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De wond'r e regenfpoede n , die d e
Dichters dezer eeu w onderworpen zijn,
zullen nimmermeer getelt, veel min befchreven kunne n werden. Wan t wy klaerlijc k zien ,
dat veele hare byeenkomf t nie t e n is als een t'zamenrotting, ingenoomen met bitterheydt, daer ieder uytbraeckt zijn vergif en gal,niet (gelijck zy voorgeeven)
om de kunft te voeden, de zelve te queecken, en d'onervarene aen te moedigen, om alzoo een /poor te banen , waer door een iede r mogt werden verlicht . O
neen ! maer eerde r o m die te verdrucken , den geeft
en het vuur in zommige aireede ontfteecken , te ver dooven , de liefde te bluffen , en alle oeffeningen , dos
lange by veele tot hun vermaek gepleegt, waïghelijck
te maecken.
Ten andren, zoo en is 't geen School daer de reede
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vverdt geoeflfèndt, en de misgreepen der aenkomelingen matelijk werden berifpt, en wat gangbaer is voor
goedt gekeurdr,geenuns; maar veeleer een ingefpan ne vierfchaer , daer alle s doo r d'onmaetighey t va n
hunne driften, ( by maniere van fpreecken) te n galgh
en radt werdt gedoemdt, even daer in volgend e dien
pnervaeren rechter Vargas, yoornaem lidt in Albae s
bloedtraedt, die o p al' t gen e hem voor quam geen
ander advijs en gaf, dan, tenviere , tenviere : zo o
gaet het oockmet defè banck, gefpanne n zijnde,wer t
alles wat niet en is gelchoeyt o p hunn e leeft, ja e eer
de dingen het licht hebben gezien, en oordeel onderworpen zijn , uytgekreeten voor vodden, vodden : en
zoo de zelv e te n behoev e de r Arme n te n Toonee l
werden gekeurdt, den gene n vyien de bezorgin g der
Schouwburg is toevertrouwt, af te fchildren met alle
aenftootelijcke e n onlijdelijcke benaemingen. Wy heten alle onpartijdige.zoo kenner s als liefhebbers een s
oordeelen , of, daer zoodanige paifien regeeren, eenige nuttigheyt t e haelen zy ? daer niet ander s en wert
tiytgewerckt, dan , zoo haeft z y verftae n iet by der
handt genoomen te zijn, het daed'lijk nae-rijmen, niet
alleen tot kleinachting des Autheurs, maer tot mercklijcke fèhaed e e n hinde r de r beyde r Godtshuyfen ,
wiens voordeel men voor al behoorde te betraghten .
Waer uy t da n klaerlijc k blijckt, dat i n plaetl e van
een toegang te geven tot de foëiy, da t het is de kunft
getyranniièert, vervolgt e n geweid t aengedaen , en
gelijk wy hier boven hebben gezegt, het vuur der liefde, aireede in zommige ontfteecken, gedooft, en den
aenkomeling in zijn yver geftuyt .
Wy ftaen gaerne toe, dat wy i n de kunft noch veel
fwack-

fwackheeden onderworpe n zij n , en niet allee n dit,
rnaer oock bereyt ftaen , aen t e neeme n zoodaenig e
leffen e n vermaeningen wae r door wy zouden mogen
verlicht werden. Maer terwijl de Poëiy is een werking
van den geeft,zoo en moet men de oerrènaers niet mee
gewelt , en dwang, te keer gaen; noch zy en willen
door geen fchelden,lafteren,noch and'r e verachtlijcke
bejeegeningen gevoed t werden, gelijck de dagelijcklè
voorreedenen é n opdragte n doorgaan s zij n vo l gepropt , welcke (om te toonen dat zy in hun galachtige
bitterheydt een s zij n ) t'elkens me t ee n bezonder e
naem uy t de voornaemfte hunne r leede n zij n onderteeckent, eerder ftreckendeom een (poor te banen tot
een geduurigen ftrijt , dan een inleyding gegeeven toe
opbouwing van zoo een heylzaem werek.
Den hee r Vondel (wiens fchadu w gee n va n hu n
alle en mach bereyeken) in zijn Bericht aen de Kanft genooten,toont een veel gevoeghlijcker toegang : den
zelvenzijn E . wijftminnelijckaen, wa t te mijdenen
aen te neemen zy,en hoe men in eenBlyfpel matelijck ,
in een Treurfpel hooge r va n too n moe t draven, e n
doedt d'aenkomelinge n d e grontreegele n de r kunf t
door braeve reedenen verftaen, zonder eenige verachtelijcke terme n t e gebruyeken , of iet haetelijcks i n
't aenzigt te vrijven, maer moedigt elc k door vriendelijcke vermaeningen aen, om ruftig ten renparek in te
treeden , om alzoo den lauwer te winnen , verheffende hun yver, en zugt, tot d'overloflijcke Dichtkunft .
Wie heeft ooyt zijn E. (dat licht dezer eeuw , die zoo
veel ter liefd e van de kunft heef t gedaen , waer door
hy eeuwig h o p all e tonge n ontterflijc k za l leeven )
zoo de n Hopma n Roeme r hoore n fpeelen , gelijck
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men i n hunne Opdrachte n en Voorreden s t'elckens
befpeurt ?
Oock is de Schouwburg niet tegens haer, roaer zy
tegens de Schouwburg gekant; ' t welck blijckt , dewijl zy , door hun na-rymen van verfchcyde Speelen ,
niet ander s toone n daft de grootft e vyande n t e zijn
van de zelve. Doc h niet tegenftaende a l deze t'zamenfpanningen , zoo groey t de Schouwburg noch dagelijcks tege n dez e diftele n e n doorne n aen ; en werden d e armebu/Te n me t merckelijck e meerde r fbm me van penningen dan eenige voorgaende jaeren ver rijckt; of hun dit aengenaem.is mogen zy zelfs weten :
want zy niet en doen dan lafteren en fchelden, daer by
zy eerlijcke lieden , die tot hun vermaeck iet overzetten en berijmen, quetfèn, dezelve voor aide weerelt
in de couranten ten toon ftellen , waer by wy ons in 't
bezonder te n hooghfte n vinde n beleedigt . Zo o dat
U. E. kunftkundige Heer, gelieve dit Spel voor zoor
danigh aen te nemen als bet U . E. za l behagen , o m
met den naem va n Strij t om d'Eer t e begroete n , en
met alle danckbare mogelijcke vrindfchap te verplichten, waer op ick blijve,

Kunftkundige Heer ,
U. E .
P e n i s va n Oeftmaen t
117 o, in Amsterdam.

dicnftverplichte

H. D . G R A E F .
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Eivaende min, en zjtcht tot Vrouwen eer, en Grooten ,
Die Strijt om dEer, end'Eer om Sirijt voor 't voorhooft fiool'en ,

AU (foor- en zinneloos, ver/choppend' het gehiet :
Doeh vreedige overlegh, een vreachdige ujtkpmfl ziet.
Wat tracht dan Strijt om d'Eer zoo dttldeloos te woeden t
De felfte gramfchap wijekt voor d'eedelfte gemoeden.

VER-

V E R T O O N D E R S .
Hemickjie Vdoys, Koning van Vranckrijck.
Kurd de Valojs, Ammirael va n Vranckrijck.
Blanche, gemalin van Karel.
Lomfi, zufter van Karel.
Fhilippo , 's Konings gunfleling .
Leonello, 1
y Eedelen va n Jen Ammirael.
Diomp.o, j
Trudentio, 1
). Eedelen van den Koning.
Theodora, j
jirnddo, ee n Franfche Graef, verlieft op Loirifè .
TMcrcdo, Anioldósdieiiaer.
Rufino, Hofmeefter .
Lijida, T
Filis,

)• Staet-jufTèrs van Blanche.
j

Dampiir," 1 .
^ dienaers van den Ammirael.
M*rf*t, J

S TRY T
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Henrick, met Philippe zijn gunjleling onder fiuurgt[peel in de nicht uyt.
Oor ' t (poor des ongevals , flap ick fnij o
i dob
t te moet.
t Hoe vreeft zijn Majefteyt?die Vranckrijc k
fidd'ren doe t ?
De konincklijck e kroo n gevef t o p uw e
In uwe lentetijt, doet Karels ziel vervaren, (haere
n
Gy fchijnt een wereltsdwang.en hebt het al naer wenfcn.
Hen. Die heerfchappy had eer de aldereerfte menfch, (ken ,
Waer voor dat adem fchie p neêrilachtig nee r mod buc»
Tot ongehoorzaemheydt hem dorft ' t gezag ontrucken,
Toen wiert di e vreucht met druck, ja met de doot be«
Mi. Gy die door vrouw natuur op uwe zeetel^raek (taelt .
Als wettig Rijx-oir, op het heerelijckft verheven.
Het ongeval weêrftreeft, dat Vbrften durft weêrftreven,
Gy fchijnt te zijn een leeuw, van yder dier ontzien.
hen. Ick ben een fiereleeuw, wie vreeft niet mijn gebiên ?
thi. Zoo laet medoogentheydt uw dapp're ziel verd uuren,
Barmhartigbeydt verheert metael, en ftrijtb'remuuren,
Het konincklijck ontzag gebied den adeldom.
Hier vreeft men 's Vonten haet , daer krijgt men gunf t
weerom. (nijgen
?
Ken. Hoe? zal een zwacke vrouw,voor haer een Vorft doen
Hi. Indien genegentheydt de eerbaerheydt doet zwijgen ,
Zijn Majefteyt had reen, indien hy zulck een vrouw
Beminde, die hem was als het behoort getrouw j
Het is onmogelijck om Blanche te verwinnen,
Het zal u fchande zijn, ay! wilt zulx niet beginnen,
Wijl Karel haer verbeelt de goude morgenfter
De voorbod van Auroor, uw liefde loopt te ver,
A Wif
e
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, Wilt vanLouifë.nief vi n Blanches fchoonheydt roemen.
HOT. Zult gy de liefde dan een loffe dolheydt noemen ?
Phi. Dat waer niet vreemt *
Htn. Wannee
r 't natuurlijck bloet ontftelt
Door liefde, niet doof haet , of gramfchap, noch gewelt.
't Is Blanche die alleen dees ziele kan vervoeren.
Phi. Maer waer toe dit verhael ?
Hen. Koom
t gy mijn hart ontroeren,
Kent gy geen fchoonheydt, en wac noch veel fchoonder
Phi.De liefde die by u mijn Vorft tot Blanche woont(toont?
Om Karel werpt die weg, mijn Frins bemin Louize
De zufter van die gy tot Amroirael dorft kiezen,
Zoo zult gy wel doen, mies dat Blanche door den echt
Aen Karel is verknocht.
.Hen. '
k Verfta niet wat gy zegt,
Wijl door natunrs penceel, dat god'lijck beelt geciert is,
Wat adelijcke vrouw als zy zoo gemaniert is:
lek min haer meerder als de Franfche Lelyftaf.
Zoo ver zy my verftoot, zoo dael ick \a mijn graf.
'k Verwacht den dageraet voo r 't huys va n mijn verkooKunt gy gedoogen dat uw Koning gaet verlooren ? (ren,
Al eer god Febus rendt met zijne kar naer 't Weft,
Vaer voort met uw gefpeel, de nacht is nu op 't beft.
Phi. Zult gy in deze nacht u dus op ftraetbegeven ?
hen. Wat zal ick doen die fteetsvan min wert aengedreven?
'k Moet zien of hare zon my zal befchijnen, of
Door overwrede brant vermorzelen tot ftof.
Ha ftraffeBlanche.draegtgy dan geen zucht noch kennis.
Men deed u noyt gewelt, noch zocht door eerefchennis
Te rooven uwe faem, verfteende vyandin.
Wert gefpeel t wae r op den Ammiracl nyt komt.

V

K». H

Kartl, Dionijio, Leomllo, Henrick, Vhilipp»,

Erfchuyl u op dees plaets, gy heeren.

Wel.

a min,
Die

tlytyni SftU.
3
Die door nw dwang my voor de Vorf t doe t ftadig dochten ,
(ten,
Des Konings jonckheydt baert mijn ziele zorg, e o zucbNiet om dat Blanche toont aen hem genfcgentbeydt ,
O neen ! mijn waerde vrouw leeft in verlegentheydt j
Stantvaftigerals klip , of fteenrots, is mij n waerde .
D e ftamme van Valoys verwelckt door died ontaerde
En trocze Koning die zijn vaders gloor verplet,
Als een tyranteeft h y zig tegens my gezet.
Hoe fel mijn gramfchap blaeckr, noch moet ick ee r bewijzen (zen
,
Aen die den fcepter zwaeyt,wie zal zijn wreetheydt prij Mijn har t moet regens danck betoonen eer, en plicht
Aen d'afTcnrick va n mijn oog, wiens hatelijck gezich t
Mijn Blanches ziel vervaert , di e h y m y poogt t'ont rucken.
hen. 'k Hoor ginder volck .
Tbi. '
t Zal zijn een die zijn ongelucke n
In eenzaemheydt beweent, al dwalend lang s de ftraet ,
Die, als zijn majefteyc, de zoete ruft verlaer . (te
n?
Hen. Wilt gy dat ic k hem voort va n deze plaet s doe vluchPhi. Den Ammirae l zou licht ontwaecken doo r geruchten.
Dies vin d ick 't niet geraén.
HOT. Da
t baet mijn liefde niet,
Den Ammirae l is meê al oorzaeck va n 't verdriet.
rhi. He t wae r zij n majefteyc ee n dwaesheydt he m t'ont waecken,
Haer echte bedgenoor, gy zoud om 't leven raecken.
D e bnwlijxban t ontziet geen konincklijcke macht .
hen. Wert boosheydt dan van u meer fcjsontzag geacht,
Dat dees verwaten my zoo ftout derft nader treden ?
Phi. Ay geeft mijn reen gehoor.
Hen. Ic
k hoor niet na uw reden.
Xar.Wiedaer?
Let. Maeck
u bekent .
Hm, Wiedaer
?
A x P*»
V
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rhu Wi
e zijt gy?
Kar. '
t Recht.
Hen. Philippo.
Thi. Heer
.
Hen. HetismijnKareHwelgezegt
.
j>&.Wie?
Hen.
Blanches bedgenoot.
Thi. Wa
t hoor ick?
Hen. Weef
t voorzigtig.
Toont u geveynft, vermits de zaeck hier is gewichtig.
Thi. De achterdochten niet als liften zijn mijn Heer.
Ven. Schoon hy voorzichtig is, 'k zal bieden tegenweer.
Thi. Wat kunt gy doen ?
Kar. Noc
h eens, wilt u voor my ontdecken,
Of't zal u by de Vorft tot fchade en nadeel ftrecken.
Hen. Den adeldom men in Parijs by nacht verfchoont.
Kor. Geen edelman verbergt voor my zijn naem.
Tien. „Vertoon
t
„ O Henrick, wie gy zijt, hy zal den Koning vinden.
Kar. In Vranckrijck het gerecht derft alles onderwinden*
Spreeck op, wie zijt gy ? voort.
Ben. Di
e door dit kleetgetuygt
Dat zoo een, als ick ben, niet voor zijn minder buygt.
Kmr. Hier woont den Ammirael, zie voor n, laet u raden.
Wanneer men door gewelr uw goet zocht, als verraden
Uw wooning hielt bezet, zond gy geen weêrftant biên ?
Zoo doe ick oock, vertreck, en laet mijn wil gefchiên.
Ho»; Hoogmoedige, gy zi jt
Km. Voort
, voort, waer na te wachten.
Hen. Ha trotfen Rechter weet
Kar- '
k Zou zelfs den Koning achten
Niet beeter in deesftaet als u.
Urn. He
t zal die zijn
Die met Louize poogt te trouwen, een wiens pijn
Hem dooien doet by nacht.
Kar. Zo
o wilt uw naem ontleeden.
Htn.

"Blptyni Spel*
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Hen. Gy hebt gehoort mijn reen, diesgaet geruft in vreden.
Weeft geene binderpael, noch terg geen groots gemoed,
Laet arte hoonen een die u veel vriendfchap doet. •
Kar. Van hier tegaen zal a ontdecken, en doen vrezen.
Btn. Wel zoo gy zulx vertrouwt.kunt gy 't gerecht niet weDoor dien de nopt n parft, gehitft van achterdocht, (zen.
Verblinde, wie heeft u 't gerecht in 't hooft gebrocht.
X4r.Verblinde!neen!'k benfleetsgeè'ert vanVorft.en heeren.
Hm. De lift, een dochter van de achterdocht, doet leeren.
Kar. Gy hebt uw leven, met uw wapens, al verbeurt.
Hm. O ftoutedeurwagtdie zijn onheyl niet betreurt,
Verblinde vrager, die door uw nieuwsgïerigheden
Hier fpeelt den wandelaer, en fchaemteloos derft treden
Tot my den Ammirael, die zoo eerft uy t den Raet
Gefcheyden is, en ga na mijne ruftplaets, laet
O onverflandige heer Karel onbefproogen.
Kar. Hoe gy den Ammirael ?
Btn. Ick
.
K*K Gy
?
tie».
Ia.
Kar. Afgedwongen
*
Wie heeft ter weerelt oyt van zulck een ljft gehoort ?
Hy noemt hem Karel daer die naem mijn naem is, voort
Geef meerder zeeckerhey t, en antwoort op mijn vragen.
„Kom loosheyt helpt met my een loozen aanflag wagen,
'k Verzoek den Ammirael dees ftoutheytmy vergeeft.
Hen. Hy beeft mijngunft wie dat mijn wil niet wederftreefr;
De koning zelfs zal u dees daet naer waerde loonen
Al eer de zon vertreckt op morgen, maer tetoonen
Genegentheydtaen u, zoo maeckt uw naem bekent
Wijl gy dracgt zorg voor my.
Kar. Zul
x ben ick niet gewent.
Geduchten Ammirael, den hemel gun u 't leven,
Zorgvuldigheydt niijn hart hier toe heeft aengedreven.
De koning zelfs die poogt te waecken voor mijneer.
Dit eedelen gebouw vervloeckt verraet, wat meer
A3
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Tot ongeval gedijd, en helpt d'elèndèn fchntten.
Htn. Geluckig is die man die gy zijn leet kunt ftut ten.
Kar. Uw woort zy my een wet, ais oft des konings waer»
Mijn dienaers boa ?
i>h. Mij
n heer.
T*r. yffj
hebbe n geen geroer,
Dit is geen volck waer van men onheyl kan vermoeden.
tto. Mij n heer, het waer niet recht in dezeftraet.
Kar, Ho
e woeden
Mijn zinnen, daer dit lijf om d'eer geen ftervenvreeft.
In Vranckrijck van aw tijt noy t kloecker heeft geweéft.
Dat het geluck u lang moet met dees eemaem kroonen.
Gy hceren ick vertreck. Kar
. Leon. Dioa. binnen.

Philippe , Hearick,
En Ammirael derft toonen
Hoe zijn doorluchte ziel de goud* eer betracht.
Wy zijn by Ka rel rpeer, als ny by ons, verdacht.
Voorzichtigheydt hebt gy, ó Koning, hier van nooden,
Zijn wijsheyt is uw lift al ver verby gevlooden:
Hy zal niet ruften voor de wyde weerelr ziet
Wat dat de Vorft had voor.
Jien. G
y vat mijn meening niet,
Dat ick Louifemin, isflechrsmaaruytgevonden ,
De liftigheydt mijn vrind heeft zulx al onderwonden,
Medoogen in dees tijt geen Majefteit beweent.
Mijn ziel mintBlanche.fchoon zy ftrafblijft.envèrfteenft
Het konincklijck ontzag haer trotsheydt zal doen dalen.
Ick zie zijn Majeftey t vol glans al zegenpralen.

D

Hen. Phi. binhen.

houife, Blanche,

Oet Blanche zijn di e vrouw , onwaerd t e zijn beM
mint ?
Blo. Mijn ftaetsgelegentheydt my aen mijn ftaetverbint;

Waer ick Louife.'k zou oock ftaenhaér 's Rijx vermogen,
De

Blyeynd Spel, y
De zon van Vranckrijck bJinck t alleenig in uw pogen,
ton, G y weet wat dat ick Jy, mijn hart verkropt mijn leer.
Bi*. Dien wreden Koning paft op woorden, wet.noc h eed,
Voor nimmer zijn gewelt zal op mijn kuysheyd t hechten,
Zijn dolligheydt weet niet wat weederftreeft t e Hechten,
Gy hebt zijn ftraf beydt niet van liefdes vlam gevoelt.
Icw.Waer heeft de achterdocht eenminnaers nart verkoelt?
Zy doet de weerelt zien haer looze ljftigheeden ,
Wie dat zig toont vemoegt met weynig is te vreden.
Een eedelmoedige zorgt voor zijn eer, Mevrou w
Gy zijt mijn broeder, by in alles u getrouw.
Het is een fterk gemoedt dat d'achterdocht kan dwingen.
K*rel, Blanche, Lcuife.
An immer trotfer macht mijn groote ziel befpringen ,
Nu dat den Koning, heel verbaftert va n natuur ,
Mijn Blanches eer vervolgt, en najaegt, zal de uur
Noyt zijn gebooren die mijn droeve kan yermaecken.
Hoe Blanche opgepronckt by nacht? ik fchijn t e blaecken
Van gramfchap die my prickt, 't is hier geen ruftens tijt ,
Die mijne ruft verfchafr, maeck t mijne ruft my quiit.
Vervloeckt vermoede n die my maeckt zoo fchelms bedroogen,
Dus laet gekleet verwacht gy Kare] ? kunt gy oogen
Beoogen deze daet, koom voeten nadert haer ,
Mijn tranen acht haer niet, noch tranen, noch misbaer,
O Vranckrij x Ammirael, wilt u nu eerlijck toonen .
Wat duy vel fpeelt hier meê, is dit de overfchoone
Waer over Karel heerft, ö al te ftouten daet!
Mijn Blanche opgepronckt, de Koning op de ftraer.
Bh. Mijn lief vertoeft t e lang, waer mag mijn Karel wezen ?
Kar. „ Mijn lief vertoeft t e lang, gy zijt nu buyten vrezen
„ Nu u een Koning ftreelt.
BU. He
t wachten my verveelt.
Kar. Nu dat u Henrick niet zijn liefde mededeelt.
Lou. Den Ammirael wert licht van vrinden opgehouden ?
A4
Kar.
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K«t „ Daer had gy 't niet.by ziet die hy te veel vertronden
„ Ontrouw, en eereloos, wie helpt ons uyt dees noot?
„ Bedrog ay weeft getrouw, getrouw tot in de doot:
„ Koom Lift.doorzoeck t door lift of Blanche is onfchnl„ Hoe zijt gy Karel in dit lyden zoo verduldig , (dig ,
„ Dat gy uw leven van uw eer beroo ven laet,
„ Mijn Blanche opgepronckr, de Koning op de ftraet.
Zet». Verban zwaermoedigheydt voorbeelcfter der elenden.
Bi*. Nu dat mijn vreucht niet komt is alle vreucht ten ende.
Kar. „ Zegachterdocht.zal ik haer nader treên?fpreek op .
Sla. Zij n liefde is te groot te my waerts, ' k ben ten top
Door hem gefteegen, meer als gy wel zoud geloven.
K*r. „ Ha fhoode toovere s ! daer ftijgt de brant na boven
„ Die 't woelend breyn bedwelmt, en maeckt my razend
dol. Binnen

E

.

SUtiehe, Louifi.

Ylaes! wat naerer item, ick ben van angften vol .
Ginsftapt een uyt de zael.
Sla. "Zoo
fchielijc
k weer verdweenen!
Lou. Zou'tfpoock, offchaduwzijn ?
Si*. Wi
e weet het.
Lou. Mijn
e beenen
Los trillen onder 't lijf, ach Blanche, 'k blijf hier niet.
Si*. Ick volg Louife na waer dat zy vluchtend vliet. Binnen .

P

Henriet, Frudenti», Theodora.

Rudentio, ick kan mijn pijn niet langer dragen,
Vrint Theodoro, wilt my zwacke onderfchragen,
Waer blij ft Philippo dat hy niet hier meê verfchijnr .
Tru. Wa t is het dat de Vorft zoo onmedoogend pijn t ?
Jitn. Mij n hartsgeheym kan ick, ó vrinden, niet meer zwijgen ,
(nijgen,
Hier woon t ' t onfterflijc k beel t tot wien mijn zinnen
'k Verwacht voor hare deur de ftralen van Autoor,
The. Geef t aen zijn Majefteyt da n Blanche geen gehoor ?
JCan

Vly-tyniSptL t
)
Ran dan een Konings hart geen pratte vronw bekooren?
Wie da t zijn Vorft verftoort, diens welvaer t gae t verlooren,
•Hy is geluckig die zijn eygen voordeel weet.
He*. Mij n Blanche is te ftaars,af keerig, nors, en wreet,
Hoe lang zalt gy mijn ziel, zeg wrede.noch meer plagen?
Hoe lang zal mijn gedult uw fchamperheyrverdragen.'
Zal ick voornimmer dan uwgodlijck aenfchijn zien?
Öa zoeckt of gy noch vond doorlachte fcboonheydt.
The. Vli'ê
a
Wy op des Vorften woorr, om alles op te zoecken.
H«». Het zonnelich t za l u ondanckb're vrouw vervloecken. Prad

. Theod. binnen,

Nu gy de Majefteyt van Vranckrijck hebt vermoort,
Spreeck op geflooten deur, hoe lang zal zy verftoort
Op Henrix liefde zijn ? 'k wil Blanche hier verbeyden
Tot men den dageraet ziet van het duyfter fcheycten,
En dat Apol ter vlocht tot Thetis neemt zijn wijck.
Ach Blanche! maeckt gy dan uw Korting tot een lijclt,
la'kfterf van origedult, en liefde. Prud
. Theod. «yt.
Prud. '
k Heb vernomen
Een blancke hackeny heel wit.
hen.
Dees reen wilt toornen,
Gy voelt niet mijn elend, dat my ter banen gaet.
Hoe fel my liefde druckt, ze bii jft mijn toeverlaet,
Wat blanck is zal mijn ziel om Blanche eeuwig minnen:
Pnilippo , in een nachttabber t uyt.

Schoon't konincklijck gebod t ontroeren doet niijri iinWil dat ick ruften zal, daer ick niet ruften kan. (rien
.
Een and're Koning jaegt mijn bart veel zorgen an,
Ick fchijn door ongedulr mijn zei ven te verliezen.
Maer zagt ? wa t wi l di t volc k , voor't buys van mijn
Louife?
Zou zijne Majefteyt oock minnen die ick min ?
Jn Blanches febijn, wat heeft de Franfche Vorft i n 't zin.
Zoeckt by door moorden aen Pnilippo hem te wreeken.
A%

Har.
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Htn. Waer wacht gy na, vaer voort, fcoomwilt dees bqrft
doorfteecken,
Zoo zal ick leven na mijn leven, ftraffevrouw,
Blijft gy ondanckbaer, ick blijf danckbaer en getronw j
Zoo var gy my verlaet, verlaet ick Rijck, e n Landen,
Zal uw verteerend vuur dan onuytblufchlijck branden *
Wat leli is zoo wit als 't wie daer ick op doel,
p e hagelwitt e fneen verzinck t in eenen poel
Van fchaemte voor baer weg, de zilv're mane lichten
Verduyfteren bae r glans, 't moet al voor Blanche zwichAls.zy met parelfnoer, en diamant yerciert (ten
,
De FranfcbeVorft belonckt.di e 't Franfchc Rijk beftierx .
Tht. G y treur t vergeef s doo r dien haer Karel ftreckt éeri
wapen.
Hm. Zwij g helhont, nimmer ziet men eogelinnen flapen
By een die fierven kan, ick voel zelfs beft mijn pijn.
The, Waer zy een engelin, zy moge uw fcbiltwacht zijn .
Blanche in.haer veofter.

Wat ramp kan by mijn ramp, ö droef beydt, evenaeren ,
Nu my een dienaer heeft verwittigt 't wedervaeren
Dat my gefchiet is van mijn Karel d'Ammirael,
Die vluchtend als een febim my heeft beluyftert, prae l
O Blanche nu niet meer op Vranckrijx preutfen Adel ,
Nu dat mijn bedgenoot my plots werpt uyt den zadel:
Voort, vlucht voort uyt Parys, ó helfchen achterdocht ,
Door u is al dit leet my op den hals gebrocht;
Zal uwè vriendfehap dan voor nimmer my ontmoeten ?
Mijn waer de is van ys. de min woont in zijn voeten,
Waer meê hy van my vlied, maer wat wil dit gezucht?
HWJ.O zon.wiens glans beftraelt een and'ren oort.en lucht,
Maeckt door uw helderheydt dees duy fterheydtbehaeglijck,
Hoe tintelt uw geftarnt?wat menfe h is zoo verdraeglijck
D « h y uw blixemen kan weêrftant biê n ? gy kunt
De rampen keeren, zoo gy my het leven gunt.
tl*. „ Zou 't wel Philippo zijn, de mjanaer van Louife ?
,,'kVeyns,
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„ Tt Veyni, bola, eedelmaa
firn. Wi
e roept dacr?
Sla. 'tlsEIif
e
Vrouw Blanches flaetjuffrouw .
hm. G
a zegt boe lijd zaemheydt
Verzelt met hoop, en macht, en kracht begraven leyt
Voor haer geflooten deur, boe kan ick my regeeren*
Bk. Zij t gy zijn Majeftey t ?
titn. Wi
e kan baer anders eeren.
Wie doet de Oofter-zon al s ick ter kimme opgaen,
tZegt Blanche dat de Vorit als eenen onderdaen
Haer poogt een oogenblick te fpreecken, en niet langer,
Indien zy mijn verzoeckderft afflaen.' k werd dan banger
Als 't aJderbangiiehart, en zoo zy mijn gebeên
Verwerpt, zal ic k verwoe d ontbloot van menfcblijck heén (Tróyen
,
Heel Vranckrijckbranden doen , al s eertijt s Room.e n
Zoo zal men bare trots zien door mijn macht verftroyen.
BI*. Uwbran t die brant te fel: zy haet de Franfche Vorft ,
Die door zijn darcelbeydt niet waerd is dat hy torft
De konincklijcke Kroon, uw glory niet ontluyflert.
Door overdwaze min hebt gy uw roem verduyftert .
Schen uw vermogen niet. daer zijnder meer in 't hof
Als Blanche die gy quelr. te eerlaqs uwe lof
ïvjer oneer wert, bevlackr, bezwakkt, ontcierr, verdonckett..
Hm. Zeg heef t we l fchoonde r zon in Vranckrijck oytge flonckert?
BÏa. tc k ken vrouw Blanche als my zelfs, z y haet uw min.
hm. Waerot » ?
BU. O
m datze mint uw vrint, en vyant. Bja .
HM. I
n
Mijn ongedul t ick fmoor .
The. He
t vender is geflooten.
Hen. Derft gy een Koning dus zo (fout van moed verftoteti ,
Voor deze hoon zult gy gevoelen haeft uw fchult.
Zijt

IX
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Zijt gy dan een leeuwin die voor mijn liefde brnlr.
O Blanche, ick heb u noyt wrevel toegefproocken*. Bij;

L

K*nt, Dienifie, LtamU» , Thiüfft,

Aet my begaen, laet los, leef ick noch ongewroocken.
Weg reden, hulp, en raet. mijn eer die loopt gevaer,
De Vorft ftont voor haer deur, toen *k voor haer deure
waer ,
Hoe zal de lafteraer na op mijn eernaemIchelden.
I**.' De liefde, als gy weet, veracht het eerloos melden.
De min een fchaeckfpel is, al waer die niet en fpecle
Het grootfte voordeel heeft.
K*r. Mij
n wonden ongeheelt
Die pynigen zoo hard dat ick geen ruft kan vinden»
Want ben ick in mijn zael, 6 Leonet, dan binden
De zorgen my te. valt, zoo dat ick moet op ftraet ,
Op ftraethoor rek hoe elck van Karels oneer praet*
Den Adel my befpöt, ick kan niet langer leven,
Mijn Dionifio.
»»».
Wilt n tot ruft begeven. Biooen
.
Pbd.' Bekende lift. ay ftreckPhilippo nu een baeck
Die in dees naerheydrtny koomt lichten, zal de wraeck
Van KareJ, Henrix ziel doen plots ter helle dalen,
Hoe zoeckt den Ammrrael den Koning't achterhalen ?
Zoo holt hy buyten 't (poor, en voelt re laet berouw,Louife blijft gy my, als ick u blijf, getrouw,
Zoo toebick van mijn min geen ongeval te wachten j
Gy zijt op wien ick hoop, ó trooft van mijn gedachten»

E

Theodora, Henrük, Prudtniio, Phütpp»,

En welgewapend man, mijn Vorft, koomt berwaerts
treên.
Ham, Geduariglijc k dees ftraet van fpoocken wert doorJRML Wie daer ? maeckt u bekent. (reen
.
V».
Wie dorft my tegenftreven ?

Wie rijtgy? .
Thi. He
t Gerecht.
Hm.. Wi
e heeft u 't Recht gegeven ï
Ick heb noyt ftraetgezien rechtvaerdiger dan dees.
Thi. „ Hoe qualijck kan ick hier bedecken aDgft, en vrees*
Hm. 't Schijnt Karel, Theodoor.
Theo. Zo
o doet hy heer, en echte*
Ver ley t my zijngewaed.
Hm. Spreec
k op gy Vranckrijx Rechter,
Wie dat gy zijt my meld, waer wacht gy na ? nu voort.
Thi. Een Konings gunfteling, maer eer dit ftael doorboort
Uw al teftoure borft, zoo laet Parys aenhooren,
Wie dat haer Aromirae] zoo wreevel dorft verftooren ,
Op dat neérflacbtigheydt verwint mijn ongena.
Maer ach! be t is de Vorft.
»«.
Zijt gy 't Philippo ?
Thi. Ia
.
Hen. Wa t doet u in dees nacht het leven reuckloos wagen i
Hi. Verblinde liefde is de bronaêr van mijn plagen.
Wat derft vermeetelbeyt in hoven niet béftaen i
Hm. Was niet mijn wil dat gy zoud naer uw ruftplaets gaeo.
Gy kunt de lefren van den Amtnirael heel aerdig ?
Fhi.Toen ick vrouw Blanche, of Louife, ben ick 't waerdig,
Zag voor hacr venfter ftaen,en gy ter aerde boog ,
Doe zag ick al te laet hoe dat ick klom te hoog ;
Doorluchtc Vorft, wie kan van min 't gewenfte lot zien?
Hm. Ick zweer Elife dat zy zal voor mijn gebot vliên,
Die fnoode tooveres is met haer eens in als;
Want Blanche die is loos, en zy doortrapt en valfeb.
Zijt gy alleen, waer zijn uw trouwe t'zaemgezwooren ?
Pii.Ick koom alleen mijn Prins, om niemant te verftooren»
Hm. Begeeft gy zonder hulp u buytens tijt i n noot ?
Phi. Weet Damon heeft geleeft, en Phytias is doot.
Hm. Wie zijnze dan die ons gins treden berwaerts nader i
thi. Vrouw Blanches bedgenoot, die Vranckrijck ftreckt
een vader.
Mijn
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Mijn heer, laet hem in ruft, begeefu zelven niet
Dus buy ten lijfsgevaer, in noot, en lfjfsvcrdriet,
Een koning moet hem meer als onderdanen wachten
Voor opfpraeck va n het volck.
tfitu Hoor
, wik mijn wil betrachten,
Roept overluyt, al s dat uw nart Louize mint,
Aen haer verbonden is dat meer is, als ontzint
Zal ick vol gratnfehap u een trotfen antwoort geven
Als dat zy my behoort, wy t'zamen dus gedreven
Tot een gerechte zaeck, bedecken zoo ons lift,
Geveynfdedegenftrijt za l middelen de twift,
Want veynzery vereelt het aldermeelt de Grooren.
fhi. Zoo Karels liftigheydt ow lift koomt om te ftooten,
Zoo zal de weerelt zijn in 't kort uw doen bekent.
Hm. Dan wert het roer van 't fch jp na d'and're zy gewent,
Dan zal ' t Arnoldo zij n die voor mijn ftael moil vluch*
ten.
PW. Ontbloot uw kling, 't is tijt.
hm. Verwee
r u.
Kard, LttntU$ , Dionifio, Henriik, Philippe,
Prudentie, Thtodort,
Ees geruchten
Zijn oorzaeck van verfchil.
hm. Louiz
e is voor my.
LM. Nu ziet gy waerlijck heer uw eer bedroogen.
DM. G
y
Verweckt uw eygen leet, beb met u zelfs medoogetu
Phi. Het is Louife die alleene voert 't vermogen.
Ito. Ick hoor Louifes mem wéér melden.
K*r. StU,ayftil
,
't Zal om mijn zufterzijn dees heevigheydt, ick wil
Dat uwe ooren als de mijne bet aenhooren.
tien. 'k Zal om den Ammirael, en Blanches eer mijn to oren
Bematigen, fchoon kk neem voor dees tijt de vlucht.
Phi. Mijn cedelmoedigheydt voor nimmer leeft beducht.
Ick

D
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lek zal waer dat ick kan, ha laffe, u vervolgen.
Mijn bloet in d'ad'ren zied, mijn gramfcbap bee] verbolZal waecken voor dees dear vermeet'len u ten fpijr. (ge n
Kar. Gy heeren weeft gernft, leg af de degenftrijt,
Laet de zachtmoedigheydt de heevigbeydt verwinnen.
Hen. Hy ftaptzijn doot te moet die mijn verftoorde zinnen
Weêrftreven derft, 6 fpijt.' vermoort hem.
phi.
'k Zweer uw doot.
Phil, binnen.

Kar. Hy is vertrocken heer, waerom uw kling ontbloot ?
Hen. Dat weetgy niet, ick wel.
Kar. Wa
t deed den ander wijeken ?
Ontleed my uw verfchil, zoo zal 't verongelijcken
Door my zijn neêrgeleyt, wie bood gy tegenweer ?
hen. Arnoldo, die my ftaetnaer 't leven, goer, en eer,
Dien opgeblazen menfeh my eerloos aen dorft randen.
Noch eens het was de Graef.die 't ftreckenzal tot febanGa heene, zeg hem zelfs wat dat ick heb gezeyt. (den ,
Heni. binnea.
Kar cl,Dionifte, Ltoneüo.
V17 At dunckt n Leonel ?
Lee. **
Het was zijn Majefteyt,
Ick ftontverzet dat gy de Vorft niet beeter kende ?
Kar. Vervloeckte achterdocht verzelt met zorg.my zenden
Meer plagen als ick kan verdragen, ben ick blint,
Wert mijn Louife niet van Henrick zelfs bemint ? (ven.
Dio. Dat tuygt den Koning zelfs.die 't lijf (telt voor baer leKar. Van eene ftammijn vriend zijn wy als hy verheven,
Hoe zal mijn zufter zijn der Franfchen Koningin ?
Leo. Te meer nu het verdrag van Duy tslant neemt begin.
Zijn liefde holt te los, nu mine hy d'een, dan d'ander,
De Roomfche kroon blinckt hem te heerlijck.
Kar. Ze
g eens, kander
Wel heeter minnaer zijn gevonden als hy is,
Die om mijn zufter zwerft in nare duyfternis ?
Li». Dat
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Lee. Dat hy Louife zou beminnen, wilt niet loven.
X«r. O eer, gy zijt alleen die alles gaet te boven,
Ai wiertze van zijn luft, en dartelheydr verkracht,
Ik zou verdragen 't lect, en kroppen 't in; maer tracht
Hy na mijn Blanches eer, zoo zal ick hem doen derven'j
Want Katel eer het lijf zal dan zijn eernaem derven.
Ltuift toep t hie r broeder Karel, voor Philippo haer miniuer, «en.

Fhilippo hoort gy niet, hou ftant.
x>/«. Wiedaer
?
Kor. Ayzie
t
Is dat Louife niet, de oorzaeck van 't verdriet,
Nu zal ick zien of my den koning heeft bedroogen.
„ 'k Zal veynzen of ick waer Philippo: laet medoogert
Begunftigen uw flaef,öoverwaerde vrouw!
'k Mag u vrymoedigheydt wel fpreecken aen.
Ie». Ho
e zon
Een hooggebooren ziel niet fpreecken, afgunft weygert j
Uw liefd e t'my waerts is tot in den top gefteygert.
r«r. Mijn hart wert zonder u zijn liefde en vreucht gebluft,
Uw broeder Karel, lief, zeg flaeptdie al geruft ?
Op dat hy ons niet hoort.
Lea. A
y zorg voor geen belagen
Hy dopt de ronde heer.
K». Ho
e ? eer 't begint te dagen.
Lm. Eergierigheydt ontftelt zijn moedigheydt te veel.
Hy haet zijn Majefteyt.
Kar. Wa
t is toch haer verfcheel ?
Lcu. Om da t vrou w Blanche mint geen ande r al s mijn
broeder.
Kar. Mint Karel haer oock niet ?
Lm. Di
e is haer lijfs behoeder:
Om wien haer droevig hart geduurig kermt, en weent.
Kar. Verlaet haer Karel dan dat hy een ander meent ?
Heeft hem den Ammirael oneerelijck gedragen ?
Wat is de oorzaeck ? fpreeck, of kan zy niet behagen
Die eer de dageract was van zijn ziel en hart;
Is
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Is Blanche hem niet waerd, wat is bet dat haer fmart?
Lou. Mijn broeder als gy weet is korzel, en vermeetel,
Wiens grootsheydt zou bekleên d e konincklijcke zee tel
Indien hy koning waer, daer tegen Blanche goet.
Kw.pNu Blanche is voldaen,moet ick eens zien hoe't bloet
,, Door haread'ren rolt, zoo zal mijn komft verveelen .
Lou. Op u, en anders geen, mijn lief, mijn zinnen fpeelen.
Kar. En buyten my noch twee.
Lou. Hoe
! waf is dat gezeydt ?
Mijn liefde is te groot, veracht kleenhartigheydt .
Kar, Nochtans den koning derft op u Louife roemen.
LOH. Ick fterf van toornigheydt.
K»r. Zij
n zelfs een minnaer noemen
Heb ick vol leetsgeboort, geveynfde, wilt gy meer?
Lou. Hoe ick den koning haet, weet gy als ick mijn heer :
Wat waend gy dat hy my door loosheyt zou bedriegen?
O neen .
Kar. '
k Heb achterdocht zien ftrax ten hemel vliegen,
Maer viel als Lucifer uyt dien verheven troon j
Want ongelijcke min is ydel, ja heur loon
Beftaet in druck, en rouw, hoe kan ick my verblijden ?
Lou. De Franfèhe majefteyt poogt Karel te doen lijden,
Wiens ooghwit Blanche is.
Kar. WatzalArnoldodan
?
Lou. Hoe mint Arnoldo my ?
Kar. G
y weet al nergens van.
Ha lichrgeloovige! wat ftaet my te verwachten
Van u in 't Franfche Hof, al s oneer,en verachten ?
Lou. Verftoor u niet te vroegb.
Kar. T
e vroeg niet, maer te Iaet<.
Üw dartelheydt verfchopt Philippós goeden raet.
Kan Koning, Graef, en ickgelijck Louif e minnen ?
Lou. Niet hooger, of gy zult verftooren mijne zinnen,
Schoon my al duyzende beminde, 't is al niet,
Mijn liefde die verkont, gy zult uw zielsverdriet
Gevoelen, als gy voelt hoe gy vergeet uw plichteiii

B Ee
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Eer zal de zon, en maen, daer by de ftarre-lichten
Neêrftorten hellewaerts, al eer ick wenfchen zou
Om uwe wedermin, veel min te zijn uw vrouw.
Kar. Princeffe , Iuyfter, hoor
Lm. Onweerend
e ga wandelen, siny t haer venfter.
Leo. G y hebt haer al te ftrafgehandelt in dit handelen,
Nu zal Arnoldo met de Vorft tot Karels fchant
Gaen brouwen uw verderf, Philippós huw'lijiband
Raeckt a l t e lchandelijck door dit vergrijp acn 't breecken.
Kar. 'k Wou dat een Etnds brant had in de brant gefteecken
Mijn huys, op dat ick zelfs daer zonck ten afgront meê,
Mijn Dionifio, 'k ben nauwelijx te vree,
De zeeman lijd niet 't geen ick ly op woefte baren,
Hem is niet dat my is al over 't hooft gevaren,
Schoon een onfluymde golf met het geftarnte kant,
Zoo dat men maften kerft, geduurig pompt, geen lant,
Maer lucht, en water ziet, zijn anckers moet verliezen
De zeylen ftrijckt verbaeft.noch zou ick graeg verkiezen
Zijn noot voor myne noot, getrouwe Leonel.
Leo. Begeef t u tot de ruft, laet varen uw gequel.
De nacht gelijck gy ziet is reets al aen 't vertrecken,
In 't Ooften daegt het al, laet mijne voorzorg ftrecken
Een trouwe toeverlaet, de komfte van Auroor
Van het gevogelt wert verwelkoomt.
Kar. Lof,
en gloor
Te eerloos zijn bezwalckt door 't eereloos verraden.
Ia by den hemel 'k zweer, het zal heel Vranckrijck fchaden
Zoo Blanche my verleyt, 'k zal toone n hoe mijn bloet
Geen Koning Henrick vreeft, hoe fors by is van moer.
Alle binnen.

HET
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ArnoUo, Tancredo, nut reytgewaed uyt.
S alle s vaerdig wat tot reyzen is van nooden ?
Ia heer.
.....
Waer'sFabio?
Tm. Di
e is voor uyt gevlooden,
Om te volvoeren 't geen de Graef hem heeft belaft.
Am. Zo o doet by ais 't behoort, hy is een vaerdig gaft.

I

Leoïieüo, ArnoUo , Tancredo.
Yn heer den Ammirael verzoeckt dat zijn Genade
Een oogenblick vertoeft, by fprack u graeg.
Am. Dusfpadë
?
Wat wil zijn Hoogheydt doch ?
Leo.
Gins koomt by zelver al*

M

Karel, ArnoUo , Tancredo, Ltontüo,
Eer Graef dus op de reys ?
Wat jaegtü ongeval
Dat gy my ophoud beer ? laet booren my de reeden ï
Het is een loopend (aer, gelijck gy weet, geleeden
Dat wy geheel vernoegt laetft (cbeyden van malkaêr.
kar. Arnoldo , zeg my eens of't loogen is, of waer,
lek wee t mijn gramfchap niet te dwingen , zeg de ooft
zaeck
Die u tot vechten dreef, weeft nu uw eygen voorlpraeck.
Am. Mij n deuchdelijc k gemoe d ontbreecktftoutmoedigheydt,
Gy zijt misleyd na 'k hoor, ick ken uw goedigheydt;
Wat misverftant doet u dus over my verftooren ?
Kar. Wilt gy mijn klachten wel verduldiglijck aenhooren?
Am. Hoe ?
kar. N
u bloohartigheyt draegt kennis van uw fchult,
ü w eereloos bezoeck weckt op mijn ongedult.
B z jtrn.Klji

H
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Am. Ka n onz e vrindfcha p niet uw grarofchap needer IegIck kan u niet verftaen. (ge
n?
Kdr. Zo
o luyfter, ick zal 't zeggen :
Die om Louife ftelt een ftraetgerucht verwoed
In "t midden van de nacht, die tergt mijn eerlijck bloet ,
En voor mijn eygen deur.paft fchelmen, en geen mannen
Uyt adelijck geflacht gefprooten, he t verbannen
Voegt zulcken uyt Parys.
Am, Da
t ick uw zufter min,
'k Heb zulx voor nooyt gedacht.noch had het in den zin;
Gy ziet het zelfs mijn beer, als dat gy zijt bedroogen .
Kar. Nochtans gy haer bemint.
Ar». Di
e zulx zeyt, heeft geloogen.
Dit reysgewaed doet blijck, hoe ick door eygen luft
Meen naer Italié'n te trecken, om in ruft
Twee jaren achter een mijn dagen te verflijten .
Kar. Zeg da t di t reysgewaed uw fchelmftuck koom t verwijten ,
Die met zijn Majefteyt derf t wezen hanrgemeen ,
Heeft ree n hy's morgens vroeg, eer'thofraecktopde
,
Parys verlaet, en gaet Jtaliën opfpooren. (been
'k Ben Karel de Valoys, Arnoldo, mijne tooren
Geen Konings ftoutheyt fchroomt.ja 'k acht mijn zufters
Zoo waerdig, als de eer van Blanche, wie niet meer (ee r
Eerbiedigheydt betoont zal nimmer haer verwerven.
Am. Mijnheer .
Kar, Wi
e haer onteert zal door dees hand en fterven.
Karel binnen.

V

Tancredo,

Arnoldo.

Erwecktgyzelfs, mijnheer , ditfchand'lijckflraet gerucht ?
Arn. Ick fta om d'Ammirael verflagen, en beducht.
Tan. G y toonde dan noyt min ?
Am. Neen
, ben ick niet loofwaerdig ?
Tan, Wa t fchelm heeft dit verdicht? ic k moet aen u iet s
aerdig Verha
-
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Verbalen, van het geen my ftadig fpeelt in 't hooft .
Dit is befteecken werck, zoo my de Graef gelooft
Zoo volgt Louis de meyt, die ziel, en hart geftelt ha d
Opeengoetrijckmanskint, di e landen , goet , e n geit
had.
Zy fpreekt haer biechtvaêr aen.hem klagende haer noot,
Die by de longmangaet.vermaenende ho e groot (ren .
Het onhey l was dat door hae r doot he m ftont befchooIs liefde in u doodt? fprack hy , wilt my wel hooren.
Dees koelen van gemoed veranderden rerftondt ,
Waerdoor h y met haer tradt in 't huwelijx verbondt ,
Toen Paters liftigheydt een koppelaer verftreckte .
Louifè volgt dit fpoor, fchoo n Karel dit bedeckte
Met fchendig ftraetgerucht, hoe dat den Koning zoa
Met Graef Arnoldo zijn geweeft om zulck een vrouw,
En voor zijn deur in een gevecht, ó! dat is loogen ,
De liefde die zy draegt te uwaerts, doen haer oogen
Steets vlammen op mijn heer, nu vrolijck nietgefuft .
Am. Ogoddelijc k verftandt !
Tan. O
ongemeen vernuft !
Am. Heef t mijn bevalligheydt Louifè overwonnen?
Tan. Hoe ? twijffelt noc h de Graef ?
Am. '
t Waer beft dan niet begonnen j
Veel min te vorderen mijn reys op deze wijs,
'k Verlaet Italien, en blijf hier te Parijs.
Wat weerelts deel verfchaft o y t zulc k een zielsbeminde.
Wy moeten ons ten Hoof gedaurig laten vinden.
Voort treek mijn Jaerzen uyt, verandert uw livry j
Volg haere dienaers nae in kleed ing, op dat wy
In kleeding als in liefd' malkanderen beminnen.
Wat dunckt u van dees raet ?
Tan. Mij
n heer heeft rijp e zinnen ,
Gy doet voorzichtig dat gy u hier houd ten Hoof.
Den Adel u bemint.
Am. Tancred
o vry geloof
P s t toy den Ammirael begunftigt reets op heeden,
i3 3
Tm
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Tan. Te meer nu gy den naem van minnaer komt bek leed é.
jlr. Hy is mijn vrind, zwijg Uil, gy kent hem noch nier wel.

Ar- Tan. binnen.

Leoneüo , Kuril.
' t ' V A l niet geraeden zijn .
K*r. *-*.
H o e ? boert gy Leonel ,
Daer ick deez* eere-ftrijdt bèöo g vo l dapperheden ,
Met mach t ,e n krach t verzelt, nu derven w y wel trede n
De trotl ê toomigheyd t op 't opgeblazen barr . (fmart ,
'k Stae zelf s verwonder t da t ee n menfc h i n zulc k ee n
P i e zo o verward is , als ick leef, kan langer leven .
Ick be n my zelfs ee n ftrijt, mij n eere aengedreve n
Die heeft d e voortocht , acb ! elendige wat raer .
Wie fterckt dees zwacken arm, gin s zie ick een foldae t
Die m y manmoedig maeckt.daer ginder noc h een ander
Wiens trouw my is bewuft, z y nad're n al, wie kander
N u tege n Karel op .

H

Dicnifio, Kttrel, Kufino , Leoneüo.

ier is Rufino nu .
Vervloekten fchelm.zijt g y zelfs voo r u w wreet heydt fchuw .
Z o o g y rronwloozen niet wilt door dees handen fterven.
Z o o zeg t my datelijck, wil t gy mijn gunft verwerve n ,
Waerom o p 's Konings difch mij n onee r afgebeelt ,
H e t tafelkleetgetuyg t ho e zijne geylheydt ftreelt.
H o e kan ick zulck een Vorf t gedoge n voo r mijn ooge n ?
O neen ! het bloem-cieraetgetuygt ho e licht vervlooge n
Genooten weldae t is,een kroo n van lijngewaet (fmaet .
Mijn achterdoch t ftoocktaen, mij n Blanche leeft ver Den Ammirael , noch haer wer t nimmer wijn gegeven ,
Wel water
~Rtlf. Luyfte
r
Kar. Z«'ijg
, de taerten hoog verbeve n
In Henrix groot e zael, met kroonen zij n bezaey t,
Met

Blyeynd Spel.
2J
Met leliën gepronckt tot vrcughde, daer dees maeyt
Een oeghf t va n rampen, voort , geefantwoort op mijn
vragen.
Ruf. Vrunt Dionifio, wie helpt dees man beklagen,
Mijn Heer bet b r o o t . . . . .
Kar. Da
t is met leliën gemerckt,
Een ziels vergift voor my, nu 'k zie hoe yder werckt
Tot haefting van mijn val, het water zy vergiften.
Ick hoop dat mijn gezicht haer fchelmftuck zal doorzifOp dat ick razende den duilen hondt beoog (ten
,
Die my gebeeten heeft.
Ruf. Zi
e voor u, niet re hoog,
De Vorft bad my ontboón, hoe zult gy fchuldig houden
Rufino, op wiens trouw u zeecker eer vertrouwde.
Den Koning beeft door lift uw Juffers op de handt,
Uw eygen u verraet.
Kar. O
fnooden! vol van fchandu
Wert dus den Ammirael bejegent ?
Ruf. Buyte
n weeten
Van uwe bed vriendin.
Kar. Wraeck
, Hemel! wraeck.
Ruf. Verfleete
n
Hebt gy de Prins t'onrecht; want Lifida zelfs hem
Door een verhoolen plaets ftildoorlaet op haer flem,
Om Blanche waer by kan geduurig na te fpooren.
Kar. Waer het gezicht bereyekt, gaet zomtijt s d'eer verWie is al fchuldig aea dit fchelmftuck. (looren
,
Ruf. Twee
.
Kar. Ho
e na
Ruf. De eene Filis, en de and're Lifida.' (
komen.
Kar. Spreeck my hier na, vertreck, ick zie mijn vrouw daer
Een grooter ftrijtheb ick, als ick wel dacht, vernomen,
Wijldees befpieder my des vyants lift verhaelt. R»£ binHy zelfs getuygt haer fcbult, 6 Hemelen ! beftraelt
My met knekmoedigheydt, dit hoop t ee n berg h va n
fchujdcn,

B4

Lmfi,
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Louift, Blanche , Karel, Vionifio, Letrull»,
n Y fprac k u moedig aen.
Bi*. i l O
ja, ó! koft jck dulden
Dat
Z»«. Kare
l koomtdaer.
Bla. Ach
, mijn lief'•
Kar. Getrouw
e vrouw,
Mijn eere loopt gevaer, en fchipbrenck lijd uw trouw,
De Franfche Majeftey t zoeckt Blanche te belagen.
Waer leeft zoo hellenen Vorft ?
Bla. Wa
t maeckt mijn lief verflagen?
Kar. Twee aders moet ick voort doen openen, mijn bloet
Is door de gal verhit.
Bla. Mae
r waer toe das verwoer,
Zal de eergierigbeydt doen uwe ftaetvermind'ren }
Kar. Dat is de meening niet, mijn voorneem wilt niet hinBU. Wat wilt gy ? (
d'ren.
Kar. Mijn
e fchnk betalen aen die geen
Die mijn verraders zijn, voort Leonel gae heen
Met DioBifio, wilt haer tot my geleyden.
Bi». Wat wilt gy doen mijn lief?
Kar. W
y moeten eenmael febeyden.
Lee. Wy gaen metUW verlof. Leo.
Dio. binnen.
Bla. Wa
r bebt gy in den zin f
Dat gy af keerig toont genooten liefd' en min.
LcoocUo , Dionifto , Karel, Filis, Lifida ,
Bltruhe, Loutfe.
T T Ie r is nu Lifida, met Filis.
Kar. *• 1
.Wilt verwecken
Eer dat de kloek flaettwee/t zou my tot nadeel ftrecken,
Dat ick twee vyandins zou in mijn leger zien.
Den Koning zal door u niet meer mijn heyr befpiên ,
Het is een dwaesheydt, een dietrouwloos is, te honden.
Duerom zoo wenlte ick dat gy te zaemen trouwden
Met
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Met die mijn oogwit keurt, zo eyndigt eens mijn druck .
f il.Van uwe hant ick wacht, mijn voorfpoet, e n geluck.
Kar. Twee dienaers in mijn huys, oprechte geltzuchts vrinden,
Zal ick door mijn ontzag wel haeft aen haer verbinden.
Want zoo mijn zieckte neemt een ftercker overhant
Is 't aderlaten cjuaec, ja doodelijck, de fchant (nen
,
Moet uyt mijn buys geweert, Waer wacht gy na.gae heeRoept Marfal, en Dampier, ick wilze c'zaem vereenen.
Leo. Het huysgefi n verfcbrickt .
pio, M'j
n heer, zy komen al.
Marfal, Karet, Dampier, Leontüo , Diontfie , Blanche ,
Louift, Filis, Lifida.

W

At wil den Ammirael ?

Dat gy my te geval
Met Filis u vereent, mijn willé moet gefchieden,
Dampier.
Dam. Mij
n heer.
Kar. Hoo
r hier.
Dam. Wa
t of dit wil bedicden ?
Kar. Nu zult gy mijne gunfl befpeuren doo r dees trouw,
'k Geef I.ifida ae n u, maer eert baer als uw vrouw.
Lif. Dat ick uw handen kus. lang moet heer Karel leven.
Kar. Mijn penningmeefter lae t di e elc k zijnbruytlchatge Mar. Zoo hacfh'g.
( ven.
Kar. Da
t hy elck twee duyzent kroonen telt.
Dam. Dit is geen huwelijck, maer openbaer gewelr. (ken .
Kar. Wilt gaen d e poor t van 't Hof zoo darelijck uyttrec Lif. Mevrouw, *k verhoop dees reys u tot geen druck zal
ftrecken.
Blo, Ick waer vee l liever doodt, dan dat ick Karcls fmart
Noch langer dragen zou, mijn ramp wert van mijn hart
Geduurig opgekropt, mijn liefde moet hem volgen.
LOH. Het fchijnt al s dat zy iets bemerekte.
KM. '
k Zal verbolgen
B f Uy
t

2<J S T
R Y T O M 1> E E R ,
Uyt dit mijn Paradijs(rot voorftant van mij n Eer, (meer
Op dat bee] Vranckrijc k ziet, boe ick d e deuch t ach t
Als 't vorftelijck ontzag,) het kaf uyt ' t kooren wannen ,
Twee Adams, en daer by twee Evaes voort verbannen.
Kar. binnen.
Blanche, Lutife.

M

Yn Karel, gaet gy weg , dus ftil ?
Z e g hee l ontroert .
Bi*. Zijn eerelijck gemoed he m tot dees daet vervoert,
'k Verhoop den heme] hem zal brengen tot bedaeren ,
En zij n bedwelmd e brey n nae r wenfc h wee r op doe n
klarenj
Hy vreef t geen Konings haet, te vroom i s zijn gemoed :
W y lijde n fchipbreuck, ' t zy 't geluck 't gevaer verhoed .
Philippo, Theodore, Blanch', Lotdfi.
N s wa s gefèytme n zo u den Ammiraelhier vindë .
Ten minfte n gy beoogt u w zieJ,e n harts beminde.
Uu. Wat' s dit ?
Phil. Uy
t 's Konings naem, w y komen herwaerts aen.
Bi», 't Zal niet geoorloft zij n hier lang te blij ven ftaen. Binn .
LOM. Zal ick verwachte n die my door zijn trotiê woorde n
Z o o trots bejegende .
Phil.
Blijfftaen,
Lou. Toe
n ick aenhoord e
U w onverftandigheydt , toe n was Philipp o ftout.
Phil, 'k Sta om uw ree n verzet , gelooft my, en vertrouwt
Den wijze n Atnmirae l uw broeder, ftaeck u w vreezen ,
Kan een onnoozeleae n mifdae t fc huldig weze n ?
Lou. Gevey nfde, ick vervloec k u w booshey t, derft gy noc h
Louife naderen , daer ick uw helfc h bedroc h
Onweetend eeden zwoer, gy hebt uw heyl verlooren ,
Laet my geruft, en wilt mijn ruft niet meer verftooren .
Phil. Mijn waerde, a c h! waaneer, en waer is dit gezeydt ?
Lou. O onmftandige !
HiU

O
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rhil. Mij
n liefde voor my pleyr. (ken ,
£#«. 'k Draeg nu geen liefde meer, wilt vry van my vertrecHet fchelden van dees nacht zal u tot nadeel ftrecken.
Tbil. lek fchelde n ? daer mijn hart u aen 't geftarnt verheft.
Uu. Gevoelt gy nu de ftnarr, die u, voor my, nu treft.
Den Koning, en de Graef Arnoldo zijn mijn minnaers,
lek overwin mijn zelfs, en kenze voor geen winnaers.
Pbil. Heb ick dees nacht met ugefproocken ?
Uu. E
n daer by
My voor het Hof geftelt ten toon.
P£»/. Bedrieger
y (een .
Bedriegt Mevrouw; ick bid acht waerheydt.en geen looUu. Het is Philippo die alleen voert het vermogen.
Miju broeder koomc, ay gaet.
TbiL N
u gy my hebt vervoert.
Uu. 't Paft beeter my als uw, wiens lift my heel ontroert.
Lpu. binnen.
Karel, Phiüfpo, ttontüt , Dimt/!», Thtoiat».

Hiltppo?
P
Heer?
Kar. Wa
t jaegt u herwaerts dus blymoedig ?

rhiL Uw pralende geluck, den Koning toont hem goedig,
Het Opperjagerlchap hy d'Ammirael vereert.
K». Ic k kus de voeten van zijn Majefteyt, verneêrt
Buyg ick voor zulck een gunft,en houze oock in waerde.
Voor uwe moeyten fchenck ick u twee Spaenfe paerden,
In fchoonheydtongemeen, maer wat ick aen de Vorft,
Die op zijn vaders troon de Lelyfcepter torft, ( d'len,
Zal fchencken, eyft verftant.doch wijl wy daer van hanGaet zijne Majefteyt niet zomwijl 's nachts uyt wand'len
Om luffer s te bezien? zoo magh ick mijn rappier
En goudebeuckelaer aen hem vereeren, *t vier
Van Vorften brant te fel,zoo kan hy fteeckvry wezen.
Maer zeg my Hedelman, wat Hedelman is dezen ?
Tbil, £cn J iger, die u zal getrouwe byltaodt biên.
Ksr.

a8 S T R Y
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Kar. Uw komft mij n ziel verheucht.
Theo. Mij
n heer die zal haeft zien
Wat jager dat ick ben, 'k zal wat gy wilt volbrengen.
Kar.,, Dat hy te jagen tracht zal Karel noyt gehengen,
,, Hy is op loosheydt uyt .
Theo.
Dees land tftreeck i s bewuft
Wat Theodoor vermacb, geen vogel hoe geruft ,
Noch woedend wilt gediert, is vry voor mijne lagen.
Phil.Mogt ickaen Blanche nu die blijde boodlchap dragen,
Wat zou my eer gefchiên.
Kar. Tre
e in, zy blijft verplicht .
ph
Theo. Ick VOlgh PhilippO na.
>'- Theo. binnen.
Kar. J
a volg vry, 'k ben verlicht
Van al die zwaerigheén die my geftadig drucken ,
Vrint Leonello, zal ick noch veel langer bucken
Voor Henrir tyranny, nu by my heeft gemelt
Door Theodoro, welck een dootftrick dat hy ftelt
Voor Vranckrijx Ammirael.om hem als't wilt te vangen.
Hy haeckt al na mijn doodt, zijn uyrterfte verlangen j
Doch wie hy tot my zend zal miffen goet en bloet.
Leo. Spreeck hem noch eens mij n heer , zie voor a wat gy
doer.
Kar. Mijn oorlogsgeeft verban t zijn goddelooze vreede.
Wat Rijxgezant to t my in 't leger komt getreden
Zal ick vermoorden,want mijn gramfchap heevig brant.
Dio. Elendig die om d'Éer is fpoor'loos he t verftant .
Alle binnen,
H E T D A R D EB
E D R Y F.
Vrudentio -vet bat ftuyt, Henrick.
*~? Y n Majefteyt bedae r een oogenblick.
Hen. *-*
Bedaren }
O nee n Prudentio! in liefdes-zee de baren
My rollen over't hooft, kan ick genieten ruft ,
Daer die ontfteltenis mijn roem en glory bluft.
Ben gloénde Etnas brant verbrant dees borft van binnen,

H«
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Het kriftaüjne gla s door hetten kan verwinnen
De menfchelijcke Jeên , door 't dralend zonnevuar:
Zoo doet de liefde oock, ó wonder avontuur!
Dat ick, een Koning, moet in zulck een hel vertmöoren.
Ach! Blanche duld gy dat uw Koning gaet verlooren ?
Wijl hoop mijn hart bewaert, en pijn my niet verlicht.
Gae haelt my voort een boeck.
Prud. Welc
k?
Hen. Bembo
s trenrgedicht.
Prud. Ick g a . . . . i

Hen. Blijf
, want hy is niet roinzaemom te leezen.
Hael my Petrarcha, voort: zal onoytblafchlijck weze n
Mijn al te wreden fmart ? ó duldelooze quae!!
Uw wreetheydt my verteert, als was ick heel van ftael.
Prud. Behaegt u niet mijn Vórft den Limozijnfchen dichter .
Hm. Die fchrijft t e goddelijck, mijn heeten vlamtnenfticbGebiet zulcks niet, ó neen! laet Nazo mijne geeft (te r
Verluftigen, die eer in Rome heeft geweef t
De minne-fchry ver, toen hy moil die ftadt verlaten,
En Vorft Auguftushae t die waerde man dorft haten.
Prud. Ovidius leert zelfs te fchuwen dat bedrocb.
Hm. Zoo lacht hem daetlijck uyt,nu by geen kruyden,noch
Veel min verquicking weet.
Prud. Zo
o is 't
Hen. Lae
t voort verfchijne n
Mijn wapenmeefter, ick zal zelfs, Wijf hier, mijn pijnen
Net (tellen op papier, vertoonen al het leet
Dat my wert aengedaen, en hoe de min my wreet
Te fchelms befprongen beeft.geef t my papier in banden.
Prud. Mijn Vorft, de vlam
Hen. '
t Is waer, zou bet papier verbranden.
Philippo, Theodoro.

Binnen.

S di t dat beek waerom een Koning hem ontftelt ?
I
Philippo weet, als dat het flechtfteloot meer gele
Als 't goud.wanneer de ziel verheert is,wie koomt ginder?
Ben-

J°
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Henrick, Theodore

,

, Philippo.

Vj7 El Theodoro ftrektuw komft tot heyl.of hinder.
Th*». " Hoe grooter liefd e heer , noch groote r afkee r
heeft
Den Ammirael getoont, zijn loosbeydt wederftreef t
Het konincklijck ontzag, ick merckte aen zijn reden
Dat hy waer dat hy kan archliftig na wil treden
De Franfche Majeftey t, wie dwingt hem van u al ?
Hm. Maer wat zeydr Blanche doch ?
Theo. Di
e is, 6 ongeval!
Heel fpraeckeloos, én fföm,uyt ons gezigt verdweenen,
Gelijck een Engel.
Hm. Weg
?
thi. O
ja?
Hm. Vlié
n wy dock heenen.
Wat day vél heeft too flou t mijn engelin vervoert,
'k Verlies mijn zinnen, nii geveynfde Karel loeit
Öp Vranckrijx ondergang.
Theo. Zij
n lift ftaetute duchten.
Hm. Hoe zal een meerder dan voor zijne minder vluchten?
Thee. Dees kling verlaet my niet in 't uy terft van den noot,
By hem te woonen was verhaeften zijne doot,
Wiens aenhang Theodoor zou, eer hy 't wift, verheeren^
H«t. Verban kteenmoedighey t,gehoorzaemt mijn begeeren,
Verbergh mijn liefde wel, zoo zult gy zijn bemint,
Vervolg dat monfterdier, den fnellen hazewint (g e"«
Kan door zijn fnellen loop, het fpringen d hart befprinTheo. Was by een hart geweeft.zo wift ick hem te dwingen,
Nu (chroom ick bet gezicht, en tanden van dien beer.
Hen. Wie dat mijn vrint wil zijn moet volgen mij n begeer.
Theo. Gehoorzaemheydt wi l dat wy naer uw wetten leven.
Hm. Wa« wert een Koning nie t doo r liefde toegedreven.
Ru/i-
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Rufino, Henriclt , Thilippo , Theodort, Vruitmio,
tT/ Aer is zijn Majefteyt ?
H M . " Wiedaer
?
Ruf. Ken
t gy niet meer
Rufino, groote Vorft.
Hen. Rufino
?
Ruf. '
k Bayg my neer,
Want ick de vrindfchap niet be n va n een Koning waerHen. Mijn vrind wat is 'er gaens ? (dig
.
Ruf. De
n Ammirael beel vaerdig
Heeft al a doen befpiet, ick ben voor u bedacht,
Zijn fchranderheytdie rieckt een and'ren oort, e n lucht.
Hen. Laet hooren my uw zorg.
Ruf. So
o luyfter, zijne grootsheyt
Rechtvaerdiglijck ontdeckt des Konings zorgelooshe y t.
Hy weet van alles, wijl de fchuldigen zijn weg
Verbannen uy t het Hof, geloof vry 't geen ick zeg.
Mits Liiïda moft voort, en Filis wiert verzonden,
Geen menfcb heeft da t h y heef t te r werel t onderwonHeeft yders ampt in huys verandert, en verzet. (den .
Daer dient voorzichtig op den Ammirael gelet,
Hy is zoo ver dat by wil Blanche.....
Hm. Wat
?
Suf. Vermoorden
.
He». Dat kan niet zijn, zy is die deze ziel doorboorde.
Wiens leven 't leven is van Henrick, zou 't geweer
Haer dooden.neen. de fteecknam tot de Vorft zijn keer.
Ruf. De thuyn een kercker ftreckt, daer h y haer hond gevangen ,
De bloemen fchiltwacht zijn.ik hoop vaft met verlangen
Hoe dees verwarde ftrickontftricken zal.
Hen. H
y fluyt
De brant die my verteert, ó konincklijcke fpruyt!
Ick derf indien gy fterft,wat kan ick beters erven
Dan dat ick door uw doodt zou mijne doodt verwerven.
RH/,
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Ruf. Wilt gy iets ftouts beftaen ?
Hen. I
s Graef Arnoldo niet
Zijn buurman dat gy weet ? Prudentio, ga zier (ken
.
Dat gy hem zelver f preekt, want ick de Graef moer fpretru. Ziji i hoogneyt is terftpnt naer 't buytenhofgeweken .
Prud,binnen.

fhi. Wat is uw voorneem heer ?
Hen. Ee
n muur te rammen neer.
thi. Dees dulle liefde floot mijn goede kans omveer,
Hoe zal dit, Theodoor, de Graef naer wenfch behagen „
Wijl Karels zufter is die hem doet daeg'iijx klagen.

I

Arnoldo, Prudentio, Henrick , Philippo, Theodore, Rufino.

Ck zal dan op uw woon de Koning nader treên,
Niet buyten angft en vrees.
Hen. Mij
n harts genegentheên
Tot uwaerts Graef, doet my zelfs zien, en oock geloven
Dat uw getrouwigheydt ten Hoof gaet veel te boven.
Gy weet hoe Karel is op my als u gekant,
Zijn onbefcheydendheydt d e vrindfchap heel verbant.
Hy hout u fcbuldig, maer uw Koning u on/chuldig.
Am. Wa t Karel doet voor my ick blijf 'mals verduldig,
Zoo bluft mijn zachten aert zijn al te heeten vlam.
Hen. Zoo ziet men door uw deucht herleven uwe Ham
Waer uyt gy zijt geteelt, Arnoldo , 'k moet my wreken t
Vergun my in uw buys een plaers om door te breken j
Want ick de fchelmery zelfs ftraffenwil, dees boon
Al t'opgeblazen (teeckt heel Vranckri jck na de kroon.
Am. I s zijne Majefteyt doo r loogenen bedrogen ?
Weet dat den Ammirael heeft al te groot vermogen
By bloet, en adeldom, wie roemt niet zijne lof?
Hm. Het zy daer meê zoo 't wil.voort volg my na in't Hof .
rhi. 'k Ben op de Graef met haet, Louis' met nijt ontfteken ,
Hoe heeft den Koning dus zijn groot geluck verkeken
Datelck zijn liefde weet, Louife licht van aert,
Als Blanche, fchat den een zoo veel als d'ander waerd.
Binnen.
Elan-
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BlAnthi, Louife.

planten, en vermaeckelijcke bloemen ,
OUwMetfchöone
cierlijck loof gedoft, wie kan nae waerde roemen
mogentheydt, wiens macht befchaemt des Konings

Die oorzaeck is dat my mijn Karel haei, zijn zin (min .
Blijft onveranderlijck , hy geeft mijn droef heydt reden j
Schoon hy my dreygt, en fchelt, ick ben, en blijf te vreEn zal te vreden zijn, ó zufter! tot ick fterf. (den
,
Waerom verfchuylt gy u gehate blaeuwe verf.
Ö achterdocht! koomt gy onnozelheydt dus plagen,
Stantvaftigheydt za l u, hoe fel gy prangt, verdragen,
"Èy tar t uw ftrafheydt uyt; en gy, ó maegd'lijck kruyt !
Aenfêhouw dees fiere borft,wiens eerbaerhey t munt uyt
Veel witter als jafmin, de witheydt mijnder leden
Die zijn met deucht verciert.
Uu. Heb
t gy genoeg gebeden ?
Bk». Het geen ick niet volvoer, volvoert gy dat Mevrouw.
Zo». Al wie geen fchült begaer.heeft va n geen fchult berouw,
Gy weet hoe dat wy zijn bekerckert, en befchooten,
De blaeuwe lcly beeft zijn kleur geheel verfchooten,
Wijl vrees, enachterdocht het alles onderwint,
De Koning, door zijn drift, toont hem geheel verblint."
De fchrick, ó Blanche, doet ons fteets te rugge treden,
Het nabedencken is een pijnbanck, die ons heden
De ziel beangftigt, waero m 't hart geduurig zucht.
van binnen gerucht, als of een muu r «eêrftottefl.

Blanche, Louife, Hemicki

hemel! wat is dit ? wat fchrickelijc k geruch t (Ie n ?
O
Vervaerd ons, hemel ach! wat onheyl dreygt ons alio».'k Zie gins Arnoldós muur ter aerde neergevallen ?

BUn. Louife wat is dit? ' k hoor yemant flappen,ach \
Hen. Verberg u niet voor my.
Blm. Da
t ick u nimmer zach
Waer
C Nt»t
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Hen. ' t Konincklijke bloet wil Blanche niet meer tergen.
Waer toe het vluchten ? daer gy u niet kunt verbergen
Voor mijne oogen, want mijn glans het al beftraelr.
B/«». Wie zoeckt zijn Majeftey t ?
Hem Ho
e ick hier ben gedaelt
Dat weet ick zelver niet, voogdeflè van mijn zinnen,
Uw tintelend geftarn t mijn grootsheydt kan verwinnen.
O zoet e moürderes ! uw zoete liefde is
Den Ammirael zijn doodt, mijn ziek verderffènis .
Uw Karel die moet voort, of Henrick kan niet leven.
TSlan. Dat fchut den hemel.ach! waer wert gy toe gedreven,
Dat g y uw luften volgt ? ïpruyt dit uyt liefde ? neen:
Gy zijt op moorden uyt.
Hen. Mij
n ziel is met de reen
Verlooren, echter kan ick u voor dwingelanden
Door mijne mogentheydt befchermen, mijne banden
Veel ftnffer knellen als dealderftraffte doot .
Mm. Ee n Konïncklijcke ziel buygt niet, ten zy door noot .
Hen. Wat heeft die noot, waer voor een Koning koomt te
zorgen. (gen
.
Elan, Die heden kroonen fchenckt.en neetntze weder morLou. Zijn Majeftey t zi e toe/k ben voor haer doot beducht.

D

Karel, Henrick , Blanche , Louife.

En Koning hier, wat 's dit ?
Gedoog ick dat zy vlucht?
O nee n ! een oogenblik moet ick haerfchoont' beoogen.
Vermoort gy wreede my dan zonder mededoogen?
Kent gy uW V orft niet meer ? ontzinnige ontwaeckr.
Kar. „O Henrick ! fpreek,waer langs zijt gy hieringeraekt.
„ O fnoode Graef! ö fchelm ! ó Sinon ! ö verrader!
„Maecktgymijn oneer , e n mij n fchande n noc h vee l
quader,
„ Dat gy my dus onteert, o god'loos Troyfche paert !
„ Dat mijne eer dus tergd, mijn gramfchap niet bedaerr,
„ Maer brant veel heeviger als zy eer deed te vooren.
.,De
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„ De trónwbeydt raed my af o m hem niat tédoorboo„ O al ie harden daed ! boe ftry icfc rfusom «i'eer, (Ten .
,, Den Koning kent hetaes ! genootea deugt niet meer.
„ Nu dar ick hem verras , zoo zal en moer by öerven.
„ Zülxkan niet zijn, 6 neen ! zal ick mijnbanden verve n
„ Inhct gezalfde bloei ?'k zat David zijn, die 't kleet
,, Van Saul heeft geknipt door't Snijden, fchoon hy wree t
,, Staet na mijn ondergang, noch zal ik hem veri'ehaoné.
Bla. Uw wil is willeloos, ay ! wilt u Vorft'lijck toone n ,
O oorzaec k vin mijn ramp! gy neêrgeftorte muur ,
Uw val maeckt my flavin,uw val vait my te duur.
Mijn Karel in dees borü voor eeuwig blijft beflooten ,
Van hém heb ick meer deugt als o y t van u genooten*
'k Verloor veel liever bey dees oogen, dan als dat
Ick baten zou, di e geen, die ick veel meertier (chat
Als't leven;wreede Vorft.wilr o p de deucht vertrouwen
Kar. „ Ö praelbeek van mijn zieJ! d roem va n aU > vrouwen !
„ 'k Zal my verfehuylen achter hetgeboomt, dat ick
„ Mijn Blanche fleets beoog, vervolgt va n vrees, «n
fcbrick.
Ben. Zij t gy gevoeleloos, dat gy my ftraf bejegeat f
is Blanche niet met ftaet, in 't Franfcbe Hof gezegent ?
Waer toe de Vorft gerergt
Kar. Ho
e hoort hier niemant, hou ?
BU. Ay my elendige! waer berg ick my van rouw.
O Henrick ! Karel koomt uw geylheyts drift befpieden .
Hm. He t palmbofch my befcbut voor hem. Binnen
.
Kar. Lie
f u w gebieden
Is my een ftalewet, mijn waerde, niet getreurt,
Verlaet deeenzaembeydt .
SU. Haduweluftgekeur
t
Een nare kercker voor dees hatelijcke bloemen ,
Waer Zon, noch Maenlicht, licht, 'k zou my geluckig
noemen,
't Is Karel die alleen zijn Blanches Zie! verheuch t
Kar. Hoeevenaer t gy dus uw liefde met uw deucht ?
C a Wien
s
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Wiens glans ver overtreft he t diamants geflonckef,
Laet fnode vrouwen gaen vol fchaemte vry by doncker,
Gebooren tot veel fchants, verfchuylen voor de eer.
Schoon palm baer voorhooft ciert , uw deucht verciert
veel meer
Als groene lauwerblaên, cipres, of hofgewaden.
Heldinne van mijn ziel, wanneer ick uwe daden
Zou roemen, tnarmorfteen verfleet, en niet uw lof ,
Stantvafte liefde woont ftantvaftigin dit Hof .
Ay zie hoe Karel hem met Blanche heeft vermengelt ,
Om wie n den Koning als een fchender eerloos hengelt.
Mijn eer gedoogt niet dat ick zulck een Vorft ontzie.
Zy is een tygerin die jongen queeckt, want wie (gen .
Vreeft voor een oorlogsfpeer,wanneer h y wert befpron \v*eg met de Franfche kroon.wiens punten eertijts dronDoor dees manbafte borft.ó Henrick! ga vry heen, (ge n
Gy volgt geen oud'ren na, maer dwaelt, in korte reen.
Louife zeg, hoe quam dees muur zoo plots gevallen i
Zou. Inftorting oorzaeck is zomtijts van ongevallen.
Arnoldo timmert licht vertrecken in zijn zael.
Kar. Arnoldo timmert, recht ? het geld den AmmiraeJ.
Zijn los gebouw te los zal eer hy 't weet neêrftorten .
Mijn waeckend oog de lift des Konings zal verkorten,
Haer metfelwerck is ruw, dees neêrgeftorte muur
Belet mijn vyandin haer voorneem, gaen wy, 't vuur
Van weerwraek brant te fel, dat my een hulp zal ftrecké.
~Bla. Ick hoop den hemel u met voorfpoet zal bedecken.
Kar. Geen laft, hoe laflig, druckt een eerelijck gemoed.
Ick ben my zelfs getrooft, ó hemel! zie hoe 't bloet
Tot wreke n wert geperft, den Koning is mijn hoonder ,
En die hy hoonr.in noot zijn trouwfte lijfs verfchoonder ,
'k Leg tufTchen Scylla en Charybdis ingeftort :
Ay red my uy t 't gevaer, of maeck dit leven kort.
Binneni
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Arnolds in de'thuyn.

U door m ijn huy s de Vorft tracht Blanche te beoogen,
En door zijn mogentheyt voert over my vermoogen,
Zoo neem ick in dees tijt, de tijt, en aenflag waer.
Een die van harten mint moet vreezen geen gevaer.
Louifè die tracht my, Arnoldo haer te (preken,
Wiens broeder zelfs getuygt haer liefde, dit 's een teken
Dat alles gaet naer wenfch, daer koomt zy, mijn godin.
Louife,

Arnoldo.

Choon my Philippo haet, en houd voor vyandin,
SWijl
Noch blijft by voor altijt in deze borft beilooten ,
de gènegentheydt de argwaen derft verftooten ,

Hoewel zijn gramfchap trots genoote gunft verftiet .
Maer zacht, wie zie ick daer, of iemant my befpiet ?
Wie ztjt gy die hier waerd ?
Am. Ee
n wachter om t e waecken.
Lou. Derft gy u op dees plaets vertrouwen ?
Am.
,, Ach ! hoe blaecken
„ Haer lonckende oogen, ja Princes, ick ben veel meer
Voor u, als voor my zelfs, uw flaef baygt vooru neer .
Lou. U w haet was niet vergeefs Philippo, mits mijn zinne a
In 't minnenzijn verward, wat zult gy nu beginnen ?
Am. M y onderdanig zijn.
Lou. Di
e wrevel was, en fchuw.
Am. Doorlucht e vrouw gy gaeftgelegentheydr .
Uu. Aenuw
?
Am. G y gaeft uw broeder zelfs te kennen uwe liefde .
Een morgenwecker wa s zijn ftraf heydt, het beliefde
.
Heer Karel dat hy wou getuyge zijn va» als. (val/ch
Men moet de de danckbaerheydt zijn danckbaer, en niet
'k Zal aen den Koning zelfs ons huwelijck verzoecken .
Den Ammirael zal dit niet ftemmen af, verkloecket v
C 3
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Wy ons in deze fUer, ick weet dat gy my mint.
't I s billick Hymens bant ons herten t'zataien bint.
*k Ontfluytmijn boezem,n u my liefde heeft ontfteecken .
lou. Ick u beminnen? boe ? water heeft dat oyt gcbleecken t.
Daèr boven het verzoeck van bruydegom, gy dwaelt j
Indien mijn broeder u van liefde heeft verhaelt ,.
Zoo heeft by wis geboert.
Am.
, i Ick zie genegentheden
„ Verachteren, en voel mijn dwaesheydt, rmjngebede n
„ Die zijn verlooïen, 'k merck mijn onverftant te laet.
tm. ' k Verzoeck nw affcheyt heer , 't is tijt als datgy gatt ,
Door dien ik niet en weet wie ginder aen koomt ftappen.
Am. 'k Zal Kare l om dees hoon zij n bloe t uy t d'ad're n
tappen. pinnen
,
Bltmcbt, Loiafc,
Praeckt gy «iet iemand t ?
J-i.
Bin. Me
t wie?
L6».
Die door dees muor
Gekomen, my cmtdeckt zijn gloeyend mihnevtiur.
De min heeft Graef Arnold ver«vert al de zinnen,
Inbeeldende als dat Loüife hem zou minnen.
B/*. Wat*«g"tgy?
kou. '
t Geen gy hoort, een wijs verftandig man
Zijn fcelfsöp liefd' niet roemt, fetiöon hy hem roemen kan;
En klaerlijc k zie t d e zuch t di e he m een vrouw koomt
dragen,
't Is groè'rë wijsheyt, 't geen verderf weckt, te mishagen.
De liefde hoop verplicht, daer het gewis genot
Veran&erihg verweekt, een herffenloozen zö t
Betoont Jiijn onverftant, en kan niet onderfcheyden ,
Wiens domhéyt zich door rèênhöcbaénzièn lae t geleySi«. Mijn ongevallen doen, dat my de ruft oritvliet. (den .
Ay lafet rriy by dèes beek.die ruyfchend neêrwaert s febiet
Zijn kriftalijne ftroom, in eenzaemheydt wat ruften ,
Op
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Op dat mijn pijn verzacht.
ton. We
l aen void oe uw luften
By 't vleyende gerucht der aengenaeme beeck.
Gelegentheydt vergun dat ick Philippo fpreeck. Binnen .

O

Blanche.

lieffelijcke flaep! ö aengename droomen!
Sluyt zoet dees oogen toe, eo laet my tot u koomen.
O beelteni s des doodts! dat yder oogenblick
(Ick beo die leven wars,) verzelt van fenart, en fchrick.
Mijn ruft beftaer, in u, 'k begeef my in uw handen.
Gedachten, die my doen aen d'and're werelt ftranden
Op 't ruyfchende geluyt des waters, ay.! weeft ftil ,
Mijn opgetoogen geeft u nimmer hooren wil.
O Slaepgodtlwil t de druk die my verdrukt verdrucken .
Laet mijn bezwaertheydt niet u goede gunf t ontrucken .
Verley mijn rampen, die my knellen, tot de tijdt
Bedroefde droomen fchur, en 't treurig hart verblijdt .

A

Karel, Blanche.

Ch hemel.' zal mijn ziel dan nimmermeer niet ruften .
Louife(èyde dat mijn lief haer hier verlatten.
Hoe kan bet daglicht zijn terwijl Aurora flaept?
Het fpraeckeloos geboomt aen Blanche haer vergaept,
Die ick graeg fpreecken wou . ho e zal ick my beftieren ?
Apol verlchuylr g'u oock in fchaduw va n laurieren ,
Met Karel die zijn lief beoogt, tot zy ontwaeckt ?
Henrick, Arnold» , Karel, Blanche.

Egeef u aen een zy Arnold, dat gy niet naeckt
B
De flapende voogdes.
Am. Ho
e ftreelt de wint die fchoone ?

Hm. Die druck t mij n meenin g uyt , nu' t Ipringen d na c
koomt toonen
Genegentheydt, waer door dat Blanche wert bewuft
De fiere aentocht van mijn zuchten, heel geruit

C4
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Verwacht zy Henrix komft.zy koomt mijn leven wecken
Uyt een verdorven flaep.
Am. D
e liefde moet vaeck ftrecken
Een minnaers toetlteen heer,, die door verborgen kracht
Uytwercken kan, het geen men nimmer had gedacht.
Een fneedig breyn mijn Vorft,i$ hier vooral van nooden.
Ken. Vertreck, laet my alleen.
Am. U
w woorden zijn gebooden. Binn .
Hen. Verheugt, en heel verwart maeckr uw ftantvaftigheyt,
Nu dat ick uw beoog, mijn ziel, vol need'righeyt,
Beweeging ftilleftaet,de Zon zelfs opgetogen
Aenfchouwt haer fchoon gelaet, vol aendacht; het verDer Maen is 'oereloos, verzet het Starren-tal (moge n
Het draeyende geval gebonden, ja ick zal
Nu dat gy flaept,uvoort af keerige omhelzen,
Wijl gy geen weêrflant bied.i n 't aenzien van dees Elzen.
K*r. „ Zoo gy zul? doet, ick zweer.
He». Wa
t naere item verfchrickt
Die Vranckrijck fchricke n doet ?
Kar. Bedenck
t het wel,
Hen. H o

e Wiek t

De min my in ge vaer?een tninnaer moet niet fchroomen.
Bedenkt het wel, wat 's dit? wat fla ick hier te droomen.
x.*r. Bedenckt het wel.
Hen. Meen
t gy de overzoete vreucht,
Die ziel, en hart alhier op deze plaets verheucht,
Te ftooren, neen! ick kus haer meer dan hondert malen.
Want die my weederftreeft zal' t met zijn hals betalen.
K*r. Ick ra uw doet het nier.
Hen. Nie
t doen'bedenckt het wel?
Is dit een geeft, of fpoock, o f duyvel uyt de hel
Die mijne vreugr belet ? wie kan mijn wil beletten ?
Geen buldrend onweer kan mijn mannenhart verzetten.
Wie zijt gy d ie my op dees plaetze antwoort geeft ?
Zijt gy uw leven moê, dat gy my cegenftreeft ?
Xnr. Haer echte man.
Hm,

Slyeynd Spel.
41
Hen. "kGeloofArncddoisvoIzotbeydr
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Die met zijn Koning boert, weet gy hoe liefdes lot Icyt?
Zeg tem die my verveelt, en vrolijckheydt belet ,
Wat raecktdees fchoonheydt u ?
Kar. W
y zijn door Hymens wet
Te vaft aen een verknocht.
hm. D
e tem di e 'k daer weer hoorde
Verwekt mijn tegenfpoet: gy die mijn voorneem ftoorde
lek nader u, ö neen! 't mogt zijn den Amm.irael
Die op mijn leven loert, om door zijn heyloos ftael
Mijn draet te fhijden af, wien s lift hier fchijnt t e flapen.
Zijn achterdocht heeft u verfpiet, ó Koning I wapen
U tegens Karel nu, die droomende doorziet,
En naeckten klaer ontdeckt uw naeckende verdriet .
Het blijekt i n alles, dat hy heeft gehoort uw reden,
Zijn oogwi t is de Vorft op hals en neck te treden.
O liefde s tyranny! hoe voert gy my ten ftri|t. (qoïfr .
Uw wreetheydt Blanche, maeckt mijn gloor, en aenzien
Voor die ik dwing, moet ik neêrbucken als verwonnen.
Geluckig waer ick, waer dees liefde noyt begonnen.
Want die myflapende waerfchuwen derft, die toont "
Dat hy ontwaeckende mijn leven niet verfchoont. B' 0»'
Blanche. Kttrel.
E flaep'isdoor gerucht, geen ruyfehen, my benomen.
Och J zou by Blanche oock wel iemant zijn gekomen,
Die tudchen 't lauw're blat zijn lijf verfchuylt, maer ach!
't I s Karel die hier ruft, my waerder als den dach.
Kar. Ick bid u heer, ay! wilt ter degen overwegen.
Hoont nimmer Eedelman, het Kreeft de reden tegen.
I.aet Blanche in haer eer; en ben ick u getrouw.
Waerom my dangehoont.door't hoon c van mijn vrouw?
2tf*.Door my mijn lief? Je (liep heeft hem geheel bevangen.
Zoo dra als hy ontwaeckr, zal ick mijn ziels verlangen
Voldoen, wanneer gy niet ontkent het geen gy zecht j
En zoo gy het ontkent, zoo rouwt my dat de Echt

D
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Ons t'zaem verbonde n heeft, wik uwe eer bewaeren.
Kar. O Blanche! nu dat ick gevallen ben, befwaeren
De ongelucken al de waerheydr. ja zoo, dat
De zuyv're leeft befmer, daer 'k al mijn hoop op had.
Ha. Hoe t wijffeit gy daer aen ?
Kar. Des
Koningj helfche liften
Die moet gy weêrftant biên, want zijne geylheydt hiften
Hem tot dees dartelheydt, dit prachtige gewaed
Verwerpt dat van u af, het ftreckt tot overdaet. (ken ,
Uw (choonheyt.en dit kleet maekt hem in welluft droncHet welck zijn eerloos hart geduurig doet ontvoncken.
Een kleet gering van ftaet dooft Vorfte n geylheyd t uyt ,
De artnoed eerlijck is , gehoorzaemt mijn befluyt .
Want voor het vleyend oog, zijn goude en zijde kleeden
Maer uythangborden, dieaenlocken, ruft, en vreeden
Woont binnen mijn gemoed, ick fpreeck als handelaer
Van d'eerbaerheydt, ick fpee) met haer de wandelaer.
Zy volgt waer dat ick gk.
Bh. Wil
t my niet meer bedjflelen ,
Mijn lief ick zal om u, van kleên, en ftaet verwiflelen.
Als ick u flapendegehoorzaem, is *t dan wel ?
Ontwaeckende ontzie. Binnen
.
Kar. Ee
n ander zijn gequel
Weet door het veynzen, en ftilzwijgente verzachten,
Daer ick flaepom mijn eer.die Henrick wil verkrachten.
De eer geld meer als 't gout, die meenig fchar, als niet.
Maer wat wil Theodoor, dat hy my dus befpiet ? (der.
Hy koomt uyt 's Konings naem,du!d Karel hem niet naVerfchaf htm loon na waerd, zoo fterft hy een verrader.

D

Theodoor, Karel.

En Koning my tot u gezonden heeft, om al
Uw handel af te zien, uw doodt, en uwe val
Staen reets befchooren, zoo meelijden niet in deze
Gelegentbeydt aen uw trouwhartig wert bewezen,
Ick wil de Vorft mijn heer, die u verraet, verraên.
'kZal
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'k Zal u verwittigen, hoe 's vyants zaecken ftaen.
JC*r. Gy doet heel wel mijn vrint, dit prachtig bof van Eden
Daer Adamteeft geruft met E va wel ie vreden,
Daer fpeelt gy Theodoor de looze fling, dees trouw
My aen uw deucht verbint, ick voel verlicht mijn rouw .
Dees blijde artzeny verzacht mijn pijn en qualen.
Theo. Weet dat den Koning heeft.zoo i k het derf verhalen,
Uw wooning ondermijnt .
Kar. Is-'
t ernft, of boert, verraet ?
Theo. Orrtftelt u niet te vroeg, ontftellen doe t maer quaer.
Een moedig Veltheer toon t hem dapper en manmoedig.
Een wacker Hopman in zijn wackerbeydt voorfpoedig .
Waert gy die nu ter tijdr, gy waext uyt uw verderf.
Kar. Voorzichtigheydt is hier zelfs onvoorzichrig, 'k fterf
Dat ick gedoogen moet zoo laffen wulpzen Koning,
Die m y te eerloo s fchent , door 't lenende n va n mijn
wooning.
Islcwch», in ftechtgevutd, Kurel, Theoioro»
Een beeter tijdt als nu.
Wat 's dit mijn Blanche ? ach!
Koomt gy my troaften, en verftereken, daer den dag
My weygert haer vermaek, beween! beween de rampen
Die 't ongeval my doet grooter op groote klampen,
'k Verklaer, 'k werd zinloos en verblint, vergeeft het my
Dat ick
Theo. H
y fchreyt, wat 's dit ?
Bla. Mij
n Karel,fcboon dat gy
Wert van de Vorft verdruckt, om Blanche te beminnen t
Het ftreckt u eer tot roem, den Koning zal noy t binnen
Dees boezem zijn geplaetft, mijn moed herftelt uw eer,
Maeckt van he t koftlijckf t klee t ee n vaendel , wreeckt
u weer.
Plant zulck een ftandaert, wilt helthaftig zegenpralen.
Droog af de tranen, ay! verduyftert niet de ftralen
Die my vervrolijcken j uw waerde neemt gedult:
Ick

G
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lek febroom geen dwingelant, hoe fel hy tiert, en brnh\
Kar. Mijn hart, ay! ween toch niet.uw ziels genegentheden
Die zullen het gewelt van dien Tyran vertreden.
Mijn tranen fwaerden zij n waer meê ick ga ten ftrijdt.
't Vak hart een eerlijck man, wanneer hy fchipbreuk lijd t
In eer en aenzien. Lief , wat voert gy groot vermogen
Door 't kleden van dit kleer.boe fhek ren Blanches oogen
Die ick ter doodt toe min, waer tegens dat de Vorft
Ons Konincklijcke bloet te eereloos bemorft.
Dien fnooden vos tracht u ftantvaftete vervolgen.
Volhart, fchroomt dwang, noc h vrees, ho e zeer hy is
verbolgen.
Geef geen gehoor, aen die geen wet, noch hemel acht,
Want Theodoor heef t my ontdeckt heel onverwacht,
Hoe hy den Ammirael door zijn gewelt wil dwingen.
Wat ftaet ons al te doen in dees veranderingen.
Henrick, Arnolio, Karel, Blanche , Thiodoor.

W lee t dat is my leet.
De fchade is niet heel groot.
U
Kar. Z'jn Majeftey t hie r in mijn boogaert ongenoot ?

Hen. Arnoldo heeft verhaelt naer veel omftandigheden,
Het ftorten van dees muur, neêrftorten onbeftreden j
Derhalven ben ick hier gekomen om te zien,
Ofiemanteenig lee t gekregen had, indien (moeyen
.
De zwaerigheyd t wae r zwae r , het zo u my Blanch e
Ons bloetverwantfchap s plich t doe t my te uwaert s
Ick deed zeer qualijck dat ick naliet deze eer. (fpoeyen .
Hoegaet hecal Mevrouw ?
Ma. Hee
l wel, u oock mijn heer ?
Hen. Wat pijn verdrukt uw vreugt dat gy u dusgaet kleden?
Bia. Hoe.ftaet my dat niet wel? ick ben daer meê te vreden.
Ken. Gy fchijnt een arme vrouw van een geringe ftaet ,
Niet gemalin van dien, waer Vranckrijck op verlaet.
Mevrouw zij t g y een vrou w va n vrou w Fortuyn ver ftooten ?
Sla.
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Bk. Dit flecht gewaet mijn ee r op 't heerlijckft koom t vergrooten,
Verwonder u niet, neen! neem vry als ick gednk,
Al't geen de Vorft hier ziet daer draegt hy van de fchult.
Een Koning moet in noot van ftervenzelfs bezoecken
Getrouwe onderdaens, en koomt gy u verklpecken
Dat gy diegunft betoont , zoo wert uw groote naem,
De weereltdoor verbreydt door' t blaze n van de Faem.
Gy zoud ons uwe komft doen door uw Adel hooren,
Zoo waer ons op een tijr uw gunft en vreugt gebooren.
Toen 't zonlicht Julia beftraelde in flickrend gout,
Waer op dat Cezar had zijn liefde vaft gebouwt,
Doe wiert hy walg'lijck, en verachte het gefteente.
Der Vorften liefde , Vorft, doordringt tot in't gebeente,
Waerom zy daegs daer aen, als ick in flechtgewaet
De Roomfche Troon voogtfprack.ontbloot va n pracht,
en ftaet,
Nu koomt gy heel bevrijd van ziels af keerigheden,
O Julia ! nu kunt gy 's Keyzers boezem kneden.
Op gift'ren waerick beer mijn Karel zijn begeer ,
Maer nu, nu buyg ick als flavinnevoor u neer.
Gy wraeckt dit flechtekleet, gy hoor t my doo r mijn
woorden,
Ick haet uw Hooffe pracht , noyt Koning my bekoorde.
Uw lull is my een laft, dat ick u dus verfchijn
Zal ftreckenu tot fchant, 't zal my tot eere zijn.
't Is Karel die alleen kan mijn gemoet verwinnen. Binnen .
Hen. Haer haeftiglijck vertrec k ontroeren doet mijn zinnen.
Kar. Een zelfde afkeer toont zy tegens my.
Hen. We
l aen,
Zoo armoed eerlijck is, zoo moet zy oock verftaen
Als dat een mindermoet zijn meerder noyt braveeren.
Wie Vorften tergt ziet zijn geluck in druck verkeeren.
Mijn grootsheydt duld geen hoon.
K*r.
' Hoe zoo?
Hen. Ic
k zie zy draegt

Uw
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Uw liefde toe, het welek haer Koning meer mishaegt*
Gy, en de achterdocht, die zullen 't Rijck beflieren .
't Is Karel die alleen bekranft wer t met laurieren.
Gy heeren zult voor 't Hof getuygen met uw mont,
Hoe ick een fcheydingmaeck van 't Huwtlijxverbdnt .
Philippo, zaegt gy haer niet met betraende oogen ?
Stont 't weezen niet bedroeft ?
Phil. G
y pra-ngr haer groot vermoogen.
Hm. Hebt gy, Arnoldo, haer nier flechtgezien gekleet ?
Am. ' t Gefcbiet door onluft, of verzuyrnenis naer 'k weet.
Hert. Hoe, weygert gy al meê ? zoo zullen ftrenge eeden
Van uw weérfpannigheydt my ftellendoen te vreden.
'k Zal uw gedachten wel ontïluy ten, Kare! zal
Mijn lijfs gevangen zijn.
phil. Weck
t niet verblint uw val.
Een dullen raet zal a niet raden, maer verraden.
Ken. Vertreck van hierheen vrouw verwekt mijn ongenade*
Idc vind geen uyt vlucht voor mijn duldelooze pijn.
Phil. Doet liefde dan de Vorft dus ongeruftig zijn ?
Men. Ick raes, ickfterf, en werd van ongedult bevochten.
Wat rotfen zijn zoo hart, als wreede minne-tochten ?
Zijn doodt mijn leven is, en daer op ga ick aen.
Phil. Gy zijt te heevig, zoo gy reden wilt verfhen ,
Zoo weet gy dat een fteenverzacht wert, en bewoogen.
Hebt met zijn zuchten doch meé'ijden, laet medoogen
Üw hart bewegen heer, gy kent zijn vroom gemoer.
K<».Geen and're middel.als dees huvv'lijxfcheyding,'t bloe t
Zal koelen, dwinglandy zal my tor oogwit ftrecken.
De Franfche kroon die zal mijn Blanches hooft bedeckë.
De naem van Koningin die hoor ick al in't Hof. Binnen .
Phil. Hoe groot is liefde uw vermogen. Binnen
.
iheodóro , Karel.

gy ? of
S'tÜft
Is het verftant bedwelmt, uw eygen zaeck verdeedigt .
Waer met den Koning beft in alle ding bevreedigt.

Hoe,
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Hoe, flaeptgy Karel ? fpreeek, wa t is het dat u fchart ?
Of koomt uw vroomheydt nu ae n vroomheydt noch te
De(tamme van Valoys noyt rufte. opdoorlucbie. (kort .
Vermits trompetteD klank in 't oor d reunt,kunt gy 2uchOp trommelen geluy t ? op, dapp're oorlogshelr. (te n
Ontwaeqk! nocb eens ontwaeck ! u zelf s ftrïjtvaerdig
Kar. Den hemel my behoedt wie daer ?
(fielt.
Thto. Wa
t is 't ?
Kar. ^

Ontdeck

t O»

Theo. Hoe droomt s e n flaeptgy ? 't fcbijrrtals dat de flaep
begeckt u .
Ten is geen dralens trjdt, de vyand is naby,
Het vluchten noodig is, ontvlucht uw flaverny.
'k Hoor hoeven kleppen, en oock ftale wapens ram'len.
Hoort gy niet nevens my defchilden ?niet te fam'len,
Vlucht wrjl gy vluchten kunt, rend door de buytenpoort
Parijs uyr.laet de Vorft, op fchenden rechtevoort
Verhit, zijn geyle luft verzaden, en vernoegen.
Kar. Hoe kan ick hooren, en my naer uw wille voegen.
Wijl ick geen ooren heb, noch zinnen nu ter tijt.
Dees arm, gevreeft wel eer, is vrees, en aenzien quijt.
't Gaet alles, als gy ziet, met het verftant verloorer u
Theo. Wat wilt gy doen ?
Karel ontkleet hem , en werpt zijn kleed'ren over het Tooneel.

Kar.
Ay wilt my niet meer ringelooreru
Hebt gy noyt in een huys gezien, alwaer de brant
Geraeckt heel onverwacht, ftrax neemt de overhant,
Hoe men het huysraet zoeckt te r venfte r uyr te bergen ?
Zoo doe ick oock, te lang beb ick geduld het tergen
Van 's Konings darrelbeydr, die mijne brant ontfteeckt .
Theo. Zoo kieft de wapens, en ontkleet u niet.
Kar. G
y fpreeckt
O Theodoor ! zoo Wel, geef my een paert, 'k zal rijden
Met mijne Pegafus in 't leger om te ftrijden.
Weeft my getrouw.en fchept met my een mannenmoed*
De fteegelreephou vaft. Thto. 7A)I\ razerny verwoed
Quetft
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Quetfteer, en achrbaerheydr, wat wilt gy weêrftantbie»
Nu dat den Koning heeft tot hulp de Eedelieden. (den .
Zijn wapens zijn te fterck,'t waer beeter wat bedaert.
„ lek volg zijn dólheydt dan. mijn heer, hier is het paert.
Xar. Geef my het toom.
Thee. Sprin
g op.
Kar. Zi
t ick nn al ter degen ?
Tbeo.Z.00 vaftgelijck ten muur, die vry is van bewegen.
Wie derfden Ammirael nu onder d'oogen zien ?
Kar. De Koning zelfs niet, die voor mijn gezag moet vliên.
Mijn beenen kruysgewijs zal 't Ros met fpooren pricken.
The». Zo haeftig niet, gy zout door 't hollen licht verfchricKar. Gy hebt gclijck, ick doe (ken
.
Theo.
Elendige* ay my !
Kar. Waerom beklaegt gy u ?
Theo. '
k Heb reden dat ick fchrty.
Uw Bucefal heeft my het been gequetfr, ick vreeze
Dat
Kar. "Wijc k een half mijl af, zoo zult gy fchootvry wezen.
Theo. Zoo doe ick.
Kar, Gee
f my voort een lans, of oorlogsfpeer.
Theo. Daer hebt gy een, heel recht gefchaeft.
Kar. Plan
t die tot eer.
Theo. Cornets gewijs ? zal 't wit of zwart zijn, fpreeck uw
luymen. (pluyme
n?
Kar. Ick fluytmijn helm , maer zeg, wat ftaenderop voor
Theo. Van alderhande kleur, uw hooft verbeelt een thuyn.
Kar. Het blaeuw verbeek de nijt des Konings, mijne kruyn
Wert al heur glans verdooft, waer ftaetgy naer te toeven?
Voort, kott de ftegelreep,en wilt my niet bedroeven.
Theo. 't Is alles wel belchickt nu gy gïwipent zijt.
Kar. Zoo treet een oorlogsbelt helthaftiglijck te n ftrijt.
Mijn opperfte Serjart is Adeldom, wiens krachten
Het volck hout wijs by een, om vierkant af te wachten
Des vyants oorlogs-troep.
The». Maernudepieckeniers
?
Kar. Die
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Kir. Die hiiecken naer 't gevecht, zy branden al vol vicrs.
Gy ftaecom 't geen ick zeg tot in uw geeft verwonderr.
Elck lic is viermael thieo, geheel ruym zeftien hondcrt.
rhit. Wi e zijnz e >
K*r. Zorgen
.
The». Mae
r wie ley t die trop te velt ?
Kor. Befchroomtheyt, ongeacht, maer die zig dapper ftelr.
Theo. Manmoedig volck*
Kar. Geteel
t van eer; en niet van fchanden.
Stelt voort de vaeridels in geleeden, laet afbranden
De brantwacht het gefchut, op dat de vyandt niet
Ons leger overvalt, naer by ons heeft befpier.
Het befte oorlogsvolck verdeelt in vier geleden ,
Hoogd'uytfcbe mufquettiers mijn zuchten,laet die treden
Gezwiiid voor uyt, op dat zy. het bezetten al,
Wat Vianckrijx Ammirael wou brengen.tot den vil.
De Faeoa fteecktde trompet, laet Mars (lag ü geleyden,
Mijn veltbeer eerelijck de vyand zal veibeydent
Gedachtan, wagens diemijn druck en kommer laed ,
Treek voort voor uyr.ick weet dat my den Koning haet.
Inbeelding, fnelder dan de vaendelen in 't zwieren,
Zijn als gy ziet piek zwart, om 't leger te beftieren.
Theo. Waer, en wie zijnze ?
K». Schaerri
t met eerbaerbeyt verzelt.
Theo. Wie voert de achtertocht ?
K*r. MijriBlanche
, die't gewelt
Door haer ftantvaftigheydt ftantvaftigkan verduuren.
Zy voert het paerden volk,dat 's acbrcrdochr,die muuren
Kan floopentot de grOnt, en wonder fnel daer by,
Van voer en als verzien, men ftelde vrees ter zy.
Aen lijfs verzorging zal 't ons nimmermeer oritbreecken.
Zie hoe de vaendels uyt de yzeré koppen fteecken.
Thee. Hou ftant,men heeft meer dan vier mijlen al gereyft.
Het is nu ruftens tijt, het leger ruft vereyft.
Een welgevoederde kan dan te beeter flapen.
K*r. Een feboone vrouw die doet, ó Theodoor! vergapen
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Die goude (laven torft, d e weerelt volgt haer na.
T/>«. Wat zégt gy?
Kar. Dit
, als dat bet (Irecken zou rtot fcha
In dees gelegentheydt te drincken, ofte eeten.
(ten.
Theo. "Zoo wil ick voor mijn deel uw fchoone gmeg vergeeKar. Dat alle vaetidels haer voort (lellen als 't behoort.
Haer deelen wel verdeelt, waer toeft gy na ? vaer voort.
Thtc. Elck vaendel als gy ziet is wel verdeelt na orden.
Kar. Een wacfatbuys maeckt.
Theo. Hoefterck
?
Kar. Lae
t vijfentwintig worde n
Bezetten wacht vertrouwt.
Theo. Ho
e wijd wel van malkaer?
Kar. Ruym zedig (lappen, zoo.heeft nieman r geen gevaer.
De Veltheer die gebiedt men 't leger zal verzorgen
Met brant en water, voort.
Thto. Va
n daeg, of tegens morgen ?
Kar. De Generael heeft reets de naem gegeven.
Theo. Wat
?
Kar. Van tegenftant.
Theo* Hee
l wel, ick heb de zin gevat.
Kar. Men (lelde fchiltwacht uyt .
Theo. Wa
t naem zal men die geven.
x«r. Verkijckers, want ick zie om 't leger roti de zweven
De fchiltwacht, fchaemte dient het uytterft bygezet .
Wie daet ? het is de Vbrfl, daer dient op hem gelet.
Mijn onderzaten houd nu (lant, wilt niet vertzagen,
Gy zult tot onzer eer beel anders het zien dagen,
Als gy eer waerd gewoon, zoo (Irijrmen als't behoort.
Nu Blanche, 't is recht tijt, hebt gy gefchooten, moort !
Moort! moort! help hemel! help! 't is uyt met het verheffen ,
Den kogel weygerde den Koning aen te treffen .
Nu i s de eereftrijt, helaes .' met my gedaen,
Mijn Theodoor geef raet, waer zalmen 't leger llaen ?
Theo, Na Blanchcsfterckte toe , dan zijt gy buyten vrezen.
Kar.
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TM. Ick ben by haer niet vry, zeg waer ick vry zal wezen
Voor ryratmye, kracht, macht, liefde engewelt ?
Het zwangerend metael dat dondert heel ontfteit.
Braeckt vnur ter keelen uyt, zie hoe de kogels jagen
Ah hagel om ons hooft, gevoelt gy niet de Hagen ?
Tto.Ochfochück ka n mijn been niet voelen.ocL'wat raw?
Kar. Voort na de meefter toe.
Thet. Helaes
!
K*r. Wa
t is't?
Theo. T
e laet
Ontwijck ick hetgevaer, 6 droevige ongevallen!
Een heele bolwerck is
Kar. Wae
r?
The». O
p mijn hooft gevallen.
Zier gy het bloet niet dat langs 't aenzicht nederftroomr.
Kir. O neen!
Theo. D
e vrees maeckt u das woedende befchrooiüt»
Mijn heer keer tot u zelfs, en laet dees dulhey it varen.
De z;e, hoe zeer ontfteit, raeckr eennaad aen 't bedaren.
Kir. Hoedul?
i hei. Va
n fpijt, om dat den Koning u beoogt.
Kar. Van hier laf hartige, mijn moedigheydt gedoogt
Vetwijfde fuffêrs niet, gy kunt wilt gy vertrecken ,
Ick zal alleen Parijs een ftuten vader ftrecken.
Men klimt de ladders op, men ftormt, op!op! 't is tijt
Dat gy benevens my o in het uytterft quijt.
Zy trecken in. ó fpijt! waer moogt gy noch na wachten?
Theo. Na krucken om te gaen.
Kar. Me
n hoort in noot geen klachten.
Gewenfte eere-ftrijt geef dat ick zegenprael.
TA», Ick volg al hinckend na den dullen Ammirael.
Rat. Tneo> binnen .
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Thüippo, Arnold»,
Yn heer.die gunft had ick alleen van u te wachten,
Zoo 't my geoorloft waer , ick vraegde naer uw
klachten.
Gy zijt alleen, door wien men 's Kooings gunft verkrijgt ,
Den dullen Ammirae], die na zijn adem hijgt,
Wil, Wijl hy zin'loos is, na raet of reden hooren,
Waer door het huwelijck zijns zufters gaet verlooren.
Ten zy den Koning haer de hant houd boven 't hooft .
Mevrouw Louife is van Karel my belooft. (leven
,
'k Hoop naer mijn trouwdag ftil me t haer op' t landt te
'k Verhoop mijn heer zal my hier in niet tegenftreven;
Veel min verhinderen mijn liefde.
pbil. „Wa
t ick hoor.
Am. Wa t zegt gy?
Thil. '
k Sta verzelt, en heel verwondert, vooi
Arnoldo my verhaelt, gy hare weêrmin waerdig ?
Neen ! neen ! Louife zal noy t wezen zoo lichtvaerdig
Dat zy haer Trouw verbreeckt.ick weet dat zy mint een
Waer voor uw Adeldom moet zwichten, buyten reen
Zou zy als zinneloos met u den Echt aenvaerden.
Den hemel al voor lang haer met een ander paerden.
Ick ben verzeeckert dat zy u niet heeft bezint ,
Wat zeeckerheydt hebt gy dat u Louife mint?
Am. ' k Hoor uyt uw woorden heer, dat gy moet zijn dien
minnaer.
Uw hoop is by de Vorft t e wezen haer verwinnaer.
Mijn hoop is dar gy my wilt geven trouwe raet.
Thil. Wie dat zijn liefde uyt aen and'ren, doet heel quaet.
Een goede kans ginck vaec k doo r zulc k ee n dae t ve r
looren.
De liefde, als gy weet, is wonder teer van ooren.

M
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Henruk , Philippo, Arnoldo,

f3
Prudentie,

Erzel naer het Paleys vrouw Blanche met nw (toet.
Mijn voorneem leyt alzoo, mijn konincklijck gemoec
Moet heerfchen,en niet zijn van zoo een vrouw gedwon»
Phil. Het is den Koning. (gen
.
Ai». Di
e vergramt is.
Hm. Onbefpronge
n
Mijn mogentheydt regeert.
Prud. Za
l Blanche zijn gebracht
Geboeyt naer het Paleys ? zulx koomt heel onverwacht.
Hm. He t geeftelijcke recht zal daer een middel vinden.
Am. N u gy om Blanche zend, ó Koning •! mijn beminde
Laet die verzeilen voort heer Karels gemalin.
Ben. Arnoldo , zeg veel eer een wreede tygerin.
Phil, 'k Verhoop zijn Majefteyt my zal zijn gunft betoonen ,
Daer u de Graef van fpreekt die is voo r my, die fchoone
Leeft met dees ziel vereent,docb,houdze beyd bewaert,
Dan zal den Koning zien, van welck een vroomen aert
Philippo is, e n wien hy kan van druck ontbinden
Theodoro, Henrick , Philippo, Arnoldo.
Ntzaghelijcke Vorft, verhoor doch een ontzinde
Die 't leven loopt gevaer, ay !fluyt uw ooren niet,
Betoon barmhartigheydt, wijl het de tijt gebiet.
Mijn droeve woorden heer, die zullen u verhalen
Hoe Vranckrijx Ammirael heel zinneloos loopt dwalen.
Zijn herflens zijn ontftelt om 't kerckelijck befluyr ,
Waer door gy Blanche wilt aenvaerden tot uw bruyt.
Een vuur van fpijt heef t hem zijn eedel bloet ontfteecken .
Inbeelding hem vervoert, de reden is geweecken ,
Een Nijl-ftroo m vlie t ter vluch t lang s droeve wangea
neer.
Zijndulheydt kentd e Vorft.noch zijne vrouw niet meer.
Al razende ontbloot zijn licbaem, om t e fpringen (gen .
In de revier , geen menfch dien dullen tnenfch kan dwinD 3
Vrouw
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Vronw Blanche, dienaers, noch Looife heeft de macht
Die weenende zijn ramp beklagen, laet mijn klacht
Beroemde Koning u tot mededoogen manen.
«en. Wat zegt gy Tneodoor, is KareJ dul ?
Thee. U
w vanen
Die moeten nimmer zijn verwonnen van die geen
Die u benijden, dat uw kroon nooyt wert beftreên ,
Maer kroonen bucken doet; zoo moet den hemel /paren
De Franfche Majeftey t, vermeerderen zijn jaren
In voorfpoet e n geluck. a y I weeft zijn toeverlaet ,
Op dat hy door dit quaet niet öort in arger quaet,
Dat hem doen fterven zal, laet goetdoen u verwinnen.
Ben Mijn liefde is te wreet, hier woont een tyger binnen,
lek gun geen reden plaets, noch minder 't heylig recht.
Mijn onrechtvaerdigheydt treet met my in 't gevecht.
Wilt mijn verbolgentheydt niet langer ringelooren ,
Om uw rechtvaerdige gebeden aen te hooren.
Wat d wingelant heeft oy t zoo goddeloos geplaegt
Zijn onderdaen , als ick ? Verdruckt, vertreên.mishaegt.
Geen monfterdier zoo wreet als Henrick, wrede Koning!
Tyran die d'Echt fchofteert.ftoot Blanche uyt haer wooEn onrechtvaerdig u van Karel heeft berooft (ning
,
Het halve leven, zulx deed noyt vroom opperhooft .
Hoe ben ick. fnoode, dus ver vremt van mededoogen ?
Is dan barmhartigheydt voo r eeuwig wegbgevloogen ?
O neen ! koom, ken u zelfs: weet dat geluckig is
Een die zijn zelfs verwint, laet zulck een erffenis
Uw cernaem zijn, zoo zult gy overwinnaers tarten.
Het wijtvermaerdeRoom,met he t dootlucbtig Sparren,
Egypten, en Arheen verftomt ftaen, deze lof
Zil door de vlugge Faem verbreyd zijn, 't Franfche Hof
Zal leven, naer dat ick het leven heb verlaten.
l.aet ons de liefde dan beminnen, nimmer haten,
En volgen 't deugdenfpoor, daer deugden ons gebién.
Zal ick dan Blanche noyt voor mijne oogen zien ?
Kan ick vergeeten een die ick niet kan vergeeten ?
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Hoe werd ic k van een golf in liefdes ze e gefmeeten .
Dan hier, dan gins, en (chock meer dan den Ammirael .
Breng Blanche wéér te n Hoof, mijn grootft e zegenprael ,
WijHck mijn tyranny helthafrig he b verwonnen ,
'k Verberg mijn óogen voo r haer waerde hemelzonnen .
Zijn zelfs té dwingen valt een Könings bar t te hardt. B ï n PMippo,

Arnoldo , Theodoro.

T T Y ïcheenfriistroofttg .
Am. n Me
n vervol g hem, eer de finart
Zijn Majèfteyt vervoert .
Thee. Lae
t nu mijn taè t u raden
Gy heeren , goede raët dempt Vorfte n ongenade .
Barmbartigheydt maeck t vaéck tyrannë n zacht en goet .
Vöörzichtigbeydt weck t óp het koninckfijck gCmoet .
Z o o gy Kijn driften ftnt, za l ick deês weldaet loven .
Phil. Hy heeft mij n gunft, hoewel h y leven moet verfcho D e ftamtae va n Valoys behout hier door hae r eer. (ven .
Am. G y hebt mijn gunft .
Theo. '
t Is tijt ick weder to t hém keer. Binnen .
Kttrel, Ltoneü*, Dionifio.
Die hem vaft bonden, willende zich zelfs in de Revier verdrïncken.

Vf7 Eêrbou d my niet, fta af.
Leo, "
U wederhoudt de reden .
Kar. Noch eens , laet my begaen, mijn ziel is niet te vrede n
Dat Blanche, Leone!, zoogod'loosmy verraer .
Het fchehnltuc k i s ontdeckt .
T>m Va
n wie ?
Leo. Ic
k bid u haet
Vervloeckte achterdocht.
Kar* Z o
o hoor my dan mijn vrinden .
Van deze fterckte dorf t z y eerloos onderwinden ,
O m mijn e vyanden te geven in de han t
D e fleutels van mijn eer, 'k heb zelfs gezien mijn fchant .
Mijn voorfte l zal het u doen zien, en oock gelooven .
P 4
Leo»
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Leo. Op ftaendevoet ?
Kar. Zeg
(tijg t inbeeldin g nie t na boven .
Dio. O ja .
Kar. Dae
r uy t fpruyta l mij n ziel, en harts verdriet,
N u da t ick lee f berooft va n 't Franfcbe Rijxgebier .
Den Konin g beelt hem in hy Blanche heeft genooten .
Lto. Genome n 't waer alzoo ?
Kar. Da
n lee f ick heel verftooren ,
D o o r die n inbeelding werckt vee l wonderhede n u y t ,
W i e da t zijn zelfs ee n zaeck inbeelt , diens breyn befluy t
Een wit wae r op verheug t d e lofle zinne n fpeelen .
Zto Da t zou, ó eerlijck ma n ! een eerlijc k ma n verveele n
T e volge n het befluy t va n ydelbeydt, gy zij t
D o o r u w inbeelding e t e jammerlijck i n ftrijr.
\Vie zou he m i n den Ech t o p xulck een gront verbinden ?
Want wa t oneerlijc k is, men nie t zal eerlijck vinden .
Kar. 'k St a Dionifi o dae r op t e vafl gegront .
T e lo s den Konin g fchen t be t heyli g trouwvetbont ,
Ick be n Acléondie d e krifralijne lede n
B e o o g va n de godin Diana , wan t ick bede n
Verwiflèl in een hart.
Eio, Watdulheydr
.
X^>-. Vrinde
n hoor ,
D e bonde n blaffe n al, vervolge n w y he t fpoor .
Waer wach t gy n a verraêrs? kent gy u w hee r niet langer,
D i e ee r mijn broot genoot , gae t gy va n booshey t zwau D a t g y vermoorde n en verfcheuren wil t u w hee r ? (ger,
Ja koom verniel t hem vry , h y bied gee n tegenweer .
Houd Leone l dien brack, lae t he m u niet ontfpringen .
Kan Dionifi o de haze wind niet dwinge n
D i e m y gebeeten heef t ? help! hemel! help!
Leo. Mae
r wae r
Zijt gy geweeft ? wie brengt u Karel i n gevaer ?
Weel! nie t meer zinneloos, ic k bid , hoor raet en reden .
Xer. D,d t z'jn di e honden die my o p het hart e treden ,
Hoort gyz e daer niet wee r r 'k val machteloos te r aerd.
Dtt>.

Blptynd Spil.
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2>/«. Gy zijt geen hart, een menfcb.
Kor. Wae
r toe dat» dus vervaert ?
Toont deze huyt niet klaer mijn oneer en mijn fchanden ?
Leo. Gy zijt verdoolt .
Kar. Zo
o geeft een fpiegel my in handen.
z
Vit. Hie r hebt gy een.
x 3 CVC» h c m « » fpiegc'Lea.
Voor al befpiegelt u niet lang.
Kar. Dus hebben Leone] de vrinden yder wang
Gevleyr, en zien ons aen met dubb'le aengezichtcn,
Die om 't genot ten dienft van ons baer fleets verplichten,
Tot he t geluk keert dwars, wiens rat verdraeyt nier , of
De vrindfcha p breeckt den hals. Me t lafter wert de lof
Te goddeloos bevleckt, ondanckbare verftoote n
Genooten weldaet. eer uyt gulle gunltgenooten.
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Lotift, Blanche,

Kartl,

LtcntlU , Dionifto.

Oud ick den Ammirael wel derven nader treên ?
..,„..
Zijn pijn zou ick daer door vermeerderen .
Lou. O
nee n I
Hy fpiegel t hem, en zier zijn ongeruftig weezen .
Ma. Hoe wil t ftaet zijn gezicht , wie zo u dae r nie t voo r
vreezen ?
'k Zal achter hem eens ftaen, en zien hoe dat hy zier.
Kar. Den hemel my behoed! is dit mijn Blanche niet ?
Wat zoeckt gy vrinden hier, beweent gy d'ongevalle n
Daer ick elendige ben deerlijck ingevallen ?
Haer (choonheydt is vergaen , zwart is het blancke vel ,
Wiens regenfpoet mij n har t fleets prangt met harts ge.
A quel
Leo. Mijn heer, en ziet gy nier dat Blanche hier ftaet achter?
Kar. Wat doet mijn waerde hier ?
£la. Mij
n trouwe Vranckrij x wachter,
Ziet gy hier niet die geen die 't zuy ver harrebloet
Wil ftorten voor haer man, ay ! fchep een mannen moer.
Laet mijn ftantvaftigbeydt uw fiere ziel geleyden. (de n ?
Kar. Waer wach t gy Henrick na, om ons van een te fcbeyD f Blo,
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Blo. Zijn blinde liefde maeckt hem als gy weet verblinr.
Dien wreeden is te wreet, boosaerdig en ontzint.
Zijn tyrannye kan den Ammirael niet kreticken.
Stantvafte tegenttant den Koning zal befebencken
Met eenen donderdag van ftrafheen, dat hy zal
^ervloecken zijn verzoeck, wiens naeckend ongeval
Zal Karel op de troon van eeredoen herleven.
Kar. De eer is al voor lang uy t hof en landt verdreven.
Bla. UW bed genoot befchermt haer waerdigfte in noot.
Leu. Ick blij f uw borg.
Kar. Kandiem
y vryde n voordedoot ?
Laet my begaen, ick zie geen uy tkomft ih mijn rampen ,
Mijn eer geduurig moet met tegenfpoeden kampen .
Theodore , Leoneüo , Karel, DUnifio, Blanche , Louife.

M

En heeft, om Karel te doen leven, aengewent
Een wonderlijcke zaeck, uw heeren onbekenr.
Om he t voortloopend quaed in zijne loop te hinderen.
Men zie t d e groot e brant va n 's Konings min verminderen.
Den Koning veynft dat hy Mevrouw Louife wraeckr.
Het Vorfteltjck gemoed is in 't gemoed geraeckt.
De hoop is dat het al naer wenfeh wel uyt zal vallen.
Leo. Mijn heer.
Kar. Wat
?
Leo. Theodoor
.
Kar.
Die met my op de wallen
In 't blancke harnas ftont, geüjck een vroom foldaet .
Weeft welkoom Theodoor, getrouwe toeverlaet.
Theo. Den hemel geve a lang leven, in het ftormen.
Kar. Toen men veel levenden in lijeken zag hervormen.
Toen zonder (loot of flag,quam niemant uyt den flag
Waert gy benevens my geluckig op dien dag.
De kogel die u trof zijt gy daer van genezen ?
TktoAck ga noch wat verminkt.dat wil zoo dra niet wezen.
Kiw.Zoo veel vermag een ftrijt,wanneermenftrijtom d'eer.
Thtu

Bfy-eynd Sfel.
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Theo. Hoor, tayfter.
Kar. Neen
, het uur van derven naeckt van veer.
Theo. Den Koning zijnde op Louife heel ontfteecken. ,
Roemt op haer fcnoonheydt, en mij n hee r om rond te
fpreecken,
Hy wil voort ftraffen,die door loosheydr, en door lift
*Hem op uw vroomheydt had te eerloos aengehift.
Het Hof op zijn verzoeck bewilgend, heeft beflooten
Dat op dees dag zal zijn, in 't byzijn van veel grooten,
Het huwelijx befluyt. Zo o brouwt verradery
Tot fcbenni s van uw eer geen fnooder fchelmery .
Uw zufter is mijn heer gebietfter van zijn leven.
Kar. Wat zegt gy ?
Theo. 't
Geen gy hoort.
Kar. D
e ziel wil my begeven
Zal mijn Louife zijn der Franfchen Koningin.
Thto. Tot voorftant va n uw eer gedoog des Konings min.
Kar. Weg lichte ydelheydt, inbeeldinge vervaeren.
Bi». Het fchijnt Louife , dat hy weer raeckt aen 't bedaeren.
Leo. Gy hebt dit wel bedacht, wel veynfen is een knnft.
Blo. O hemel ! dat gy koft verwerven 's Konings gucft,
Zoo leefden wy niet meer gehaet.gevloekt en fchuwlijk .
Den hemel gun aen u zoo een gewennen huwlijck .
Dio. Daer koomt zijn Majeftey t.
Kar.
Haelt my mijn nachtrock hier.
Lou. Den hemel zy gedanckt voor zulck een wijs beftier,
Wiens goetheyd t weer herftelt, 't welck fchee n te zijn
vervlogen.
Bi*. Den Opperft' wil geen quaet als' t hem verdrie t gedo Wat dunckt Louife nu ?
(gen.
Henrick , fhilippo, ArnoUo , Theodora, LeoneUo , Viomfo ,
Karel, Blanche, Louife, Prudentio.
}X7 Aer zijt gy dapp'ren helt ?
Kar. ' Y Da r ick de voeten kus die Vranckrijk wetten ftelr.
Ben, Sta op, ó Karel! ick omhels u als mijn broeder.
Kar.
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K*r. Die eer ben ick niet waerd.
titn. Mij
n trouwe Rijxbehoeder ,
't Is billick darmen deucht met groote Haten loont.
Kat. Ick heb my voor dit Rijck dienftbaerig fleets getoont.
Noyt dacht ick zulck een ee r van'sKoningshantt'ont fangen.
Bi». Waer voor wy dancken a met ziel en hartsverlangen.'
Wy zijn geheel verblijd dat gy ons gunt deez'eer
Diewy niet waerdigzijn. Debaetduyck t voorn neer .
Parijs zal n de naern van godt Auguftus geven,
Of Alexander zelfs. Wy , tot den troon verheven,
Ontzien geen laiteraer.
Hen. Louif
e hoor mijn klachr.
Lou. Waer heeft oyt een fhvin des Konings hant verwacht ?
Hoe, rreet de Vorft tot my ? ick wil hem nader treden.
Hen. Hoe praelt mijn vredezon.
Thil. '
t Schijnt Karel is te vreden.
Am. O wonderlijck e lift !
Thet. Noytmeergehoordedaet
.
thü. H y heeft door deze lift 't verflant wedrom, ay laet
Lonife nu met my het huwelijck aenvaerden .
Arn. Mijn Vorft
Phil.
Mijn beer
Am. A
y hoor!
Phil.
Een woort
Hen. 'k
Hou a in waerda
O minnaers ! kan ik u haer geven, neen \ 6 neen!
Doen wiltgy dat ick u mijn oordeel zal ontleen,
Zoo lnyftert, dat uw zaeck zal voor noch achter keeren.
Dat zonder ongèlijck, zoo zult gy van my leeren
Hoe dat een dard e gaet met zulck een fchoonheyt deur.
Elck oordeel wat hy wil, bier jn zoo leyt mijn keur.
Thil. Laet Vranckrijx Stedevoogt haer to t zij n bruy t verwerven.
Am. Geef haer den Hartog van Borgonje voor zijn fterven,
Zoo mag den nazaet noch regeeren op uw ftoel.
Hen.
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Hen. Zy is een grooter waerd, hoe, hebt gy geen gevoel ?
Wat edele Princes kan by haer evenaeren ,
Die oyt ten Hoof verfcheen.
Pbil. Zoo
re d ons uyt befwaeren.
Am. Verfchaf een uytkomft Vorft, ons beyder ziels begeer.
Hen. Wel aen, buyg voort ter aerd voor mijn Louife neer.
Eert haer als Koningin, wie derft mijn wil verdoemen ?
Wat Prins, of Koning kan op zulck een fchoonheyt roemen?
Wie heeft ter weerelt oyt, 't geen ick befta, beftaen ?
Dees daed zal nimmermeer, fchoon ick verga, vergaen.
Waer door.die zin'loos was heeft zijn verftanr gekregen.
HU. Dat ick uw handen kus.
jim. De
n hemel geef u zegen
Zoo lang het leven duurt, doorluchte Koningin.
Theo. Geluckig is de Vorft die 't gaet naer wenfch en zin.
Lea. Het Rijk dat bloeyt in vree, daer't onheyl is ten ende.
Bla. Dees blijdfchap doet verheucht de jaren vol elende
Vertrecken van ons af, wiens ftrafbeydt viel te ftraf.
X». Dus leyt de Eere-ftrijt de forffe wapens af,
Vermits den Ammirael o p 't heerlijckft koomt te pralen.
Geen gout, hoe fchoon, kan prijs by 's menfchen eerprijs
halen.
Geluckig die de Strijt om d'Eer volend met vreuchr.
Mijn Blanche, gaen wy, wijl heel Vrankrijk is verheucht.
U Y T .

