn:
'k Schrey voort tot wraek> en heb die in mijn borft geënt,
Die heefteen luft tot moort,eenhooptot'trijkgeprent :
Ick fal onmeuckbaer zijn voor tranen of gebeeden >
Voor dreygen, fmeecken, of voor diergefijeke reeden
Een bulderende buy van 'tdreygendegevaer,
Door 's priefters mont gefpelt > verlockt my, fo ick fpaer
De Soon-;,ick fpaer een ftraf,voor mijnen hals befchoren,
Wie niet ftiaft als hy kan, heeft ' t recht tot ftrafverloren,
En wie fyn vyandt fpaert, befpaert fyn eygen ftraf,
Een doodelijcke flang h die hem de dootfteeck gaf .
Maer hoor ick geen gerucht hier o p mijn Hof genake n<f
Pygmalion. Appollonius.
Pygm. Metu verlof ,
Af f. Seghop .
Pygm. 't Zijn wonderlijcke faecken ,
Het zijn drie Koningen, die met een groote ftoet
Verfelt,fynMajefteyt, me t needrigheyt den voet
Totteecken va n haergunft verfóecke n felfs te kuITen,
Sien of fy 't brandent hert in toorn niet konnen bluften.
Aw. Wie raet haer lien foo ftout, dat fy noch na de gront
Van 't grondelijck befluyt, met teeckens en met mont
Tot oiiïèr aller trots, foo ftoutlijck durven peylen,
Sy fullen met gevaer op blinde rotfen heylen,
En ftranden fel ver eer, eer ick ontglyen liet
Die prooy, dieneed'righ my tracht midden in 't verdriet
Geli jek als in een kolek en afgront te verdrincken,
Cae breng haer hier, ick fal IU haer gehoor doen klincken
Sulck
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Sulckonverwachtenmaer, datf y mijngramfcha p fien }
ED ho e dat fy haer ftrafF';en ick mi in wraec k bedien:
Indien Areta komt , hy laetter wis fyn leven,
Het paft hem beft door my als door het graeu w te fneven,
Want hy door mijne hant fyn doot roemruchtig maeckt,
Sijn doot in hem fyn ramp> in my mi jn forgen ftaeckt.
Hoop fieick to t fynrijckindien hykomttefneuvelen ,
Eer lal de rouwe Olymp, veranderen in heuvelen
Eer dat ick fwichten fal, en nu mijn mannen hert
JNietuyte>'tgeen totwraec k fleetsaengeprickeltwert.
Gins komen fy.
Appollonius. Pygmalion. Dardan.Artta.Antiocbus.P(olom<eiu.
Am. Ic k kus dien grooten Heer fyn voeten,
Voor wien die machten van hetaertrijck buygen moeten.
Ick vley mijn ouden hals ten diende van dien Vorft >
Wiens achtbaerheyt we l eer ick fchandighhebbemorft ;
Ick met mijn vrienden bidt dat ghy my wilt vergeven >
Dien misflagh, dien ick heb lbo tegens u mifdreven ;
Verfchoon me, ó groote Vorft > en fietArttahier;
Die komt, op dat fynhooft uytdooven magh het vier
Waer in uw ' rechte wraec k fchijnt o p mij n krooft te
branden;
Omd'uurvanuw'geboort, e n moederlijcke banden >
En 't Koninglijck gemoet'tgee n to t meedogen helt,
Schouw' met een needrigh hert my tot uw' juckgeftelt,
Laetmyhet wringe n van de ketenen beproeven,
En fchenkt myfleghs de Soons,het fal my niet bedroeven
Indien ick lijden magh, dat ick haer vryheyt fie,
Let op wie dat hier bidt, en oock let wel voor wie •
Ay! laet ick't ftaelehert met de(è tranen meucken!
Af>P. Ghy legt met naer geklag mijnooren hier te beucken:
Rijs op kleynmoedige, is nu uw* macht geboeyt,
Die ee r als liedend' heeft in mijn bederfgegloeyt.
Ten paft geen moedige, die andere dorftdreygen,
Verwijft me t wijfs-gekerm foo ymants hert teneygen.

Maer doe uw'voomeK
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Am. Ach ! 't geluck houdt geen befteck,
Het toonde myweleerfyn voorhooft , nu den neck >
Jae heeft mij n Soonen felfsgelevert in uw' handen >
Die gy naer Krijgsrecht houd geknevelt in haer banden >
lek kom hier felfs, dat ick haer wederom verfoen,
Want fyonnofel zijn, ick kond alleen mifdoen >
En bidd' dat ick de ftrafmagh voor haer alle dragen,
Laet ick doch met mijn neck naer beyden onderfchragen,
Enlaetmy torflênVorf t denlaftva n uwewraeck ,
Want ick met mijn gebeen, niet als naer lofllngh haeck,
Die ghy > o groote Vorft haer kont alleenigh geven,
Codt Mar s gaf uw3 tot prooy, haer weelderige leven.
Geef de t de vader weer ,en houd haer als die geen,
Die noch tot uwen dienft ten ftrijde lullen treen:
Of foo fy losbaer zijn, (ö goon!) bedenck vry fchatten,
Al wat mijn Koninckrijck inrijekdo m ka n bevatten,
Dat vatt' fynMajefteyt, en fhuyck mi jn krachten: dan
Verlèecker hy fynftoel:want een gewonnen man
En fonder zenuwen des Krijgs en kan niet deeren;
Of foo ghy borgtocht foeckt, hier ftelickdefe Heeren.
. G hy bloodaert,fmeeckt «hy nu,nu ghy ontfenuwt zijt,
% ranckfinnigen, ick fweer dat ghy mijn hert doorbijt,
Wanneer ghy defe fpi jt hervonckt in defe leeden:
Ick u barmhertigh zijn i Ick paflTen op gebeeden<f
Ick door gefmeeckgeroert? Ic k door eenwijfsgefüch t
Gedwongen totgenaed'i engh y mijnhantontvlucht ?
En weer u Soonen los i d e donder moet my pletten
Eer dar ick lijden fal, dat ghy een voet fult fetten
Uy tdees mijn zael: Ick fpel u heeden fulck een ftraf,
Als oyt wraeckfuchtige fynwreedenvyantgaf .
En ghy, ó borgen! fult meed' u vermeetelheeden
Betaelen.dat ghy dorft foo voor mijn aenficht treeden.
Antio. Is 't wreecken dan uw' recht ,en is uw' wil een wet i
En acht ghy geengefmeeck ?
Ptol. Ickbid u Vorft. Ay! let
Hoe gy het recht verkreuckt, gegunt aen groote Heeren.
Bedaer u toornigheyt.
Af f. Sal ick noch moeten leeren
Hoe
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Hoe dat ick handelen mee mijnen vyant (al i
En dat van uw i o fpijt! ghy maeckt dat my mijn gal
Opberftdoor fukke reen ,hy i s mijn vyant, woorden
En binden my nu niet: deed' hy als 't wel behoorde,
Dien ouden ichuddebol > dien wit en grijlèn hont,
Dat hy 't hert van mijn volck gaf fulck een diepe wont ;
Had hy mijn achtbaerheyt fofchand'lijk niet gefchonden
Noy tquam hy tot dit leet; hy heeft fichonderwonden
Het moorden ,'k moord -he'm eerft wae r uy t ditonheyl
quam,
Mijn fieckis recht, want ick de wapenen aennam, (den,
Om hem 't geen 't ftaelmifdeed met ftaelweer te vergeiIck wil het doen, ick wil , uyt wraecklueht.
Am. Ic k kom melden
Mijn mifdaet groote Vorft,en fmeeck u om genae. (fpae.
Aj>p. Ghyzijt mij n gunft niet waert, ' t berouw komt nu te
Am. Me n roert heo ingewant felfs van de groote goden
Die recht meedogenc zijn:
hebben felfs verboden
A» atDie
ick mijn gunft aenu foudleenen, wan t de trouw
Van uw' gebroocken cedt verdient dit naberouw,
Ghy fult ïoo dadelijck door mijne handen fterven.
Am. Én kan ick dan geen gunft, ö groote Vorft verwerven,
Ay my! ó dubbelt wee! ó dierbetaelden ftiijt .'
Die foo mijn eer, mijn zaet, mijn levens lamp doorbijt.
Ach groote Vorft, ghy zijt niet hardt van ftaelof ftcenen,
Al waert ghy marmor, en gefoogen hadd' de fpeenen
Vaneen verflindend'dier • al waert ghy opgevoet
Op Taurusfteyle kruyn met leeuw'of draecken bloet,
Soofoud u doch het hert tot mededoogen hellen,
Want wie foudineen menfehwa t anders konnen ftcllen.
Als 't geen gemeynfehap heeft met 't menfchelijcke herr,
Ay ftaeckuw' wraeck.' ftel uyt uw ' gramfchap! die nu
wert
Ceport, ghy hebt de gunft der goon tot uw' genegen
Die toonden my den neck ,maer uw' een milder zegen,
Ay! port haer niet tot wraeck,door fulck' ondanckbaerheyt,
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Dat my de oorfaeck is dat ick nu legh gevlij t
Voor u, 'k misbruyckte meed* mijn lof en zegebladen,
Bemorfte ondanckbaerli jck der goon grootgunfte daden;
Wantghy
App. Ayftaeckureen ! ic k acht die niet, ghy fijt
Met uwe Soonen beyd'j de doot al toegewi jt ;
Een fchandeli jckedoot iiilt ghy foo daedelijck fterven ;
Uw' Soonen fullen dan haerïoeningh meed' verwerven,
En ftervenneffens u, want foo de Vader fterft
't Is billijck dat de Soon metfijnen Vader erft >
En al wat manli jck is van all' uw' onderfaten
Dat gae al meed die gangh,geen tegenftant magh baten >
Want als ick 't hooft verplet, wat acht ick dan de leen i
Voor dat fyfchandeli jck met voeten fijnvertreen >
Ick acht geen moet of man, of kracht, of bitfe woorden,
Of fineeckenvaneen vrouw' 't geen andere bekoorde,
Of dreygen, of op recht, of yets daer ghy op denckt,.
Ick ben niet eer geruft voor dat ghy fijtgekrenckt;
D e gooden leerden my boofdadige te ftraffen.
Ar». So o lal den Hemel meed' aen uw, u loon verfchaffen,
Bloetdorftigen tyran, waer leyt het heyligh recht
Gekluy ftertdoor gewelt *
App. Uw'Cteckisnugefleght .
Am. I s d'aerd' van heul berooft * ick foekhet aen de goden,
Of fijndie meed' van huys i verrade r wilt my doden,
Bekladt u klingh in 't bloet, fiethier mijn ftarekeborft,
Wat i neen, ick weygers uw',s' is niet voor fulcken Vorft
Die tegens trou, en eet fijnwoort breekt,kom mijn foneu
Ontfangh uw* Vader dan, en wilt fijnfout verfchonen,
Ick bidd' u om genaed'! of wortfe my ontfeyt i
En is 't u niet genoegh dat ick u heb gevleyt ?
Kom hier verrader.kom, wat draelt ghy < dorft gy vangen
Mijn Sonen<f hou w,fwi jgh ftil, de Vorft die foud' u hanEn proeven aen uw' hals 't gewichte van uw' lijf; (gen ,
Mijn Soonen fijnweerlos, o vreughdigh tijtverdrijf!
En ghy Elyfieh\t\t, 'k omhels u in mijn armen;
Maer facht, wilt ghy, ó Vorft! uw' over my ontfarmen
Watfeghtghyf fwijghtghyftil ï
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Jpf. Bekent ghy nuuw'fchult?
No ghy in 't niinfte geen genaed' ontfangen fult *
Ant. Ic k danck u grooteVorft,nu lach ick,*k kan niet leffcn
Mijn luft tot lacchen, wel, wyftaenhier met ons feflèn,
Sijn wy nietfterck genoegh i o f ick i dat ick het ftael
Hem infijnboefem wringh, en Too mijn Soonen hael ?
Of Heeren is uw' moet foo deger nu verfleten
Dat ghy de reddingh van uw' leven wilt vergeten i
U w*danck ick Vader Mars, dac ghy my winnaer maekt,
En dat dien fnoden hont is door mijn hant geraeckt -,
Nu voer ick't leper aen,enquets
Am. Ay ! wil t bedaren,
En leer uw' finnenhier wat inden toom bewaren
Voor fuik een Vorft, gae heen.en fmeek: end' ik val mee:
O Vorft van lbo veel lants, en van de groote Zee;
Sie hier drie Koningen, die bidden u als flave ,
AUeenigh om de Soons, ontfegh haer niet dees gave;
G hy kent het draejent Radt van 't ongeluck noch niet,
Bedenckeens onferamp, hec geen niet is gefchiet,
Dat kan en lal noch eens, en eyndelijck gefchieden;
Ick (ègh het niet uy t trots, u kan ick niet gebieden;
Maer foo hier bidden helpt, ontllae de vrienden al,
Wy fullen dienftbaer fijnaen u, in al geval,
Of fooghy wreedelijck ons wilt tot wreetheyt porren,
Soo fcherpt ghy onfen moet.
Pi O/. TJW ' ftaet(al heel verdorren
Wanneer gy goetheyt fpaert, of fchaerflèlijck gebruyekt»
Wat is 'er 't geen de macht der Koningen meer fnuy ckt i
Als dat fy meenen, ficheen vrees en fchrick te baren
Door wreetheyt, en haer lëlfs beftricken onervaren;
Waerwreetheitoverheerft^erduyktgehoorfiemhej't,
En 't hert dat wort verneemt, verwildert door den tijt.
Aw». OCoon.' wart ick getergtfen dat van fulcke kinderen?
Uw' hare fijnwel grijs.maer niet 't verftant: wilt mindeUw' woordé, of ik fweer by 't onderaerts gedrocht; (r é
Wat boeyt myn handen dat ghy niet fijtomgebrocht <?
Gae Vorft Pigmalien, ick wilt niet langer hooren,
Berey hier door uw' volck, haer ftraffenaer behooren,
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lek kan niet langer meer verfwelgen fulck een twift
Hier voor mijn ooren, neen, die dient nu voort geflirt;
lek fweer u na Arm, ghy fult hier daed'lijck fterven•
Kom brengh my hier den block>dit autacr fult ghy erven,Nu fterftghy Ridderlijck> nu g'onbedwongen lijdt ;
TJ w' Soonen fullen u verfellen, maer den fpi jt
Wacr meed'ghy mybefchimpt, wilickop 'twoedenf t
vvreecken.
Artt. N u fplijt de duyftere aerd,en wil my vaerdigh fteeken
In 't alderdieprte van haer hong'righ ingewant;
lek fterven! voor dien block < en moeten foo van kant i
Nu ick verwinnaer ben, en Godt Jupijn derf tarten;
En teugel Acheron enStyx,enelck-een harte,
Neen, ick verfchop de doot, nadien ick nu regeer.
Apj>. Ofwortghydol ? 'tis tijtdat ick u dit verleer,
Gae heerich vry by Jupijn ghy fult licht Koningh welen,
Gae maeck dat ellick een, moet voor uw' winken vrefen,
Die hier 't niet maken kon dat ghy verwinnaer bleeft;
G hy hebt hier langh genoegh in' t jammerdael geleeft;
Ick help u vaerdigh heen.
Ant. Mij n Soonen!
Och! die broeders
•
%
ie fullen dadelijck in d'armen dees behoeders
Verfchi jnen, toef haer wat, ghy gaet haer luftigh voor.
Am. Erbar m uw'.
Ptol. Ay ! genaed' .
Aff. Ic k hoor niet aen dit oor,
Vaer voort ghy dienaer.
Ant. Ha ! vervloeckt gedroght wilt wijeken,
Ick wil felf op deesftee mijn moedigheyt doen blijeken,
Ick fegh u anderwerf, ö moordenaer ftaaf !
Dces handen die foo langh de Koninckli jeke Staf
Van 't Damaceeniè Rijck gants onbedwonge fwaeyde
Eer my het los geval foowars de neck toedraeyde ,•
Gedogen nimmer,dat mijneed'le ziel vanhier
Verfcheyden fal door u, ö neen! 't rechtvaerdigh vier
Ontfteeckt een grooter moet in defe borft, wilt fchricken
Verduy velde Tyran, en flavry toe u blieken
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Nu 't nijpen van de noot mijn grijfe fielfoo pranght,
Dat 't lichaem door dees hantyde fteekdes doqts ontfangt,
Obuld'rend'nootlot! dat met ongeftuyme vlagen
Mijn avontlcven endt, moft ick decs laft noch dragen ?
En dat foo onverwaght i ach ! 'k fterf*nu in der dact
Onfchuldigh, tegens eet, en voor mijn eygen zaet.
Aff. I a fterfvry, ick kan my gants lichteli jck genoegen.
-dw.Gy offert hem aen Styx,hy uw' aen 't eeuwig wroegen,
Bloetdorftigen Tyran, geheugh vry 't geen ghy doet >
Den Hemef bid ick dat u boosheyt ftraffenmoet >
Is dit niet recht en eedt, en fijnbelofte breecken i
Apf>. Betoo m u tongh;
P/o/. Ic k fal dan voor mijn vrienden fpreecken,
En kondigh u van daegh mijn haet en vyantfchap.
Afb. Weemoed'g e laffe luy > ick fwicht of wijck geen ftap.
Ghy fijthier in mijn macht, finghklecnder, of ick fwcerc
Dat ghy my nimmer fult meer fmadelijckonteere,
Gaet ghy vervloeckte twee en fietmy nimmer weer.
hnt. B H jf ghy vervloeckte, fterf,en daelt ter hellen neer.
Pygm. Lang h leefde groote Prins,hy teugel 's vyants bende.
Dard. De gantfe rey der goon befchut hem voor elendc.
Pygm. Iupij n die ftutfijnTroon, en ftevige fijnStaf.
Dard. Die hem fijnvyanden vaeck t'overwinnen gaf.
Aw».Nu haelt myftraks deSoons,meteen,fy moeten fpringt
Eer ick verwinnaer fy, foo leertmen Vorften dwingen,"
Hetgelt gelijcke veel wat dat verwinnaers maeckt,
't Sy lift, of't fy gewelt, of hoe mer toe geraeckt ;
De goeden bieden 't luck ons by gelegenthedcn,
Die niet verfuymbaerzijn,al had icklangh gebeden,
'k Soud' fulckeen kans niet licht verkregen nebben, als
My nu gebooden wort-,het geit haer oock den hals,
Dan fwemickinccnzeevanluftendartelhcdcn ;
Want ik mijn vyant hebb' naer 's herten wenfeh vertredé,
Hadad. Eldad. hfpollonius. Pygmalion. Datd/m.
Afb. Hoefchicken fichdeSoonsdoorluchtig,en vermaert
Die door mijn lijfwacht felfs bedient zijn.'en bewaert i
Hid.
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Had. Sooalft eca eed'le ziel paft ongeluck ce dulden:
A/*.Segt dat gy fiilckeen ftrafgekocht hebt door u fchuldê,
Ghy liet dees dooden romp.
EW.Ay.'fchoufpel!
App. Da t is niet,
Ghy fult oock dadeli jck meed' fingen't felve liet,
Getrooft uw 't ongeluck, want gy moet dad'lijck fterven.
Had. Of tracht de Vorft dees block, met dit mijn bloet te
Onnofel Iichaem!ach!ach?'ti$mijnvaderach! (verwe n
Ach ziel! zijtghy't,moft gh y op't eynd vanuwen dagh
Ontmoeten fulck een ramp, eer ghy uw' avont leven
Mocht fluyten, met een nacht van ruft, zijt ghy gedreven
Door dolle raferny, dat ghy als aen een draet
Gehangen hebt uw' ziel, u lijf, uw' rijck, en ftaet ,
Sie broeder, dit 's de fchim van vaders eygen welen,
lek (ie fyn eygen gangh foo als hy was voor defen >
Ha! wilkomgrooteVorft !
Eli. Ovaderlijckefchim !
Diemyvooroogenwaert.Ge nu hoe dat ickklim
Tot inden fpits van roem nuick mijn doot bezegel
Met mijn vergooten bloet,
Afp. Da t is der helden regel,
Sterft nu gy manlijk fterft,envlugt voor niemantsfwaert:
Doch icken acht u niet dit block te verwen waert,
Men ftrafhaer met de koort,en knijp haer toe den gorgel.
Had. Ay! vader! ay mijn lief; en lieve helft, ick forg wel
Met reden dat ghy hieruw' moeytenhebtverfpilt,
Ghy fmeeckt hier aen een Vorft, foo uytgelatenwilt,
Die fyngevoel verhart voor 't mennen van de reden,
Genaed', ay groote Vorft, wil t tot medogen treden.'
"Uyt uw* gerechten toorn.
A(f. Gh y fmeeckt hier inde wint.
Had. Soo ftelick dan de wraeck aen mijn onmondigh kint,
De goden mogen dat met moet en koenheyt ftereken ,
Ghy fult felfs defen dagh uw* eygen onheyl wereken.
£tó. Nuvolg h ick broeder nae,ghyyltvaftopmijntreen.
Aj>p. Nu Ge ick eens het geen daer ick om hebb'gebeen.
Verfoeck de Heerenhier dteinmijn voorhof wachten.
Af.
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Appolloniut. Anüocbus. Ptolomtus. Pygmalion. Dardan.
Am. Wütghy , êgrooteVorft,uw*toorenwatverfachten ?
App. Iae 'k wil u 't dreygen wat verkeren > want ickkan
Jvlet helden leven, Ge dit lichaem, dit 's de man
Waer op ghy hadt gebouwt een borgt van yd'le hoope
Am. Ach oogen fietghy dit!
Piol. Dat fult ghy dier bekoope
Verrader dat ghy hier ontlijft hebt fulck een helt
Die als een blixem was.
App. Ghy zijt in mijngewelt. (flepen
>
Am. Achtreurfpel ! dat mijn wraeck voor ugevolghful c
Ach! ach/ roemwaerde man / watduyvel heeft begrepen
Sulck eerloos fchellemftuck!
App. Swijgh fegh ick, 't is mijn wil,
En ick voldoe hier nu het wit van mijn gefchil >
Gy wout hier flegsvoor mijn van haerverlofling fpreké>
Nu zij n fyall' verloft.
Ant. Ho e kan ick my beft wreken?
App. Ick lach uw wreecken uyt, en fpot met fulck een man
Die gantfch verwijft niet meer als woorden geven kan.
Sedanck degoon dae ghy den dans foozij t ontfprongen.
En fluxuyt mijn geficht.
Ptol. Ick wordt tot wraeck gedwongen.
Kom waerde>laet ons gaen,ick word' geport door 't lijck.
App. Gae voort van hier, en vlucht) ja yl flegshaeftighli jck.
Rey van Tyriers.
ZA N G H.
Ack'.ath'. wat fleepteenJlaet al moeylijckheedcn
Jn oorlogb en in vreede,
By Mavort Krijgstrompet ,
De ruft wort by de vree ood^vaecl^virfet.
Areta foeckffijn krooji
Te krijgen tot fijntrooft,
Twee Koningen in 't midden
Die- willen voor hem hdi;r.
TE «

A P P O L L O N I U S ,
T E G E N- Z A N G H .
Ons Vorfl fchijm heel verbittert of die volcken
Die met hatr fcherft doleken
Naer onfen ondergang)
Geftadigb baeckfen yfelfs met groot vertangb,
Icli vrees dat by fijn wraeck.
In dees verwarde faxk.
Vry meerder fd betrachten,
Als boer gekerm of k^bten.

T O E- Z A N G H .
Dt Vorften qjn te Hoof om hem te fpreecken-,
Die poogenfich te wreecken
En dreygen hem met macht:
Moer ty hatr areygingen fier fier veracht >
Sy doen verlooren reys,
Men k?°Pt Joo licht geenfeys,
De uytkpmjt Jol 't ons heren >
Hoe dat het fd verkferen.

V I E R D E BEDRYF

.

jippollonius. Pygmalion. Dardan,
Aft. Q O o wreecktme n Koninghlijck , diegeen gelegent.
O hede
n
Van wraeckfucht aengeboon,onnutt'lijck wil vertreden;
Wat naeflee p ducht gb y dochuyt dees verwarde faeck?
Pygm. Wannee r ick met mijn ziel in 't overdencken raeck,
Soo keur ick dit voor goet, da t w y hie r daed'lijck luien
D e Eg a va n de Vorft, to t loofingh va n haer qualen,
Vermind'ring van verdriet, en fchencken haer (tot blijck
Van uw' meedogent hert) dit uytgemergel c lijck j
Het geen door defen ftrick beknipt heeft moeten flicker
Watkeertmenfich aendoon.n u leevendeverfchricken ,
En beven voor u ftem > die door 't vertfeeghde hert
Doordondert > want haer wraeck door u gebonden wert,
U w doelwi t is het rijck dat gy een Kroon moogt dragen,
Dat

Kfinmb van T Y R U S .
Datkrijght ghy/tisgenoegh , ghy wint het.
Dard. Ditbehag e
Aen fyne Majefteyt: laet haer dees alle drie
Meed* fleepen>fy bedenck voor allen doch, van wie
Dees ongemeene gunft haer fchielijck komt ter ooren.
Aff. So o moetmen njcken, en geweldigen doorbooren,
Gae hael die treurige dat fyhier binnen koom >
Want ick geen wijven acht , fy leef, en fonder (chroom
Geniet fy, 't geen ick wil, dus temtmen groote Vorften,
Die fèlfs vol moet en wraeck naer mijn bederven dorften;
So boeytmen 't oorloogs fwaert, beteugelt een gedrocht,
'tGeen door fyn boofen muyl veel had ter doot gebracht,
Dit maeckt een moedig Vorft dat hy fyn vyants machten
Met liften of gewelt kan onverwacht verkrachten,
Wanneer ick eeden breeck, foo help ick aen een kant
Meyneedigen, bewaer de reft \an 't vaderlant,
Jcklief eenKoninghrijck vry bet als woort of eeden.
Gins komt de treur'ge vrouw'.
Polydamia. Apjnltonius. Pygmalion. Dardan.
AM>. Ghykontmetuw'gebeeden
Roemwaerdige van my verkrijgen *t geen ghy wilt.
Pol. Is dan de woede wraeck des Majefteyts geftilt f
hfp. Jae .
Pot En mijn waerde liefi
App. Si e om, doch fonder fchroomen,
Soo temtmen die men niet van't woeden konbetootnen.
Pol. Ach, ach.' mijn hert beklemt, mijn aengeficht befterft!
Mijn dootverf is gefet, mijn levens lent verderft.
O fchrickelijcken dagh! moft fich't geluck in 't rijièn,
Van dees mijn vreugde,fich lbo gueren wreet bewijfen <!
Ick hadd' noch naeuwelijx mijn weelden dagh gekuft,
En haer van dicht begroet, nu wort mijn lachte ruft
Gekl uyftert, en 't vaer wel, is reets voor haer gefproken,
Ay my. ' mijn lief! mij n vreught.' 't heeft nie t aen my
ontbroken,
Ick min u.' mochtickuverlèllenindefbort
Van u geleeden ftraf,waer door ghy zijt vermoort,
Ick
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lek foudbaerblijckelijck mij n felfs geluckigh noemen,
Hoe legt gy hier verflenft! ö puyck van fchoonebloemen!
O fpruy t van fulck een ftam: foo 't lachende geluck
Uw* tijt niet hadd'doormengt.mettegenfpoetendruck ,
Hoe foudt ghy uwe tijt tot elckers nut befteeden.
Psgm. Sy fchijnt in 't mergh bedroeft.
Ditrd. 't Heeftblijckelijcke reden .
App. Rij s fchoone vrouw'.
Po/. Waerom? Ic k (ie hier neer-geftorc
Mijn vader, egae, broer, ghy doet uw'eedt te kort,
Wraeckfuchtige tyran ! di e haer dus derft vermoorden.
App. Indien dat alhaer werek foowas, als 't haer behoorde,
Ten was hier voor mijn oog noy t in mijn fael gefchiet.
Pol. Gh y tart de goon tot ftraf, ick acht u woorden niet>
Komt laetdit eyge n ftael mijn moedigh bloet beverven,
En ick noch eer ick fterf, van uwe handen fterven.
App. Ickfchenckaenuwde rom p van dien die ghy bemint,
Ick foeckhie r nietuwdoot ; wi e ill die my verbint:
Dat ik mijn wraek met haer niet na mijn lull foud'boete?
Sy hebben fulck een loon, als mijn vyanden moeten
Verdragen: want mijn wil, ick fegh, mijneygen wil
Dielulfctot hae r ftraf, weeft ghy alleenigh m l,
Dat ghy hier niet en fult doo r my, of y mants handen
Beleedight zijn .
Pol. Tyran, fchen met moordfiecke tanden
Dien gorgel, dien ghy hebt gefchonden met dekoort.
Mijn hert befwijekt, ick fterf,doch ghy fult fo 't behoort
Selfs ee r ghy 't weet u welverdiende ftraf ontfangen.
typ. Sterf t (Tegs,indien 't uw' luft, indien gy wilt verlangen,
Kom roep de dienaers hier, die brengen haer van kant,
Het is my evenveel waer een van haer belant,
Ickfal mij n Koninglijck nae r mijn vermogen wreecken.
Pvgm. Verwonderlijckegoon! wat ifteenzegeteecken >
Als onfen vyant in 't onfaggeli jek gewelt,
Van ons metale vtiyft ten doelflagh wort geftelt,
Softerft een ftrijtdb're vrouw> en wil haer man verfellen,
Wanneer hem Charons boo t falfcheepe n na e der hellen.
Soo demptmen vyanden, en trappelt met fyn voet,
Die
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Die 't oorloogs ftaelwel eer vertilden op ons bloet.
Dard. LaetTyrusgrootegoonfy n Majeftey t belforten
Met milde zegeningh: fyn zeegeblaenniet korten >
Want hy verdient een Kroon, die door dees dap're daeo
Den onderdaen een buret, een zuyl is voor den ftaet.
App. Ditwerckis aengearaey t men dient dit af tefpinnen>
Een rijck is nu voor my onnodigh meer te winnen,
Want Too mijn moedigh ftael, durft taften aen het hooft,
Hoe haeft is 't lompe lit van eer en macht berooft >
Het geen fyn kracht of moet foud met den mijnen kanten •
lek hebb* een foon, een Prins, mijn bloet en trouw' verwanten ,
Hoort Vorftennaer mijn wil, dien ken ickfoogeaert»
Dat hy door niemants vvoort of ftraffenis vervaert,
Dien wil ick Kroon en Staf der Damafceenfche rijeken
Opdragen. Ha!fyn bloeten geeft is mijns gelijcken ;
Die&lnet hollend' graeuw' door fynomiichtigheyt
Betemmen, dat wy al van forgen zijn bevryt.
Prgm. Ic k keur fynMajefteyt van goddelijcke finnen.
Dard. D e voorflagh dient geraen.
App. Wie treet hier foonae binnen i
Dard. Het is de Prins vol roem.
Arcbiflranu. Appolloniut. Pygmalion. Dorian.
Arch. Ick kniel hier voor mijn Vorft,
Mijn vader, die my felfs omheynt heeft met fynborft,
Ickfie fynaengeficht gelijck met guide glanflen
Omringt, die als godt Mars fyntegenftrevers(chanflen>
En muuren heeft verdelgt, bedolven in haer puyn;
De hemel geef een Kroon van fterrenop uw* kruyn,
Dat gh y als Hercules moog t i n de woleken blincken>
En uwen vyant fienin fynverderven fincken:
Geen menfc h is nu (bo trots, of fwicht nu voor u vuy ft ,
Waer meed'ghy't beckeneel uw's vyants hebt begruyft.
App. Ick (vveer ghy zijteen loon alleenig waert mijn daden.
Rijs Jongelingh mijn foon,die zegenrijekeblade n
Waer meed' ick ben verciert, treckt ghy die" ruftigh aen,
En paft ghy toe uw' lof het geen ick hebb' gédaen,
D Roem
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Roemruchte ziel! ickfi e des vaders wefenbloofen,
Een mannen moet , een hert, fo walgend' van verpoofen>
In 't geen lyn breyn befluyt, dat hem geen donderflagh
Of fchrickelijck gedruys , of watter komen magh>
In ' t alderminfte kan vervaren of verfchricken; (ken
Hoort foon, en leert van my hoe dat ghy uw moet fchicIn 't Scepter voeren, en in 't mennen van het volck >
Vlie voor de vlugge vrees , want die is als een kolck
Die veel roemfuchtigéopflorpt,door 'tfchigtigdraeyé ,
Indien ghy wilt met vreesden trotfe n Scepter nvaeyen:
Baert u ontfagh; dat elck u dapperheyt ontlie,
Befpaer u vyant niet in 't leven; veel min die,
Die door haer eygendriftuw* willen tegenfpreecken,
Schud af van uwen hals dit juck, wilt dit verbreecken:
Want dit (gelooft my vry) is 'talderquaetftequaet ,
Wanneer een Vorft fynwil moet vleyen naer den raet:
Het ander fchickt fichwel, wilt liever wreeder welen ,
Eerghygenoot&eckt zijteen anders hant tevrefen.
Arcb. Dees leflêngroote Vorft ontfangh ic k van uw'hant,
En fchick my naer uw* wil, als naer een vvaerdigh pant.
Doch vader, dit beftier kan my nu noch niet paffen.
Aff. Swij g foon,ick forg voor u,ghy zijt de jeugtontwaflên,
Heerfcnftrax, ick hebb' een rijck verovert door mijn lift.
Areh. Een rijck voor my <
Vooru; lek wenfteghy'talwift >
% et is een rijck voor u > Aretais verflagen >
En beyd' fynSoons geworgt,gy fult haeft kronen dragen:
Ick doe dees opdracht u, loo ghy een rijck bemint,
Aenvaert het van mijn hant, nu ghy 't gewonnen vint.
Arch. Ick neem het aen met danck, en kus uw* ftrijtb'rehac den.
App. Ghy fult met zegetack, en ftacydaerbelanden,
En foó uw* dapperheyt by mijne deugden haelt,
Soo hebb' ick al mi jn forgh recht met dit loon betaelt.
Arcb. 1 ck dien u groote Vorft.
Pygm. Langh leef de groote Koningh.
Dari. D e gbden ruymen hem een herberg in haer woningh.
Vygm. Lang leefde jonge Vorft» ennieugekorenHeef.
Dard.
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Dard. HetDamafceenfcherijck , een parel voor fynecr.
Jupijn gezegen hem metfyngewenfteftraelen.
Arcb. Gelieft fyn Majefteytdat ick ietsmagh verhaelen?
^.Jaefoon.feghop.
Arcb. Vandaegh qnam ick hier op het Hof
By moeder, die van u verfoeckt foö veel verlof,
Dat ghy van uw genaed haer gunftig wout verfeeckeren.
Afp. S y fchonck my tot de kim vol opgevulde beeckeren ,
En dronck my toe h?er hart, en viel voor my te voet,
En boogh my dat ick haer haer fout vergeven moet,
En twijfelt ly aen my '.
Arch, 't Is Koninghlijck belooven,
En houden *t geen men fèght, en ditfyaengeen dooven
Celuyftert groote Vorft • Indien dat ghy aen my
Opo ffertfulck een K roon, en trotfe heerfchappy,
Daerdoorickelckdenduymkanop degorgel fetten:
Dat gy mijn woort oock hoort, 't Sijn toomelofe wettenMeynt fy, wanneer een Vorft door toorn ontlteecken, is
Verhit op fchuldigen, en fleghsvergiffenis
(tight,
Belooft heeft met fynmont, en met geen eedtbekrachSy oordeelt dat een Vorft door eygen toorn bemachtight,
Met reeden breecken kan het geen hem is ontflipt.
Sy heeft my tot dit eynt, voor allen uy tgekipt,
Opdat icklöud' u gunftverwerven door mijn fmeecken:
Want die die aen een Vorft kent geenderley gebreecken,
Maerprickeh hemfleetsaen, en laet hem eygen recht,
Dien dient een vafter woort, en (egel toegefeght,
Waer op hy ruftigh kan op beyd' fyn ooren flapen.
A/>/>. Dorft ick mijn achtbaerheyt om harent wil vergapen,
Dat ick haer uyt het flijckverheven hebb', fal fy
Niet fteunenop mijn woort < Ick fweer, indien dat qhy
Haer voorfpraeck nu niet waert, het foud haer dier men,
rouwen,
Dat fweer ick lal het die die niet mijn gunft betrouwen,
't Is waer ick breeck mijn woort, maer doe dit vyanden,
Van wier getrou wigheyt ick niet verfekert ben:
Soo fygehoorfaem is, en voor mijn juck wil buygen,
TfSalmijngetrouwigheyt feergraegaen haerbetuyge».
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Arch. ïck kus fyn Majefteyt met gunft dees rechterhant.
Af f. E n ick omhels u (bon mijn lief en waerdigh pant.
Elife. Lycorit. Apfmllonim. Pygndion.
Dardan. Archijlratut.
App. Doc h wie verfchijnt alhier.
Elif. Ic k bent,ick knielonwaerdigh
Voor mijn verkooren Heer.
Ajtp. Rijsfchoone,ick benvaerdig h
Te hooren 't geen ghy wilt.
Elif. Het vrouwelijck gemoet
En ftutfichfelfs niet vaft op dingen die het doet.
Want'tfwacke lij f is oock misgrepen onderworpen,
Geli jek een trotfe voogt van ftedenen van dorpen >
Diealles in fijn plicht naeukeurlijck (iften wil,
Sich felven dickwils eer inwickelt in gefchil >
Want hy fyn onderdaen, in al niet kan genoegen >
En alles naer haer luft beeffenen, en voegen,
Jae keurt fomwijlen quaet in d'y ver tot het goet >
Soo dunckt my is 't met my: in 't pit van mijn gemoet,
Daerleyt eenyyert'huy s om 't eick van pas te maken:
Maer laas om niet, want ick met forgen en met braken,
Niet meer gewonnen hebb*, als u mijn waerden Heer
Tot woeden toorn getergt te hebben; Jae veel meer
"Mijn felven fchuldiger in mijn misdrijf te keuren
Als oyt voor heen: 'k bekent, ghy liet my laeft gebeuren
De gulden ftraelenlief, van uw' ftraelflickerendoogh,
En 't fcheen mijn elend u tot deerenis bewoogh:
Maer 'k wenfte wel, 6 lief! van uw * gewiflèr teecken,
Daer ick mijn vyants fpot gewiflèr op kon breecken:
Elck fchelt u voor tyran, dat ghy uw' Koninghs woort
Te niet doet naer uw' luft, en unlijckheyt, vermoort
Wie 't u behaegt: doch ick verfchop dit ak een loogen,
En oordeel dat net graeuw' fichdapper heeft bedroogen.
Want ghy rechtvaerdigh ftraft.'t Is waer dat ick een uraf
Verdien, veel fwaerder, als u hant aen ymant gaf,
Doch niet te min kom ik flegsfteunend' op 't betrouwen
Van uw' goetaerdighey t, als nederige Vrouwen.
Bezc-
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Bezegel my uw' gunft > lbo lal ickarme
Au>. Ach !
*t Is langh genoegh mijn oor gebeuckt met u geklagh.
Ghy wint mijn ftrengeziel, 'k wil u genadigh vvefen,
En leeren door dit doen aen andere my vrefen:
lek fweer by godt Jupijn ,en by mi jn gulden ftaf
Dat ick u veylighlijckmijn woort en eeden gaf:
En twijfelt ghy aen my, weerwichtigh in uw* finnen,
Begeer vry 't geen ghy wilt, tot teecken van mijn minne,
Al waer 't de helft van 't rijck,tot proeve van mijn trouw
Ick offert o p aen uw.
£///. Ick ben een teerevrouw >
't Is my een grooten laft, de bulderende buyen
Van 't graeuw veelhootdighdier, ten beften uyt te duyen,
Als 't my na 't leven haeckt. 't heeft vaeck mi jn (in gewet
Tot wanhoop, maer nu is mijn fteunop uw' gelet >
G hy fult my zijn een fuyl die my fult onderfc hagen,
En met uw' oudt omlag mijn achtbaerheyt weer dragen,
Dat geeft hem klem als ghy all'argewaenontwijckt .
Arch. Doch moeder daer is een....
Eli f. Ach ! ach! mijn hertbefwijekt .
Arcb. Een Ridder die fteetsfnackt naer ftactfuch?,en vaec k
laftert
Den Koningh, enfyn roem met vuyle reen verbaftert,
Si jn doen mishaegt my leer > die foo gemeenlaem is
Met u, foo dat hy fchi jnt een heel geheymenis
Te queecken, 6 dees faeck die wandelt op veel voeten,
Ick oordeel da t wy hem dees lull betoomen moeten,
Een kittelige faeck verduurt geen lijdtfaemheyt.
A/i/>. WieiflTer lbo verruckt door knibbeligenijt,
Dat hy fich niec meer wil door woorden laten binden:
Eli f. Het is Arcbipp' diefiel ,die fichdorft onderwinden
Te kreucken met gewelt u kruyn en heerfchappy:
Met fmaeckeli jeke reen > verlbeckt hy dat aen my,
Dat ick hec hollend' grauw* mee foet en reen foud vieren,
Om lbo fyn groot gewelt met meerder lift te ftieren : .
Ick floeghhet af, en fprack > de weerftuyt van dit lèherp
Sal u verftaelde borft, noch als haer onderwerp
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Doorfchieten: want ghy kont den naefleep niet befeffen,
Wie anderen belaeght, lal 't ongeluck eerft treffen j
Doch'hy bleef ftijt> verfchopt mij n vredelieventheyt:
En ick gaf hem noch laeft dit uyterfte bcfcheyt,
Dat ick aen uw* mijn Vorft 't geheym foud' openbaren:
Want ick veel liever wil uw' achtbaerheyt bewaren,
En voegen my nae dien die mijn behoeder is >
Als wiflelen mijn ramp > met meerder ramp.
Apf>. Gewis (denckcn
,
Gyboeytmydoor uw' reen; welf durft dien fchijndeugt
So met een voffen vel mijn Koninghri jck te krencken ?
Is dit mijn trouwe deugt vergolden i By mijn hooft
Ick fweer, dat delen dagh dien guy tfal zijn berooft
Van leven, eer en ampt: Ickfweerdatvuyr en vlammen
Sijndootbus fullenzijn ,
Elif. Wiltumaervryvergrammen ,
Ick keur fyn ondergangh lbo noodigh als het licht >
Eendickbefchorfte boom feer vaeck voor ftorméfwicht;
En rotfenlaeten fich door watergolven meucken:
Maerhy verhart van hooft, verfchopte al mi in beucken
Van lieffelijcke reen , waer meed ick hem dit ftuck
Ontriet, om dat ick figh den aenftoot van 't geluck
Hem hinderen.
App. Die fich niet in't gewicht kan houwen,
Die hoeft op 't los geluck geen ancker te betrouwen ;
Hy moet van daeg van kant. had ick dien boofwicht hier.
Ik fweer hem dat mijn fwaert, waer meed' ik 't al beftier.
Dat (oud foo dadeli jck aen 't guld geveft toe baden
In dat vervloeckte rif: wat duyvel dorft hem raden,
Dat h y fyn eygen Heer dorft lagen leggen * die
Hem van den draf nam, en verhoogde, doch ick fie
Suick ee n ellendigh eynt voor hem te zijn gebooren,
Dat hy die uur vervloeck, doe ick hem had verkooren.
En uw mijn waerde vrouw vergun ick 't geen ghy wilt.
Elif. Ick acht dit mijn geluck dat ghy uw tooren Rilt,
En met mijn waerdigh krooft vanavontfultverlèlle n
U w vrouw op haer bancquet, het geen fy voor fal ftellen,
Hoewel nietprachtigh, of metgrootsheytopgedift ,
Dit
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Dit doch betooncn lal, dat ick noythebgemift ,
Om mijn getrouwigheyt met fchakelóofe banden
Te klincken, vafteraen: de wit albafle wanden
Met Tyrilch purper, root beverft, getuygen zijn
Dat ick onnofel ben, geli jek ick voor nlchijn:
Wie dat oy tfuyver is in leven, of in daden,
Enheeftgeen Iiftvandoen,o f oorelog s gewaden
Van Moorenof Barbaar, noch geen vergifte pijl,.
Noch koocker, om fynlèlfs te fchermen. Dit s de ftijl
Daerelck verdruckte ziel fyn fel ven meed' kan fchragen,
Dat hy fichlèlf niet fchreum om 't ongeval te dragen.
App. Wy geven onfeftemaen uwen eyfch Mevrouw .
Arch. En nier ben ickuw'foon,felfs indendoot getrouw.
App. Ick danck u waerde,en uw foon:'k verfoeck de goden,
En mijn huysgoden, die ick op dees vreughc wil noden,
My met haer goede gunft doch te verfellen. Soon
Gae meeuw' moeder heen, verwaerdigh mijngeboon,
En fpeen u van de wraeck die ick dien Ichelm fal meten.
ArdUkfcl mijn plicht voorwaer niet reuckeloos vergeten.
App. Daerkomalwatdaerwil, nuickverwinnaerben ,
En niemant boven op deraerden meer en ken.
Ha! gunftige fortuyn, die my met uwe blieken
Steets toekniktdatikelkdoe fchandelijckverlchricken .
Ghy Ridders fchep nu moet, ick blijf u Koningh noch,
Al borfte op uw uytal 't Zee en Lant gedroch.
Pygm. E n wy uw flavendie ons hals gewilligh vleyen
Selfs voorde nadruck van uw woorden en voogdyen.
Dard. Wy dienen groote Vorft uw en uw Koningen.
slpp. Soo pas ick op uw plicht, en fiewiendatickinin.
Rey va n Tyriers .
ZA NG H.
| Uychtvan^blijtfchapTjriusveften : Opent vry met vrcugiu uw'pootten
\Vant nu is des vreugbts geboorten,
J Wan t nu fal ten langen Itften
En den inganck van ons nick:
Eens den blijden adeldom
Weet lijn viyhej t gaen ontmoeten > Want Damafcus is in 't llijck
tn lijo'dnick met vieught veifoeteo,; Ingewickelt en vertreden,
Die tot noch cewecff is ftom , 1 Dooi die, die haet fchiropen leden.
D
4
T r.

APPOLLONIUS,
T E G E N - Z A N G H .i
T
O E- Z A N G H .
Kittelt u tot lachen s toe,
j Matig h wa t met tegenlpocc
Wam ick wee t noch niet, vaft boe Di t uw* uy tgelaten finge n
Wy 't gcluck verduwen konnen,
Met e n zijn geen nieuwe dingen ,
Ons Aertsvyant is verwonne n
Dit vetmaec k vetdraey t i n roet,
Alsnten a l te uytgelate n
En gefneuvelt dooi de Votft
Diewiaeckgierigh naerhaetdoift . Wil vertrouwenopfyn(laten ,
Dan is 't ongeluck nae bv.
Ach! wat is bet foete vreugde t
Wijle liede n gaen in 't midden .
Als bet ons gedachte n heugde
Snacken, om de goon te bidden,
Van die droeven ooilogs fleep ,
Dat hac f foetigbey t doc h ly >
Wat by al verflond en gteep.
Met ee n weyoigh leets gelbuten,
"t Is een peil dei onderdanen
Soo beneeratmen he t vetftouten.
Als de krijg tieckt op de banen.

V Y F D E B E D R Y F.
Elife. Lycorh.
E///.TTT At móft ik nier voor lift uyt diepe gront op gravel
W Ee r ik die barlTe ziel kon mee mijn woorden lavé.
Lyc. Met goddelijcke glimp vercierdeghy uw* faeck.
Élif. 't Was alles om mijn lief, mij n minne fter,en baeck,
Voor leet of ongeval het fekerft te omheynen.
Dien Ridder/oud' ick dien met reen niet mogen mcy tien,
Die fichfoo needrigh buyght; Ick walgh van dien tyran,
Dien menlchen moordenaer, en bloethont» foo ick kan
Ick kort fijnslevens draet. Al hadd' ick duyfent levens
In defen ommeringh gedruckt, ick gaffe tevens,
Soo ick dien bloethont maer kan lichten hier van kant,
O goden fchreum hem niet > ick doe dit met verftant,
Straf my vry, maer, laetdoch mijn Ridder dit genieten,
Dat hy de wraekfucht demp,die menfehen bloet wil gieAls uytgetaptewijn,felfsnaerfynwreetheyts luft , (ten ,
Dat die den drempel noy tvan fyn verlangen kuft j
Maer dat hy wort geworght, en 't bloet weer wort vergooten j
Ick ka n mijn wenfehen niet fofchrickelijckvergrooten ,
Noch fpuwen uyt mijnmont een fulcke latter tael,
Of wenfeh het driemael meer: dat hem de donder mael
Tot ftof,foo is mijn ziel op dien tyran gebeten.
Lyc. Bedaer Mevrouw' uw toorn, gy fult dit mogen weten
Dat uw hier veynfen paft.
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Elif. Of ben ick niet alleen?
£n Tal ick noch aen u tol geven van mijn reen <! Lyc. Spreeck fo als 't u gevalt, doe h fult ghy 1 icht ont ftellen
Uw' herflens, en uw' man
Elif. Swijgh,gae t gh y u noch quel ten
Met dingen die u niet betreffen, 't is mijn min
Doorwaerende mijn hert > ontftellende mijn (in,
Dat ick mijn man niet mag felfs voor mijn oogen dulden,
Ick ftapelhem een ftrafvoor fulck een reex van fchnlden.
Die die fyn bloedigh hert wil laeven in fynwraeck,
't Is beft dat hy in 't bloet felfs(heuvelend' geraeck ,
Het geen hy and'ren doet dat moet hy (èlfs ervaren.
Archifput. Elift. Lycorit.
Arch. Den Hemel wil u langh mijnengellinne fparen,
Elif. Waervanfo o jachtigh,lègh ?
Arch. Ick he b mijn laegh beftelt,
En kom dat ick verneem wat darter is gemel t,
Doen ghy dat ftootighbeeft, dien draf en peft der lieden
Hebt voor u oogh genen, wat liet hy my ontbieden <
Wat vonnis velde ny doch van my ? wat lêyd u fóon <!
Of be n ick noch fyn fteuni of 't geen ick u vertoon ?
Elif. Mij n lief > indien mijn angft voor 't voorhooft was gefchreven,
't Stont u, en elck ten toon, hoe dat ick hier gedreven
Wanhoopend' dobberde in forgen en in vrees:
Hoor wat hy my al lèyd': Hy feyd' dat ick genees
Sijn ziel > met min doorgrieft, dat ick alleen de fmerten
Af-fchuy ve, die de gal en 't bloet hem dri j ftop' t herte.
En dat hy niet gelooft 't geen 't kaeckelige volck
My naegeeft.
Arch. Ha! watvreught.' Ickfweerdatdefendolck
Beproeven fal of ick fyn bloet niet af kan fchuyven,
Verleer dien bloethont dit, en ander blaeckend' fnuy ven.
Elif. Ic k nam devoorbaettoe.enveynfdedatmijnmi n
Van elck een aer(èlde,en datfyniemantsfi n
Dan fyn vernoeginge fleghstrachte te bejagen;
Ickopend' hem als doe, wat netten, fuyeken, lagen,
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En wat bcdriegery men vlocht j fijnfinnen(leep
Hoeyemantuythetgraeuw' een doodeliick neep
Hem naerverraders aert leerfchandigh toe woud duwen;
En dat ghy waert het hooft, dat ghy begoft te ftuwen
En (chicken na uw' hant elcks finnenen gemoet,
Die hy door fijnewet af keerigh deyfen doet;
lek feyd'dat ghy my oock Ibcht aen dees Itjn te voeren;
Maer dat ik eerder woud' mijnfchulten plichten roeren,
En leggen hem 't verraet met eyge woorden uyt;
Hy donderde op u, en dreyghden u als guy t
En lantverraer: deesdaet foofwaer t e doenbefuren
Dat ghy fijn
fiedenthartfoudt nimmermeer verduren.
Hy gaf (wat is 'er aen i) aen mijn ontaerde Soon
De Scepter van Arm, e n fchonck aen hem dees Kroon,
Doch die eerlangh
Arch. Hou ftil,mijn lief, de daet lal tuygen
Of ick my krommen lal, of hy voor my (al buygen.
E/t/. Mij n Soon die preutelde,fi jn tongh was foo gefchaert
Op uw', dat hy uw' niet eens keurde 't leven waert:
Doch ick wil liever felfs mijn bloet uyt d'adren plengen,
Eer ick fijnleven foud' een ogenblick gehengen.
Arch. De gronc van ons bedrogh is niet als veynfery j
Het bouwerek fy oock foo.
Elif. Mijn Lief foo redde ick my;
Arcb. E n ick (al met gewelt my uyt haer banden breecken,
En 't geen hy woud aen my dat lal ick aen hem fteecken ;
Ick gae mi jn Koningin, 't is nu geen marrens tijt,
Ick nebb' in uwe Jael mijn hoplicn al gevlijt,
Die ick beteugel: want ick heb nu afgetrocken
't Momaenficht by den Vorft, dat hy fichlaet verlocken
Door bloet fucht,en ons hout als doelwit voor fijnfwaert,
Als of den Hemel ons fleghsdaer toe had gefpaert.
Dat wy geen ander heul als door fijnfwaert verkrijgen.
Elif. Vaerweldanwaerde .
Arch. Liefvaerwel: wyfullenfwijge n
Tot dat mijn Dolck een tongh vooral de werelt (èyt,
Dat ick een bloethont heb felfs in fijndoot geleyt.
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Elife. Lycom.
Elif. Hoort ghy, wilt ghy uw* fielwel foo veel gaenvcrkloecken,
En fieriwaer ghy mijn Soon foudt ergens opgaen foecken
In 't Hof? hy fat licht fichbequamen, om de Kroon
Te paffen op fijnhooft, van dien Arttas Soon ,
Dien 't lot had toegedeelt de vadcrli jcke erven:
Gae brengh hem by my hier, hy leer dan moedig fterven;
Doch ick (al mi jn gewelt vermommen too met lift,
Dat hy in 't duyient niet verradery en gift.
Lye. Ick gae, en fiedat ick dien jongelinck kan fpreccken,
Het (afin't minftenietaen mijne trouw* ontbreecken.
Elif. Ga e heen, en blij f getrouw: 5 vaderli jcke goon >
En huyfgoon van mijn Hof; en ül ick dan den loon
Niet koünen foo ick wil aen een Tyran verichaffèn
Dieelckers reeden acht, gelijck een hont het blaffen,
Steets antwoort; 't is wel waer, hy is mi jnechte man.
Wat echt <? indien ick hem niet meer liefhebben kan.
Sal ick dan mijnen wil aen foo een beeft verbinden <
Soo 't hem geoorloft is dat hy wel eer beminde
Een anders betgenoot: waerom ick niet als hy
Gelijcke macht my felfs te voegen aen de fy
Van dien die ick bemin i of heeft de man meer voordeel *.
Daerom, ö Tyrus goon! hel p my, of is u oordeel
Genegen tot mi jn ftraf;ftraf vry, maer laet dien helt
Genieten dit, dat hy dien bloethont heb gevelt.
De rechte wraekfuchtfchreumtnocheygélijfnoch leve,
Wie fichrecht wreecken wil, moet fichgewilligh geven
In 't byten van de noot: want dit is 't moedigh hert
't Geé nimmer meer tot vrees door noot geprickelt vvert.
Ick fieLycorisdaer, ickveinsmyinmijndolheyt
Dat ik hem toedrinck haeft uyt mijnen toorn de volheyt..
Archiftratus. Elifi. Lkoris.
Arch. Mijn Moeder.
Elif. WaerdeSoon .
Arcb. Ickkomopugebodt.

W.
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Elif. 'tSchijn c uw'gehoorlacmheyt mij n woorden niet befpot:
Jck ko m dat ick u magh in uw' geluck begroeten,
Nu ghy de Krconen torft van die die met ons voeten
Vertreden zijn; Ick wens dat ghy Auguftus naem
Te boven gaet: vooral dat ficnde foeliefaem
Ormaecke, om uw' lof met meerder kracht te blafen,
A Is al die daer wy oy tin eenigh fchrift af lafen :
Want dapperheyt is vaeck genu wt aen 't los geluck,
Sy zijn als man en vrou w' in 't doelen op een ftuck.
Arch. Ick danck mijn moeder, doch ick vrees dat uyt haer
tanden
Met holle buycken maegh> en met vervloeckte handen,
Afguuftigh my noch lal ontrecken fulck een eer,
In wekkers wederwich t ick' t leven niet begeer.
Jck vrees Arcbipput, ó die ley tmy op mi jn leeden,
Oat hy mijn eer noch (al verraden en vertreeden:
Want die 't veelhoofdigh grauw' in veel gevoelen fplitft,
Die leytde grontflagh to t een oproer aen en hitft >
Soo onder mantel op, 't volck op fyn eygen Heeren.
Elif. Ic k fweer men fal hem dit wel fcherpeli jck verkeren:
Want fpant hy uw * een net > weeft als een fiereleeuw,
D ie niet en acht 't geblaf van honden.of 't gefchreeuw
Der Jagers: redder t u, en fcheurt fynftaelenbanden
Door fuel, ontwringt hem 't fweert > betoon uw* kracht
der handen.
Hetgeen ee n moeder kan isu mijnfoontewil . (fti!
:
Arch, lek danck mijn moeder: maer noch is mijn hert niet
Ick vrees ick ben verraen, 'k heb flusjens hooren morren,
Dat hy de Lijfwacht foeckt tot moorden aen te porren
Op Vader.
Elif. 'tlsbedrogh : want doe ick hem lacftfagh,
Vermerckt ic k dat fyn hoop in as verandert lagh.
(O goden fterekt mijnraet.)
Arch. Watfeghtghy ?
Elif. * k Wil doen fneven
Dien moordenaer die fteetsfo weerkaetft met ons leven :
Wy zijn geli jck een bal, en vreefen voor ge welt
Van
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Van dien , die liftigh heeft fyn net op ons geftelt:
lek hoop wy Tullen hem eerlangh noch konnen vangen •
Doch fusu hert tot ruft, 'tfal aenons wilkeur hangen.
Ontwringhc fyn ftaelvan daegh, verzelt my acn den dis >
Die nu voor vader en voor u vervaerdight is,
En wilt mee Bachus weer dees flaeperyverdrijven,
Wy lullen met het ftael> hy mach met woorden kijven.
Doch foo fich mijn gehoor niet vruchteloos bedrieght.
Gins komt uvader felfs.
AppoUonius. Archeflram. Elife. Lycorit.
ApP. 'k Ben als in flaepgewieght ,
En ruft nu t'eenemael van al die moeyli jekheden,
Mijn waerde,daer ick meed'van buyten word' beftreden:
Areta is om hals, ick hef my in het bloet
Van die die my wel ee r foo traden opden voet:
Maer of ick buyten flaep,van binnen leggen woelen >
Veel duyfènd' forregen, my dunckt ick lal gevoelen
Mijn eygenftraf, van dien dien ick het meefte guo.
Elif. Stel u geruft > mi jn lief, wy zijn verlèeckert , hun
Te rooven van het lijf, die om ons derven dencken.
't Is y del i jek geforght voo r dingen die niet krencken >
't Geen in gedachten divaelt >en niet gobooren is,
Dat deert niet,en die vrucht verkri jghr fynwelen mis.
Mijn Vorft ,het avontmae l vertoeft al na ons proeven.
Ick bid vergeeft het my, laet ons niet langer toeven.
Apff. Dochknaegtinmyeenworm .
Elif. Ay! laetonsluftigh zijn,
En Ipoelen af de forghvan 't hert met Creetfche wijn.
Al wat ick hebb' mijn Vorft is u ten dienft gefchapen.
Apj>. Ko m laet ons fitten.
Elif. Vorf t ghy moet u niet vergapen
Aen *t fleghtonthael, maer het op mijn genegentheyt,
Die fich lal dagelijx vermeerd'ren door den tijt.
Afb. Ick danck u waerde lief, ghy zijt een Koning waerdigh
Die uw'getrouwelijckomheis..
Elif. lek ftelmy vaerdigh
Tendienfte van mijn Vorft.

Aff.

APPOLLONIUS,

App. Doc h Iaet ick u mijn toon
Eer ghy vanmyvertreckt>in fcherpe n dees geboon.
Indienghy wilt het rijcknaer wei-gevallen fchicken>
En moet gh y 't op een Vorft of twe e fo o naeuw' niet
micken;
Dochfietdatghy uw ' fieck verbloemt met veynlèry}
Bewimpel het doc h foo, dat nieman t merck , dat ghy
U w luiten die uw ziel genomen heeft wilt boeten:
Wilt niemant in uw rijck gemeyniaemlijck begroeten,
Soofchrickend'onderdaen; Inraetsluy houdt uw keur •
Verbind' uw' woorden niet foonaeuw'li jck aen een leur i
Een woort bint onderdaen, maer nimmermeer de Vorften,
Het ander draegh datopdetijt.
Arch. Indien ick dorfte
Ickeyfte fluxhet hooft van dienvervloecktenguy t
Arthippus, want fyn doen niet naer mijn (in en ftuyt.
App. Ick fweer het morgenlicht dat lal hem niet belchijnen.
Arcb. Ickfal fyn grootne hoop in niet dan doen verdwijnen.
£///. Ickfchenck dees beecker, aen de volgevulde kim,
Enplenghditaendegoon e n fcl'gevaders fchim>
Enditaenuw'mijn vorft,wilthierflegs vrolijc k wefeii ,
Dees goddelijcke dranck verhoop ick lal genefen
De borft van iörgh omruil.
App. Ae n uw' mijn waerdeSoon.
Areb. Ick danck mi jn vader, die die ri jcken tot een loon
Van mijn getrouwigheyt aen my gelieft te fchencken.
TM. Leer dan aen vaders lof en mijne liefde dencken.
Archippus. Appollonius. Archijlratus. Stragulh.
Barges. Elift. Lycorit.
•Ar. 't U tijt , va l aen Tiran, W i e eens wi e ick ben .
-.iff. Ick ben verraden, goon !
<Arch. Ick wift he t wel, ick ke n
Uw' lêllef c voo r ee n guyt, e n mijn fce r fnood t bedroge n
>Ar. t'Sa vleugel haer.
*Ajf. Ick Ce dat goden noy t en logen;
Want gh y verrader fijt die langh verborge n Valc k
Die m v hier heb t verxaft » 6 troweloolenfchalck.'
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Jit'. Kom hier gh y Tj'w Vorft , gh y brave dei foldaten ,
Waer op een Kryghfman s har t iic h (leunend ' ka n verlaten;
Ghy Oorlogh s htl t ko m hier, ee r ghy uw' ftraf verkrijght,
't I s billic k da t ghy eetft wa t naer u fterven hijght ,
En nie t verkrijgh t di e doot wae r na e ghy fult verlangen .
jtff. Ic k fterf niet, neen ic k leef, a l ben ick fchoon gevangen ,
Schreumt gh y dees vuyften niet / e n ' t adelijcke heit. '
jtr. Wa t vuyften? n u ontmant.
Etif. N u liet gh y hoe ick wert
Geptickelt to t mij n wraeck , 6 moordenaer, loo p klage n
Hoe da t ghy nu uw' ftraf moet nae r verdiende n dragen ,
't Gee n ic k dus langh van uw* verdragen heb . ' t I s noot ,
Nu fcheu r ic k van mijn hal s een iuck ' t gee n my verdroot >
En gh y verwaende loon , ontfanghdi t va n uw' Moeder,
Wat Moeder f hee l ontaer t van m y, die uw' behoede r
Woud' ftereken, truer nu ghy uw' felfs i n bloetfuch t laeft ,
't H billijck da t men u in eygen bloe t begraeft .

W«KA. Ay my' .

^tff. Ic k fwijck, ic k val, doch wil ick nimmer fterven.
Elif Gh y fult.
<Ar A y ftae wat ftil, indie n by kon vetkerven
Soo gu n hem dat dees doot he m wiek ee n ftratTê fy,
Dat h v naer haer e komft verlang b e n fnack e blv.
Hoor hie r ghy bloethont! Ick ben dien gh y hebt verheven ,
En di e uw' n u vetwoet wi l brenge n o m het leven ,
Niet da t ick uwe gunft ondanckbaerlijc k beloo n :
Maer dat ick helder klae r voor tickers oog b betoon
Dat ic k den hoon nie t ka n ae n elck betoon t verduwen ;
Ghy pef t va n ' t aertrijck! wou t gh y dan den oorloogh fchuwen ,
Op dat uw* ftaele klingh ftaegh (wemme n moch t i n bloet .'
Van ' t trouw e burgerhar t I die bloetfucht di e ghy voet
Die aa s ick met uw' bloet» e n om de vree t e erven
Soo moe t be t erf van kant , e n dan fult gh y oock fterven;
Legh daer vervloeckt e Soon , die nu al in t begi n
GeTmoort dient , eer het cjuaet d e overhant verwin ,
En ghy fult langh&e m voort .
<Aff. Kom laet ic k voot u fineecken.
*A'. Ic k fchop u met mijn voet , 'k wil u niet hoore n fpreecken ,
Die gee n ontfchuldige n wou t hoore n i n fijn recht ,
't I s billijc k da t ghy oock fo o wort van my berecht.
•slpp. So o fterf ick woedende, ko m hellche rafernyen ,
Kom Pluto , Prolèrpijn , e n Cerberus, gh y drye ,
Wat mar t ghy ? kneu s my 't hoof t 1 en klus he t aen de want.
Of breng h ee n helfche to-rt s wae r meed ' ic k my verbrant ,
Of fchenc k ae n my vergif! da t ick weer aa%b gebieden
Gelijck ic k eerft deed ' nier , ae n onderaertfche lieden ,
Waer mart gh y dondei^od; l he l 5 help l der . Hemel valt ,
Kom goden: kom l
Etif
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Eli f. My dunckt uw ' trotféwijshcyt ralt .
*Apt. Hoe fnood e tooverc s duld ' idt u voor mij n oogen ?
tlif. Lae t ick ' t verduyvelt har t verborgen, en ' t vcrmoo»cn
Betoonen, dat gby (ie t hoe ic k mijn wraeckluf t boet , °
't Gedul r is m y te koit, ontfang h van mijnen moe t
Uw' fttaf , 't i s Ichan t genoegh dat h y van m y moe< ftciven.
•vAft. Geen Vrouw en raeck my aen, of la l baet' ham beveive n ;
Moet n u mijn moedig h he n vcrlchricke n voo i ee n Vtouw >
Ick Heiculu s en fteun dei helde n > die eer wouw
Mijn vyan t nae r mijn wit gedwongen wetten fcliiijvc n j
Ick ka n niet doo r uw* ham uytbtaecke n uyt den lijve
Mijn groote Cel , ó neen ! dieindi t lichae m woont ,
Want ick bevont my noyt va n ymam mee t gehoont
Als dat ick fwichten mof t voo t mindere n i n krachten.
~A'- Sooful t gh y dit van ons to t u verlmadingh achten.
Els f.N u it mijn luft geboet.
^Ifp. E n ick ben noch niet doot ,
Maer fat noch fiadig h aen gaen waere n voot u bloot.
En vorderen van uw' een ftraf, door wekkers prangen
Ghy met gereckten hal s lult nac r uw' eyndt verlangen,
Ick fteri, me n leert hier door een moo'tt betact t me t moort.
Jir. D e fchelm is doot , me n fleep hem foo geliic k ' t behoort »
Verraders van het lam, die hunn e plicht verkochte n
En i n he t Moet van ' t gtaeuw ilegh s haer genoegen fochren ,
En leven met d e tuy gelijck een Ipion e doet
Die uy t een teere vliegh tuygbt hae r vergittigh bloet.
Si"f. Di t i s de rechteloon va n al de aertftyraniien
Die door haer manne kracht elck trachten te ontmannen.
B*'t. Indie n ic k leggen dorft, ick fwee r dat h y lijn ftraf
Tien dubbel t ha d verdient meer als men aen hero gaf
jr, so o wilTcI t het bancket i n roet, nu tuit ghy hoore n
Hoe dat de Koningi n uw' keurlijck heef t verkoore n
Tot raden , di e den tac t di e dit ons brei n befloot
Als medeftandet s heb t bevordert i n den doot.
tin- Gh y lul t PjgmMiw fi|n ampte n al bekleden
En voeren de voogdy voo r he m in alle fteden;
En ghy, ó 8*1 a Tui t ^A"i»ppus plaet s met eet
Bekleden, want ghy fijt die dit uw ' groots geweer
Gewet heb t o p de ftrot van die ons leven - haten.
t^r. Ic k fa l dan morgen vroeg h ons moedig e ibldatcn
Ombieden, en beficn ho e Tynu Burgcry
My rot hae r Oppeiheer, en Opperkoningh wy ;
De ftaetfuchtpleegt de inoort, en wo n betem t doo i moorden :
De Minn e van een Vrouw" ftaet in geen flegte woorden.
Maer geeft daer proven a f ten koften va n hatt bloct ,
Gelijck f y n u voor my en haten Koning » doet.
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