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Koopman to t Amfteldam .
Yn Heer en waerde Neef,
Naa 't zeggen van den Lacedemoni/ihen Vorfl CUtmenes, kan men degemoeden der men/chen, meer door
oprechte trouw, en vriendelijk onthaal, als doorgif,
ten en gaven, aan ach verbinden : 't welk met de
waarheydt gants geenongelijkheydt heeft ; vont door
$fwe heusheyt en goede inborft, met ontaüijke vrintfchappen (inverdient)
aan my betoont» hen ik met een natuwrlijke beweeging aangeport en gedwongen om, of in mijne onmooglijkheyt iets moogeltjk te vinden Vaar,
mijne dankbxarheydt aan U . E . te kennen te geven. Maar fleets door
mijne wingt en kleyn ingebeelde vergelding tegens U . E. grootegunjl
verachten, gedacht ik eyndclijk op deezt "woorden van Quintu* Curütuz
Wie zic h fchaamt i n zijn ftaat ,
O m ander s groo t gelu k ,
Die doet zich zelven qnaat ,
En oorzaakt meerder druk .
Hier door weder aangeprikkelt heb ik alle middelen gezocht, of ook iets
by my konde voort-gebracht werüen, oma U . E. te behagen. Veel dingen
over hoop te haaien "wiert my door den Heerede la tioüe ontraden met
dee&efpreuk t
Die doo r Inbeelding by zich zei ver veel befluy t ,
Raakt vo l onnutte zorg.en rech t heel weynigh nyt .
Hewijl ik my vaft in deezt •woorden bekommert vondt, is my de Geeft
van den verftorven doch eetfwigh in heughnis levenden Madritfche
Apoü, en gr entten Spaenfen Poëet tope de Vega Carpio, opgewekt en her fthapen door den kunftüevenden en yverigen Heer lacobtu Baroces zwevende op Neder- duytze "wieken , voor mijne oogen verfchenen, en al prik.
kelende zijn tadgenoot, en ruft- benijdende vrient, gedwongen, deezt zijn*
Gedwongen Vriendt my over te dragen, om op onze jimfteldamfehe
Schouburgh in Neder-duytfe Vaarzen te doen herleeven. Verwijl ik nit
*tht ttnigeftof bekomen te hebben om dien vrienddijken baat, daar U .
£ my mei gedwongen, m aan U . E. verbonden hebt, vafter te knoopen
Ai en
t*

en te verbinden, zoo laat deexjen Gedwongen Vrient, negens het oprechte hart, van ttwen ongeveynfden en geenfins ontvreemde Vriendt
tmder de wieken utwerAchtbaarheit hunne toevlttcht gemeten. Indien 'er
iets in is dat u gevalt, het zal ons genoegh zijn, en onze moeyten zullen
in weüuften verand'ren. Geengefronft Voorhooft, noch dwars getrokken
Oogh %d oyt denyver van dankbaarheyt in my uytblitffen, die door Ü E.
rijp verftandt, en bezadight oordeel van dagh tot dagh meer en meer 'm
oprechte liefde bloeyen zd. Wel aan ontfmgt 'dan, •waarde Neef, bid ik
andermaal, deezen Gedwongen Vrient tot teeken van •ware en oprechte Vriehdtfchap van die, die U E. van harten wenft alles wat uw
hurt tot tijdtlijke en eeuwige welvaart zelfs wenfchen zonde, en altijt
blijft U E. willige en dknjl-verplichten
Vriendt en Neef,
ISAAC

VOS.

Speelende Perfoonen .
Turbine, Prins van Ong'ren.
Luanda, Princes van Ong'ren.
T&immdo, Koning van Ong'ren .
^tfio/fo, Ongaarze Graaf .
Uz.anm, Zufter va n de Graaf.
EaWra.Staatjuffer va n de Princes.
^Armldo, Velthcer van Ongeren .
Lenoto, Kapiteyn va n de Lijfwacht .
Ortemto. Edelman van de Prins.

^»^°ngaarzeEdeIlicden»«ft»,' eD i e n a a r s v a n d e P r i n s CUrtit, ?Dienaars-vande Graaf .
tuuieli S

Theodn.it, Koning van Bohemen.
Mduntio, Bheemzen Hattog.
Gofrcdo, Bheemzen Graaf .
Emijlo, Gouverneur.
Cipier.
Ptgie van den Hartig.
Hans hitchet, ? «, «
..
.Urn»*.
£ *wte Soldaten .
I Hetiardier.
1 Hetbardiér.
Schilmacbt.
Heraut.
Gevlg v*n Stomme Edelen , en Krijgt'
luydtn.

* Speek op d'Ongaarze en Boheemze Grenzen.
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Graaf Aftolfo , met Pinabel en Klunn met een Leer ,
in de nacht.

•dftotf' ffl&Ê^È ^ F

eDUS r

' godd'lijk licht zijns glinfterende ftraalen
,(
daalen
Alleen my te geval, weer in het weft doet
Veel eerder als hy plag, verrijft mij n morgen-zon,
In deze duyft're nacht. Mij n lief Luzinda, ko n
Dit lichaam nu mijn ziel, die al to t u gevlooden
Is, volge n i i k had nu dees valreep niet van nooden.
Mijn zie l geniet veel vreugt,maar 't lichaam niet dan pijn,
Om dat het meê de vreugr niet mach deelachtjftzijn ,
Die ftaagmijn ziel gevoelt. Kom t trappen , fchoort dees
't Is nu de rechte rijt, en voert my, op dat heden (leden,
Mijn lief en ziel geniet de lang gewenfte vreughr .
Of zooge zijt te zwak, dat gy niet dulden meught
De hette van mijn min, en vreeft gy u te zengea ?
Zoo zal ik rots op rots, en berg op bergen brengen:
En klimmen moedig op tot daar mijn zon nu fchijnt
Met heerelijke glans. Apollo vry verdwijnt,
Wanneer gy ons zo ziet, en wend uw goude waagen;
Want uw gefchildert vuu r zou 't branden niet verdraagen
Van my, 'k laat ftaanmijn Lief; hoe ! Dafne die verwon
U eertijts wel door koelt; zou dan een dubble zon,
Door kracht van eenigheyt u niet tot as verbranden ?
Den naaren Hemel rookt, en 's aardrijks and're landen
A3
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Diefidderen van angft j he t zwarte volk verbleekt,
En weten niet wat zon dat haar fo heftig fteekt :
Ia fèlfs den Oceaan moet wederom uyt braaken
Al wat hy heeft verfwelght in zijn onzaadb're kaaken j
En toonen yder een zijn noyt;-befchoude fchat .
Mijn dienaa r we g va n daa r j o f voel t g y noc h nie t ?
Pin. Wat? (f
en ?
Aft»l. Dat defe plaats al brant? Klar.Zoa hy zich niet vergifPin. Ay heer! 'k bid raakt me niet.mijn bloet begint te ziften,
Ik bidje laat me los: want raak ik in de brant,
'k Ben nu al ziedend' heet, zoo fchrookje licht jou hant.
Klar. I k zie de vonken al die door het aartrijk fplijten .
Pin. Ik doe mijn oogën toe, de rook die moghtme bijten.
Afto. Zwij g fchelm.daaris mijn lief: zijtgy' t mijn tweede
O Heme l wat een vreugt! mijn afgodin.! ik kniel, (ziel?
Om datgy uwe flaafkomt als Auroor befchijnen ,
Want door u helder licht doet gy zijn nacht verdwijnen.
Lux.. Mijn heer, van uwe kómft was my geen weet gedaan:
Dies komt hier geen Auroor, maar hier komt een Diaan,
Die met haar bleeke ftraaldoorfhuffelt all e hoeken,
Alleen om u haar lief, Endimion, te zoeken.
Afto. Me-vrou doet haar te kort, wanneerze zich gelijkt
By 't licht de r eeuw'g e maaght: hoe fchoon f y ftaat en
prijkt,
Noch overtreft gy haar zelf in haar fchoonfte volheyt .
Lux.. Die zich te hoog verheft,dat oordee l ik voor dolheyr.
Afto. Hoe zeyt mijn lieffte daar.£«si.Pat gy zijt die ik ben;
En ik zo veel als ghy, door liefdens wet, Afto. 'k Beken
Dat gy om onze Hefd' gaat eer en ftaat verand'ren:
Maar denk dit is een wet die zelfs ftrijt met malkandren;
Dat zulk een Koninks kint, vol heerlijkheyt, een Graaf
Haar liefd' opoffren komt : jae een geringe flaaf,
Niet waart haar knecht te fijn. Luz. De liefde volgt geen
wetten;
Dies bid ik wilt die reen doch aan d'een zijde zetten,
Op dat mijn minnezucht uniet ondankbaar fcheld.
Mijn
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Mijn heer, waar dat men 't net van ware vrientfchap ftelt,
Daar knoopt de handeling ons beyder-zijts lichamen.
De liefd' volent het werk, en bint de zielen t'famen :
En als die zijn vereent, dan is 't verlooren moeyt:
Want hoe men 't meer be(hijt,hoe dat'et meerder groeyr.
Werpt mijn uw leder toe, mijn Heer, ik zalze vangen.
Al fou Arachne zelf zich in'er web verhangen.
Afto.Zie daar mijn lief,zie daar.Hebt gy 't mijn fuyv're zon ?
IMZ.. Ia. Afto.V/el klim dan om hoog, noovaard'ge Phaëton .
O reukelooze , zultg' haar hette wel verdragen ?
Ik bid, ay! brant me niet, befchut mijn goude waagen.
Luz. Mijn lief waar vreeftge voor? ben ik uw zonnefchijn ?
Beveelt my dan de zorg, i k fal uw voerman zijn;
Mijn Phaëton en zal nu niet alleenig rijden:
Uw vreugt, dat is mijn vreugt, uw lijden is mijn lijden .
Komr, volgt u lievend licht, en flaahaar treeden gaa.
Aflo. O leytftar va n mijn ziel, ik volg uw zoetjes naa.
'k En fal niet lichtelijk uyt dcfè Heemel vallen.
Mijn leeven ftaat nu vaft. lin.
Kh. Wa
t mag d ie gek al kallen ?
Heur naam is hem ontfwiert, di e zotcebol, die maakt
Een Heemel van dees vrouw, hy zie dat niet en raakt
Een onweer uyt de lucht, dat buy ten al zijn hoope,
Een donder, hagelbuy, of blixem, hem niet ftroope
Van zijn verweende zon: hy gae ten Heemel, doch
Ik vrees dat dees zijn fchat.zijn vreugt,zijn ziel hem noch
In't end bedriegen zal, en wraak, en weerwraak wekken.
Gemeenlijkziet men ook dat wijfs verwijfde gekken,
Haar dwafe handeling fecr fchimpig wordt beloont ,
En op fijnAd!eons met Hoorenen gekroonr.
Pin. A l deefe reen Klarin, die acht ik maar voor boersheyt:
'k Verwonder my op 't hoogft, dat u fo de jaloersheydt
Van giftren heeft verblindt , ó zot ! ö breynloo s hooft !
O harflènva t vo l wint! wantrouwige, hoe rooft
En fteelt ghy onbefchaamt al d'eer der vrome vrouwen:
Ialoerlè, fie, ik kan u niet veel beter houwen
A4
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Ais een bevreefde dief, die voor een fchaduw wijkt.
Xla. 't Is my al even eens waar ghy my by gelijkt.
"kWou da t de Graa f maar quam, zo moft ik eens gaan
wandelen,
En zien of deefe zaak, daar wy na t'zaam van handelen,
Ook in der daat zo is. ' k Weet dat gy het gebrek
Van Flavia niet ziet, door dien gy als een gek
Verblint in liefde, zoekt haaj: Zufter te behaagen.
'k Zie aan de tanden wel, wat hair de Wolven draagen.
tin. Wif t ik dit deez e zot wat lang vertoeven zou,
Klarin, 'k gin» met u heen om eens te zien : 'k vertrou
Dat ik de Bullebak van uw jalourf è zinnen
Haaft op dee: ö ghy nar, ghy laf-hart in het minnen.
Kla. Maar Pinabel, gewis het waar een ftout beftaan,
Dat wy venrokken, doch laat ons maar hene gaan:
Want als een minnaar met zijn minlijke gedachten
Vaft bezig is, vergeet zich zei ven; en de krachten
Der tegenwoordigheyt benemen hem 't verftant .
Eer dat mijn Heer bedaart, zijn wy weer by der hant.
Tin. D e plaats is eenzaam en gevaarlijk, 't ftaat te fchroo»
men,
Dat zo men hem verlaat, of hy niet licht mogt koomen
In eenig ongeval: gewis het waar my leet,
Zo hem zukx overquam. K£*.Hoor Pinabel, ik weet
Als dat 'er weynig zijn die vrientfchap fulien toonen ,
't En zy met groot profijr, ofwel tedeegh te loonen:,
Zult gy de vroomfte zijn? Pin. O neen, in 't minfte deel.
Die zot is of jalours, die acht ik eeven veel.
Wel aan Klarin, laat ons van ftondenaan vertrekken,
En zien of men 't geheym uws quelling kan ontdekke. bin.
Prins Twbino , Leonifio en Ptdgencio , met nxthtmanteh,

Tur. We l op ^gedachten, komt, f al liet ik u alleen
By die mijn hart bemint) ay! komt vliegt daetlijk heen,
En bootlchap aan mijn ziel, hoe dat ik nu de zeegen
Bekomen heb: en zegt, Lizaura is geneegen
Tot
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Tot weerüefd'. Ay! gaat heen,en deelt haar dit ook mee,
Dat zy my niet veracht, gelijk zy eerrijts dee;
Maar mijn getrouwe min met weer-min komt beloonen:
Tot teeken van Triomf, fal ik dees' hairen kroonen
Met blad'ren van Laurier; om dat ik heb ontzielt
Dat hert verfteende hart, en heure trots vernielt.
'k Ben van de doot verwekt, 'k begin nu weer te leeven ;
Want mijn Lizaura heeft my 't J&even weer gegeeven:
O Heme l wat een vreught! ó lang gewenfte tijt !
Leo. Mijn Heer, is 't we] gelukt ? uw' Hoogheyt fchijnt ver Tw. I a Leonizio, indien ik quam te erven (blije
.
Door luk, of ongeluk, doorleven of doorfterven,
De Kroon van deezen dagh; 'k verzeeker u, ik zou
Een fchoon, en waardig hooft va n een beleefde Vrou ,
Vry meer als Koninklijk, met dat juweel verderen:
'k Ging droevig na haar toe; Nu 'k weeder kom, nu fwieMijn zinnen, ziel, en lief in volle blijtfchap: en (re
n
By zoo ver dat de vreught verlooren waar, 'k beken
Men zoch t dan waar me n zocht, menzoudz e nergen s
vinden
Dan hierrgeengrooter vreugt voordie.die oit beminden,
Dan dat hy wort gelieft va n die hem heeft gehaat ;
En weedermin geniet, in plaats van trots en fmaat.
Gelukkig is die man, die zich zoo heeft gequeten ,
Dat hy zijn zege n krijght uyt handen van 't vergeten.
tul. Zijn Hoogheyt die de praal des ganrfên Aertboóm s is,
Zou die van iemant zijn vergete n ? Neen! gewis,
Mijn Heer dat kan niet zijn, 't ftrijt regens alle readen.
Tur. D e liefd', Fulgentio , beftaat uyt d'tidelheeden ,
Of hoogeh af komft niet; maar uyt genegentheyr;
En buy ten die is 't niet. N u 'k he b ter neer geleyt
Detrotsheyt va n mijn Lief, nu eynden mijn verdrieten .
Leo. 'k Wens datghy deze vreugt veel jaren mengt genieten.
Tur. Kent ghy die ik bemin? Leo. Ia, z'is de fchoonfte niet .
Tur. Hoe ! is mijn Lief niet fchoon, die deeze zie! gebiet ?
Leo. Mij n Heer, zoo 't u gelieft, 't is tijt om te vertrekken;
Aj
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Dewijl de donk're nacht het aarfrijk kom t bedekken ,
Is 't niet gezont te ftaan in dees befwalkte lucht.
Tur.lk dank u voor uw'zorg. Voor my.'k ben niet beducht:
'k Wens u goe nacht, en hoop dit Weeder te belonen.
Ttd. Wy zijn uw' dienaars Heer, en om dat te betonen,
Zoo is het al voor u, ons leeven, goet, en bloet.
bin,
Tur. Indie n dat d'oorfprong van mijn liefde was gevoed
In het Barbaers geweeft, of Godts onkunb're landen,
Ik recht' een Altaar op Godin, om offerhande n
Op t' offren voo r uw beek j e n bad uw fthoonheydt aan;
'k Zou voor uw god'lijkheyt zelfs als uw Priefter ftaan.
Ghy zijt, ó zuyvre Vrou! mijn aamtocht, ziel en leven,
Schoon dat Turbino fturf, hy zou verrijzen even
Gelijk de Fenix doet, die zonder weer-gaa leeft j
Zoo is de liefde me, die in dees boezem (weeft .
De Min wort uytgebeelt heel fwak en teer van leden,
Dit keurt mijn oordel vals. D e Min molt van beneden,
Tot aan de navel toe, een Atlas zijn: en voort
De reft een Polifeem. Da n waar 'et als 't behoort;
Door dien men veeltijdts ziet dat elk van die gezintheydt
Een Atlas is in kracht, een Polipheem in blintheydt.
Maar zagt wat wil dit zijn?-4/?o.Klarin zeg ik kom voort,
En hou de ladder vaft, ik heb gerucht gehoort:
Luzinda is bevreeft dat men ons zal betraapen.
Maar zijt ghy Pinabel ? 'k geloofde (chelmen flaapen.
Tur. Slaa p ik.of is 't een droom ? 'k verwonder dat ik hoor,
Hier in mijn Zufters Hof een man: wel aan, 'k vermoor
En dood dien booswicht, die my dus mijn eer derft krenOp ftaande voet:maar zacht Turbin,wilt u bedenke, (ken,
Zie eerft of ghy hem kent, en wreekt u dan hier naar.
Als 't u belieft de leer is vaft. Aftol. Met groot gevaar
Verkoopt de min zijn luft. Tur. Zal i k he m voort doorfteken?
Afflo. Klari n kom krijg de leer, en volg. bin. Tur. Hy is gcO eereloozen fiel, ghy zult my niet ontvliên,
(weken,
'k Zweer by dit Ecdel bloet! heb ik ook wel gezien ?
1
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Zou 't wel een fchaduw zijn ? ik laat de leer hier blijven,
En volg 'em op het fpoor. I k zal dien fchelm ontlijven
Indien hy 't niet ontvlucht, dat ik mijn eer bewaar:
Op dat men my niet fcheld voor zufters koppelaar :
Doch 't is een kleyne fchand, dat ik die hield de voeten
Die ghy de handen geeft, wanneer hy u komt groeten.
Pinakel en Klarin verbaaft uit.

Pin. Klarin ik ben benaut, wy komen veel te fpaa ,
O mijn ! ik ben zoo bang, ik vrees voorongenaa.
Kla. Wy hebben nu geen noot, i k zie de leer noch hangen,
De Graaf die is *er noch. Pin. 'k Begin weer moet t'ontfangen,
(aam,
Mijn bloetontfonk me heel. Kla. Nu fchepik wee r wat
'k Waar fchier mijn leven quijt.Paj.Oleerlhoe aangenaam
Zijt gy by Pinabel, kom laat ikje eens kuflen,
Iy bent mijn heylighdom; maar holla, ondertuflchen
Mijn dunkt den dag die rijft.Kk.Dat's meer als al te waar.
De lucht die fchift e n fcheyt, hier Pinabel, zie daar,
Daar rijft de morgen-zon. Pin. Maar zou'et zeker dagen ?
Kla. De I.eeuwerk zeyt 'et je, wat hoefje ' t my te vragen.
Pin. 'k Hoor de Patrijzen noch, en dan is 't immers nacht.
'k Loof dat ons heerfchap flaaptomdat hy zo lang wachtj
Wel kon dien eezels-kop de leer niet eerft opnaaien
Eer dat 'et iemant ziet: Wat ftaajedaar te draalen,
Kom hellepme Klarin, trek luftig, zoo, wat zoo;
Ik hoor al volk in 't Hof, ko m haaftje wat . Tur. O o F
Wat voor een wond're vont is dit van dolle liefde ?
Ik ken dien fchellem, nu den Hemel dit beliefd e
Dat ik hem aantrof, en hy wiert my nau gewaar,
Of viel me vreeflijk aan, ik liet mijn mantel daar,
En ben hem zoo ontvlucht, op dat hy my niet kende,
Daar gins verloor ik hem. Kal. O jammer, o elende,
Zie ginder komt de Prins.P;».'t Is hier geen tijt te ftaan.J».
2«r. Sta a fchelmen zeg ik u, hoe ? wil men ons verraan ?
Daar viel iets,'k moet eens zien wat datfe daar vergaaten,
Het
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Het is de zelfde leer, die ik hier heb gelaaten.
Tc Loof, dat 'et Braaven zijn, en dienaars van de Graaf;
Aftolf Tc heb u gekent, maakt ghy ondankb're flaaf
Mijn on-eer openbaar ? vervloekte fnoode trappen,
Waar op dat doneer zo dorft zonder (chaamte flappen,
Tot in den Hemel van mijn eer! 6 ftegel-reep,
Waar door dien eeren-dief, met een vervloekte greep
Den tooren van mijn lof, e n Adel quam berooven'.
O trappen ! die mijn eer en aanzien komt verdooven:
Want door u rees mijn fchand.door u verzonk mijn eer :
De fchelmery klom op, de hooghmoet daalde neer
Langs uwe treeden. Ho e dorft gy mijn eer zoo krenken?
Weg, galg moord reflê weg: Aftolf die mag vry denken
Dat by aldien ik niet zijn zufter had bezint,
Dat hy niet leven zou; Lizauraas liefde bint
Mijn wraak aan haare min, en dwingt dat ik moet wezen
Een vrient van die ik haat. Oo k ftaat my hier te vrezen
Soo 'k hem in 't openbaar doorfteek, als dat men dan
Zal zeggen, dat de Prins, gelijk een wreet tyran ,
De Graaf heeft omgebracht: of laat ik hem verworgen
In 't heymelijk, wat is 't ? zo ftaat me weer te zorgen,
Dat deze ruwe daat (hoewel rechtvaardig) ftrijt
Met de goedaardigheyr mijns Vaders 5 maar o fpijt !
Het gaa dan hoe het gaa, ik zal zijn leven korten;
Lizaura! zal ik dan uw naafte Moet zo ftorten ?
O neen ! dat kan niet zijn, ik ftel 'et uyt mijn zin,
Ik laat 'et, fchoone Vrou, om u, en onze min.
Hola, mijn dienaars, fa! ga ftrax mijn nachtro k halen.
Ketddo en Rufino.
Krf.Hoelzonder mantel,Heer? TurLHy za l ze duur betalen.
Die zo komt als ik kom, Kotaldo, dien verftrekt (gekt ,
Den Hemel voor ee n rok. Kot. Zij n Hoogheyr boert oi
Hoe! armoed dwingt u niet. Tmb. O ja,ik ben vérfteken,
En arm van eer en faam, tot dat ik my zal wreken.
Gaat, brengt die leder weg. Kot.Als 't u belieft mijn HeerKotdth
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Kotaldo hitmen, en weer met een nachtrok.
Turb 't Is nu zo wel, laat ftaan,ik zet my hier wat neer,
En ftelt' wraakgierig hart,dat wraak roept,wat gerufter .
Rufin wie fleurt me daar ? Ruf.'t h d e Princes,uw' zufter.
LuzJnda met een Hoet en reysmanttl, met Eaandrtt en Ortenzjo.
Luz. Hee r broeder wat is dit? di t ben ik ongewoon:
Van waar komt gy dus vroeg? Tw.Luzinda,of gy fchoon
Geniet u zoete flaap,en dat gy met de morgen,
Gelijk de zon verrijft; z o ga ik met veel zorgen
Doch diktnaals ronde doen, in 't naarfte van de nacht.
H o e! wilt gy op de reys, dat gy dus onverwacht
Met hoet en mantel komt? £«s.Neen Heer, 'kheb voorgenomen
Gins in een thuyn te gaan, in fchaduw van de bomen.
Turb. Zo meen ik ook te doen. £»s.'k Loof dat u beter luft
Te flapen. Turb. Neen, d e flaap die ben ik quijt: de ruft
Is mijn ontrooft door fpook: mijn werckende gedachten
Zijn vol fwaermoedigheyt; want doen ik flusde wachten
Rontom het Hof bezocht, zag ik een vreemt gevecht
Van Welluft regens Trouw; een zaak die zo onrecht
En onbefcheyden is , als eenig menfch oyt hoorde ,
Of d'aard' oyt heeft geteelt: verraderye boorde
Door Stouthey t en Bedroch, een gat in d'heyl'ge muur
Van de Getrouwigheyt, e n in die zelve uur
Beftormde het kafteel, en Stad , waar in dat woonde
De Majefteyt va n d'Eer die zy door trotsheyt hoonde,
En plantte haar banier tot bovenop da veft
Van Reen, en Reed'iijkheyt, en klimmend' in het left
Op een vervloekte leer, brak fy de fchot-deur ope n
Van d'Eerbaarbeyt; ja, zy ontzag'er niet te lopen
In't bolwerk zelf van d'Eer; nock door de diepe gracht
Van menfchelijkefchaamt; maarkree g heel onverwacht
Door haar vervloekte leer, de Trouwigheyt gevangen,
Die zy door ftout beftaan en Ontrou heeft doen hangen:
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De Schaamte wierr onthooft, zelf s in'er kaamer, ja,
Des Koninks Edelheyt ontzagh zy niet: zoo dra
En was nu d'eer, de trouw, nie t tot ontzet gekomen,
Of't duivelze verraat heeft ftraks de vlucht genomen,
En klom de leeder af j maar eyndelijk zoo viel
Zy in 't gewelt van een verfpieder. z y behiel
Het eerloos leven noch, dbor dien hy haar niet kende;
En om de naam van geen Tyran te voeren, wende
Hy zijn wraakgierig arm, en gaf'er voll e toom.
Luz. Hoe ! is dit een gezicht ? het lijkt wel eer een droom ,
Die u door 't zwaare bloet in 't flaapenis verfcheenen:
Is dit de ronde doen? mijn broeder, ay! ga heenen
En trek u kleeren aan, eer dat gy meerder droomt.
Tur. D e flaapbevangt mijn geeft; nu gy van 't leger koomt
3a ik'er eerft n a toe, en hier mee goede morgen.
£«*. Wat dunkt u van zijn reen? Euan.lk ben in duyzent zor-i
Mijn hart is heel ontftelt j Mevro u ik ben bedeelt, (gen ;
Luz,. Een dien "tgewiflen plaagt, is voor een fchaau bevreeft .
Wat dunkt Ortenfio? Ort. Ik zon fchier mee wel vreezen,
Als dat u liefd' aan hem geopenbaart moet weezen.
Ik fpel u quaat geluk. Gewi s gy zyt verraan:
O leer ! ö muur! ó eer! gy ftaatme gants niet aan.
E«*w.'t Waar beft,6 raadtfman dat g'u quaade raat bedekte.
Ort. Euandra, weet gy niet, dat d'ouderdom vaak ftrekte
Een morge-wekker voor de jeugt.en jonkheyt.E/aw.Maar
U raat verkeert in vrees. on. Hoe ! wort gy niet gewaar,
Als dat een jonge fpreeuw veel eerder zal verfchrikken
Door't luyden van de klok, als d'oude: nu, mijn mikken
Strekt tot waarfchuwing, niet tot vrees;Princes hier mee
Waarfchuw ik u noch eens, zie voor u, wijl alree
U min nu kunbaar is, dat gy doch zoekt te bergen
Ons leven, en uw' eer. Luz. Ortenzio, uw' vergen
Acht ik voor redelijk; en ik bedank u zeer.
Ort. Princes, u minfte flaaf;maar dat men aan mijn Heer
De Graaf, in aller yl een Boó zent, en laat weete
Dat hy wat voor zigh ziet, en zjch geenfins vermete
Noch
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Noch in een dagh drie, vier, te koomen in 'et Hof j
Zijn vryen is ondekt, de Prins die weet'er of :
Geen dingen deed' my in mijn achterdocht meer ftijven,
Als't woor t va n de Verfpiêr . Lux.. I k zal'e m daadlij k
Ga haalme Pen en ink. Binnen. (fchrijven
,
Aftolfo vervolgt Klarin en Fiwtbel, met een blote degen,
•wort van Lizaurtt geftut.
4JM. Ik zegh u Iaat me gaan,
En laat mijn arrem los. Liz. Zaeht Broeder laat uraan.
ifiol. Mevrou, 'k bid houd 'em vau. Liz,. Ay! wil uw gramfchap breken;
iftol. Laat los, ik zal die guyts van ftonden aan doorfteken.
'in. Gena e mijn Heer, genae, ay! zet ugramfchap neer.
iftd. Verraders , fchellemen, verlaat gy zo uw Heer ?
Ghy zul t van deezen dag noch door mijn handen fterven.
txa. Kan ik van u, voor hen, dan geen genae' verwerven ?
Wat hebbenze mifdaan ? is hunne fout zoo groot ?
Hebt ghy krakkeel gehadt, dat zy u in de noot
Verlieten in 't gevecht ? Aftol. I k zal u openbaaren,
't Geen ik door vrees verzweeg, hoe dat ik bengevaaren,
Kort, na mijn Vaders doot,hoe \ fchelmen blijft gy noch?
Vertrekt uytmijn gezicht, rampzalige bedrogh.
Ctor. H y blixem t vuu r e n vlam , wi e droe s e n zo u nie t
Binnen.
Ichromen ?
iftol. Kort na mijn Vaders doot ben ik tot Praag gekomen,
In het Boheemfche Hof, daa r ik, zoo yder weer,
Verzien van eer en ftaat, en heerelijk gekleet
My ophief vol van moed; want zijnde vry wat jonger
Als nu, kreeg ik de naam van d'opgeblazen Onger,
Om da t ik over al in fteek-fpel,of gevecht,
Nooit wou de minfte zin, 'k hiel ftaande(doch met recht)
Dat men geen fchoonder vrou ter werelt oit zou vinden,
Als d'Ongerfe Princes, d'uyt-muntende Luzinde :
Dit hiel ik lange tijd met (peer, en deegen ftant.
*Js En gaf nooit een'ge prijs aan Iuflfers van dat Landt:
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Dit fpeet 't Boheemze Bloet, en haaren trotfèn Aadel.
Men poogde my met macht te werpen uyt de Zadel:
Doch arbeyt te vergeefs, ik vreefde ftoot noch flag,
Maar overwon hen al. N u op een zeekre dag,
Wierd' ik ten dans genood van twee voornaame Heeren,
Daarmen in plaats van eer, my fchand'lijk ging onteeren:
Want een Aurelip, een neef des Kpninks, quam
Gelijk een woedend beeft; en ziende fel en gram
Een tijt lang. op my aan, is daar na uytgeborften
Met deeze reen, en /prak: ghy die de Beemze Vorfteh,
Ia al den Adel door aw trotsheyt fchimpt en hoont,
En hunne weidaan, met ondankbaarheên beloont ;
Dat ghy geen Ridder zijt, maar een verwijfde fuffert ,
Dat blijkt, mits gy verfmaat ons Adelijk gejuffert ,
Als offer geen zo fchoon, Schelm , als Luzinda zijn,
Diegy uw' prijzen fchenkt; ik zwol van gramfchap, mijn
Ontfielt gemoet liet hem toen niet een woort meer fpreké:
Maar heb dien Lafteraar van flonden aan doorfteken,
En noch twee drie gequerffcik fpron g voort op mijnpaart:
Ter nauwer noot ontvlucht, ben ik met fnelle vaart
Uit hetBoheemlè Rijk, in Ongeren gekomen ,
Luzinda, de Princes, lang van te voor vernomen,
Door 't vliegende gerucht, hoe ik haar eer op hiel:
Met groote dankbaarheyt, quam dees verheve Ziel,
Aan my, haar minfte flaaf,haar weldaad weer betoonen,
En heeft mijn trouwe min met weer-min willen loonen.
't Is waar, ik ftijgte hoog, en min heel onbedacht
Een die meer is als ik. N u in verleden nacht
Verzelfchapt met mijn knechts, heb ik my onderwonden
Te klimmen in 'er Hof, waardoo r ik ben gefchonden:
Want hoorende gerucht, riep ik van boven af ,
Mijn dienaars houd de leer; waar op dat hem begaf
Een man.my onbekent,cn heeft de leer gehouwen; (wen:
Doch als ik quam by buys , kreeg i k een quaat vertrou 'k Wou zien wie dat'et was; maar hy.die 'k noch niet ken,
Liet my zijn mantel, en ontvluchten 't: hier door ben
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Ik wis verraan; mijn fnood' en valfe dienaers beyde
Zijn trouweloos.en fchelms van my.hun Heer,gefcheyde j
Mijn min die is ontdekt; behalven dit gevaar
Komt noch een fwaarder ramp, en al te leyde maar ;
Als dat den Beemlê Vbrft zij n leger t'zaam doet rukken
Op d'Ongarize grens, om het verongelukken
Te wreken van zijn Neef, zoo eyft hy een'ge Steen,
Die hy zijn Errif noemt; en is niet eer te vreên,
Voor dat men die aan hem tot zoen weerom zal geven:
Dees onverwachte eylch die doet heel Ong'ren beven.
Wat ftaatme nu te doen ? Lizaura, geefme raadt:
Mijn min die is ontdekt, 'k heb reeden dat ik haat
Mijn fchelmze dienaars, die zoo eerloos my begaaven.
X»*. 'k Speur aan u reen, Aftolf, dat d'onlukkige flaaven ,
En dienaars van de min, meeft zijn van eender aart.
Ghy zijt geen mannen,neen,een (chauw maakt u vervaart:
Een waan is mans genoeg, om vreezende gedachten
T e werken in uw breyn: hy die u heeft ftaan wachten
Dat is u vrienr geweeft; door dien hy in de noot
U willig h heeft gedient; gewis gy waart al doot
Soo het u vyanr was. Afio. Waar zou men zulke vrinden,
Zegh eens Lizaura, hier in deeze Werrelt vinden ?
O neen ! ze zijnder niet ; want doe Sopiro fturf,
Doe fturf de vrientfchap ook, en trouheyt die verdurf.
Lix.. Wie of et wezen mach ? ay, dat gy hem doch kende!
Aftol. Dat was niet mogelijk, dien Edelman die wende,
En liep voort van my af. Liz.. Zo was't een Edelman?
jAflol. O ja, een tref'lijk Heer, daar zag ik*em voor an.
Xla. Mij n Heer, Ortenzio die zou u gaaren (preken.
^/?»/.Ga, breng'em hier by my, wat zalhem nu ontbreken ?
Ik vrees voor fwarigheyr. Ort. Na groetenis en plicht,
Sprak ik u graag een woortdrie, vier, van groot gewicht.
Afivl'. lizaura blijft vr y ftaan.O/.lk kus uw' waarde hande,
Blijft flaan.ikbid blijft ftaan, gy doet my groote fchande,
Afevrou,zo gy vertrekt: doorleeft dees' Brief.mijn Heer,
Terwijiüs hier wat praat. Liz.. Ortenfio zit neer,
B Ort,
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Ort. Mevrou ik ben niet moe. LJz. Hoe gaat'et al ten Hove ?
Ort. Gelijk'e t alri jt plach, nu onder, dan weer bove,
So op en of. Liz.. Engy, boe vaart gy al ?cw. Gezond ,
Om u te dienen. Aftol. Ach ! nu zakt mijn hoop te gront!
Z*a.Wat zeytmen al ten Hoofhvat hebtg y nïeus vernomen?
Ort. Dat gy de fchoonfte zijt, die 'er is, of oyt zal komen ,
En. hoe'k u meer befie, hoe gy my moyer fchijnt.
Liz.. Gy maakt my heel be(chaamtrOrtenfio, gy pijnt
En parftdoor u w gefprek een bloos op deze kaken:
Daar zijnder meer als ik; dies wil die reden ftaken.
Ort.^Dat's waar.daar zijnder meer,die 'k u wel wijzen kon;
Watis't, ze zijn by u, als Starren by de Son.
(kop.
Zj'a.Hoe vaart Florella dochPOr/.Wat zou die norflè droesLiz. E n nu, Lizandera ? Ort. Dat is een bleeke moeskop j
Ze fbookt terwijlz e leeft. I K . Wat maakt Fabricia?
Ort. Di e ziet als Paters kat, ó ! 't was haar eerte na,
Dat ymant met'er fprak.£i%. Hoe mach'et doch al weeze
NJetFlavina? on. Die'svandegeeleziektgeneeze .
Liz. HoeVaart Oöavia ? Ort. O laes! die arme vrou,
Die wort zo knobb'lig, en zo quaftig, datfe nou
Staag met hantfchoene gaat; om datfe an 'er handen
Zo veel lijkdoorens heeft, dat rekentze voor fchanden.
Liz.. Nu gy 't gejuflèrt hebt zoo aardigh afgemaalt ,
Verzoek ik dat gy ook van 't mans-volk wat verhaalt.
Ort. Va n die, daar kan ik u al vry wat veel vernaaien,
Ze koopen ftijf,en ftark; aangaande het betaalen,
Dat komt wat flapjesby; ik ken'er, 't zijn mijn Breurs,
Ze hebben 't al aan 't lijf, maar weynig m de beurs.
jlfto. O ramp! Ori. Wat fchrijft z e Heer ? hebt gy'er brief
gelezen;
Aplèn. we l te deegh verftaan: 'k moet daat'lijk by 'er wezéj
Kom, wijft Ine waarze is, Ortenzo, hoort gy niet ?
Ort. S'is in'er nieuwe tuyn, gins by de water-vliet.
Wel aan ik ga u voor,kom volgme. Ort.'t Zal gefchieden.
Liz. Ortenzio , ik heb verfcheyden Eedel-liede n
Op een banket genoot, ik bid vergalt men mee,
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Op morgen, zo 't n Iuft. Ort. U w Dienaar die is ree.
l»z. Wat doet mijn Heer de Prins ? gaat hy wel 's nachts uyt
wand'len ?
Ort. Daar weet ik weynïg of,doch nu wy daar van hand'len,
Zoo gaat hy, zoo me dunckt, des morgens eerft na bet.
Liz. Hy heeft op ymant dan gewis zijn liefd'gezet, (janke r
Ort. Dat' s waar. Liz.. Wie ofhy mint? Ort. Die zoete Venus
Bemint een fchoonevrou, die niet een haartje blanker ,
Of moyer is, als ghy. Liz.. Orcenzio, is 't waar ?
Ort. 'k Ben zijn geheyme raat, en meefter Koppelaar :
Mevrou ik weet'er of. Liz.. Wis is 't? Ort.Wie zou het weAls uw Genaade zelfs, gy zijt zijn uytgelezen. (zen
,
Liz,. Ia, zeytmen dat ten hoof? zoo hebbenzegemift .
Ort. De Starren zeggen 't mee, 'k ben een Aftrologift :
Altoos een ftuk daar van. Mevro u nu ondertufien
Wens ik u lijtzaamheyt, tot dat ghy zoo veel kuflen
Van die u mint geniet, als ftarrenaan de lucht. Sin.
Liz. Ortenzi o vaar wel. Waa r voor ben ik beducht ?
't Schaat u in 't minfte niet, 6 eedele gedachten!
Al is u liefd' ontdekt, wie zal u doch verrachten ?
Nu dat Turbino is gebieder van uw Ziel;
Ik min, en wort bemint, mijn fteegetrotsheyt viel,
Op't onverzienf t ter neer, mijn wreetheyt is verwonnen»
*k Dee als een wijze maaght; want eer ik heb begonnen
T e lieven, zagh ik eerft of hy my had bezint
Met een oprecht gemoet, 't welk ik oprecht bevint:
O welgcboore n Prins, ghy mint my als u leven,
Zoo lang ik aaflèm fchep, zal ik u niet begeven.
T W E E D E B E D R Y F
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T>enKoningSozJmondo, metLencuo, 'end'tüofgczin,
Roz~r~7 Oo is den oorlogh nu dan 't eenemaal gedempt ?
Zen. •^- i O ja, genaad'ge Heer, Arnoldo heeft beftemp t
Als Velt-heer uyt uw naam, tot yders groot genoegen,
Een vaft en bond'ge vree; en heeft in zulker voegen,
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Gelijk u Majeftey t zal zien in deze Brief,
't Verdraghbeveffight.fos.Wel.deVreed'ismyooklief ,
En't geen de n Hartog h fchrijft, hoe hy zich droeg in't
fluyten,
Is heel wel na mijn zin: de Velt-Heer gaat niet bnyten
't Beftek,'t geen ons denRaad heeft raatzaam voorgeftelt ,
Ses Steden zalmen my, zo 't eerfte punt vermeit,
Die hy my afnam, weerbeftellen i n mijn handen;
Hy wil dat men die geen, die tegens Ong're n (panden,
Weer in Genade neemt, verzoekt voorts tot befluyt ,
En knoop van vafte vree, mijn dochter tot zijn bruyt.
Ztm. H y eyfl: recht vaardigh Heer. Uw ' dochter fchijnt ge»
fchapen
Te wezen voor dien Vorft, en Helt, die in de wapen,
En in rechtvaerdigheyt nu zonder weerga leeft.
Roz.. Lenato , 'k vind geraan datinen Luzinda geeft
Aan hem ten huwelijk: Voorts heeft hy ook gefchreven,
Darmen hem in zijn handt den Graaf Aftolf zal geven,
't Schijnt dat hy om zijn Neef noch dapper is geftoort.
Len. 't Is reen, Aftolf die heeft hem fchandelijk vermoort .
Roz.. ' t Dunkt my een wreede daat.Zegt gy dat ik zal geven
De Graaf in 's Konings hant ? zo is hy om het levöi:
Doch, om de ruft van 't Rijk, zo zal het nodig zijn
Datmen hem overgeef. De n Koning is nu mijn
Verbonde vrient, en zoon: Aftolf my vrcemt. Ga heene
Verzeker hem terftont. Lenato , zeg meteene
Aan Prins Turbino, dat hy daadlijk nie r verfchijtit .
De Vree verheft haa r hooft, en d'Onvree die verdwijnt.
Maar zagt,blijft hie r by my,ik zie mijn Zoon daar komé.
Tur. Langlee f zijn Majefteyt: heyl op uw' voorgenomen,
En lang gewenfte vree: Hoe luyt 't verdrag mijn Heer ?
Gedyt 'et ons tot eer, of fchant? Roz. Men zal ons weer
Doen hebben, fchrijft Arnold, al d'afgenome Steden,
Tur. Wa t is den Bheem zijn eys ? Roz,. Hy eyft, mijn zoon ,
met reden
Datmen hem geven zal mijn dochter tot zijn vrouw.
Tttrb.

T W E E D E BEDRYP
.
xt
Turb. UW dochter! eyft hy die }Roz.. Turbino, wel hoe nou?
Waarom verwonder t g'u ? Tur.'t Is wonder wel geraden,
En 't is ook billik; jaa ' t; O Hemel! wat een quade,
En hels vergifte raat is dit! Roz. Zijt gy ontzint ?
Tur. My dunkt het geen hy zoekt, dat het een ander vint !
Den Bheem die komt te laat, z y heeft al een beminde.
2tau Wat zegt gy? Tw.Datiku verdra g niet goet kan vinde,
Voor u, of voor het Rijk. Roz. . Hoe Zoon ? 't en is gee n
Die by het flechtevolk, of Boeren is gevoed ;
(Bloet,
't Is Theodozius, dien Eed'len Bheetnzen Koning.
Tur. H y zy dan wiehy z y, dit ftrekt u geen verfchooning;
Had hy mijn zufter, en uw kint, verzocht in vree,
En niet door bloet en ftaal,k' zegh dat hy onrecht leê
Door zulk een weygering. ö ramp! wat vreemde dingen,
Nu fineekt hy 's u niet affmaar zoekts ' u af te dwingen.
Rez.. Hoe menigh Kooning heeft de vreede wel gemaakt
Op diergelijke wijs. Tur. 't Is waar: ik ben geraakt
In t binnenft ' van mijn hart; rampfaal'ge, moet ik weezen
Een vrient mijns vyants? ach! ken Iiefd my zoo beleezen
Dat ik als fpooreloos, ftry tegens recht en reen ?
Is hy hier mee vernoeght,Heer Vader? Roz. Neen,ó neen,
Hy eyf t de n Graav e ook. Tur. Wat Graaf zou men "em
geven?
Roz. Aftolfo . Tur. Wat ik hoor! ftaat hy na's Graven leven ?
Roz,. Hy eyft hem tot een zoen voor zijn vermoorde Neef.
Tur. Dunk t het u Koninklijk, dat men zo overgeef
Een Vorft'lijk onderdaan ? den Bheem die krenkt u wette,
En dwingt u als een flaaf. Roz,. Wat reen om te beletten ?
En heeft den Grave dan Aureeljo niet vermoort ?
Tur. ' k Zegh neen, dien lafteraar doorftak h y als 't behoort,
Rechtfcnapen voo r de vuyft. Roz. De Graaf hoeft niet te
vreezen:
(weezen ?
Men zoek t zij n leeven niet. Tur. Wa t dan ? of hoe zal 't
Rox.. Hy zoekt de waarheyt van de manflagh te verftaan.
Tur. Is daar meer recht als hier ? Heer Vader, laat u raan,
Hoe zoud gy zulken man van Vorfteiij ke Ouders
B 3
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Doorluchtig, die u Rijk eer fèhoordë met hun fchouders,
Hemgeven; Neen, oneen! »«. Hoe! is den Graaf zoo
vroom,
En eerlijk als gy zeght ? Tur. Ia, zoo, dat ik niet fchroom
Zijn zufter voor mijn vrou te nemen.R<«,.Voor u vrouwe!
Tur. Wel waarom niet ? meent gy dat ik my beter houwe ?
Zijn dienden maken hem in alles my gelijk.
B«.Gy fpreekt met ongedult. 7Wk Spreek recht; en geenzins wijk
Ik van de waarheyt af.Ros.Spreekt gy voor een verrader?
Tw.Door haat en vals gerucht bedrieghtmen u.Heer Vader.
Xw.Nochtans zo heeft de Graaf hem fchandefijk vermoert.
Tw.Spreek van de Graaf met eer,en weeder-roeptu woort.
Of Tc zegh: Leo. Gy zijt mijn Hooft, en 't ftaatuvrjr té
fpreken.
Tur. Ay breekt mijn hooft niet meer,of ik zal 't uwe breken.
Re*. Wegh zot,wat zal dit zijn? hoe fteltgy u dus aan ?
Tur. 't En waar zijn Majefteyt, het zou hier anders gaan
Met hem dien logenaar.£«j.Men zal 't my noyt bewijzen.
Tur. Hoe boofwicht! fpreekt gy noch? K<«. Doet gy mijn
toorne rijzen ?
Vermeetle, wegh van hier, gy onberaaden Zoon.
Tur. Ik gaa, maar nimmermeer en zal de Bheemze Kroon
Vercieren Ongrens krooft; hy zal Luzind niet trouwe.
Wat aanbelangt de Graaf, Tc zal 'em verborgen houwe,
Zoo yemant weeten wil, waar dat ik 'em verfteek, (treek;
Die is zoo koen en volgh.*/».K<«..Dit fchijnt een vreemde
Zal ik 't voor vrientfehap, of voor raazerny aanneémen ?
I«j.Voor meedelijden Heer.R«*.Hy gaat zich heel vervreeVan my zijn Vader, en bejegent me met fpijt,
(men
Doch ik en acht 'em niet: ga heen het is hoogh tijde,
En hoor wat antwoort dat mijn Dochter u zal geeven:
Zy is nu in haar Tuyn. Ga, eer de Prins het leeven
Van Graaf Aftolfo berght. Lm.\k vrees het is te laat!
K««. Ga heen, zegh de Princes, dat zy haar Vaders raat
Niet en verfmade j maardat zy haar tegen morgen
Gereet
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Gereet maakt tot, de reys: en gy, om niet te zorgen,
Zoo neem t mij n Lijfwach t mee . Lm. MiinHeer , i k
volgh uw lalt. binnen.
Luzinda, enEwmdrit.
Met hoe veel zorgen zijn nu mijn gedachten vaft
Verwerd in een. Euan. Me-vrou wi l o p d e Graa f nie t
fchelden.
Lux.. Verraden liefd' zal ook ftracx den Verrader melden.
Hy ley t en flaaptin vreught, maar ik waak in verdriet.
Eum. G y doet zijn eer te kort, Me-vrou befchuldight niet
Den Graaf, voordat gy 't weet. Ort. Aftolfo is gekomen.
Lux., Ach dat 'em niemant zie. Ort. 'k Heb niet een menfch
vernomen
Die hem verfpieden zou. Luz. Ga , haalt 'em. Ago. Mijn
Indien ik niet en wift Me-vrouwe, dat gy in (Godin
!
Dees fchoone Boogaart waart.de bloemen zouden'tklapVermits gy als de Lent, door uwe zoete fkppen, (pen ;
Maakt, dat al het gebloemt met een verwond ring buygt
Voor u ó fchoone bloem.E«/».Datgy noch flaapt,bctuygt
Gy met u reen, gy beek u in als dat uw oogen (gen
,
Vry meer zien als'er is. Afio.Gecnflaapheeft my bedrooEen minnaar voelt geen flaap: dat ik niereerder quam
Mcvrou, vergeeft 'et my, jk bid u weeft niet gram. (delen,
"k Wierd' door 'et volk belet, dat hier rontom ging wanLUK. Heer Graaf k geloof u wek'kheb iets met u te handelé
In ftilügheyt alleen. Afto. Reyk my u hant. Lux.. Wel aan.
Gaan aan een zy en fpreken zoetjes.

Euan. Wat nieuws Ortenzio, hebt ghy Feliciaan,
Mijn vryer niet gezien ? Ort. Ik hebet u voor deezen
Wel hondert maal gezey t, geen koppelaar te weezen.
Luz» Maar zag hy u by my ? Afto. Ik bid ay luyfter voort .

Spreken weer zoet.

Euan. Daar is geen beeter ampt Ortenzio, dat u hoort
In dees u ouderdom. Ort. Wel hoe ? fchijnt gy te raazen ?
Zeg, hoe veel zijnder wel van al dees jonge baazen,
B4
Ze zijn
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Z e zijn dan, dié ze zijn, die frïfièr o p 'èr leen,
En rechter gaan als ik ? Euandera, ik ineen
Datgy, en and're meer, om my u vaak gaat quellen.
Bum. Gy lijkt Narciflus wel, wie zou zijn zin nietftellen
O p zulk een Roelant. ziet! Lux*. Gin g hy tot aan u deur ?
Afto. Ik meend 'et. was mijn knecht. Spreke
n weer zoet.
Ort. En hout gy my dan veur
Een ouden kouden bloet? om deeze grijze naaren ?
Zoo lang men is gezont, telt men geen tijt vanjaren. :
Zoo den Zalmahder leeft, gelijk men zeyt, in 't vuur,
Hier leeft'er een in 't ys. -<4/e.Eo van die zelfde uur
Dat hy 't ontliep, bleef ik vol onrtift. Tin. verhutft uyt.
Waar's den Grave ?
Aft». O oorzaak van mijn ramp, wat zeght gy fnoode flave?
Tin. Lenat o heeft dees tuyn rontom bezet met wacht. .
ÏMX.. O ramp! wat wil dit zijn ? Afto. Het is op my gedacht,
tun. Is onze min ontdekt ? ay! wil u dogh verichuylen!
Afto. Princes Vis nu te laat, want d'alderdiepftekuylën
Zijn my niet diep genoegh; en zijt gy niet mijn Vrou ?.
*k Acht boey, noch banden niet, ja, dat den Koning won
Om uwent wil mijn hooft,ik zoud 't hem wïlligh geeven:
Mevrouw *k verlaat u niet.Orf.Ik twijffel aan mijn leevén:
Euandera wat raat? waar kruy pik in een hoek ?
Euan. Hoe? uw kloekmoedigheytzakt die nu in uw broek ?
ÏMX.. Mijn Heer zoo 't u gelieft,fchuylt onde r deze böomen;
Want van uw deegen kan u doch geen voordeel koomen:
Lenato is te ftark, ik bid u, volgh mijn raat!
Afto. Ik ga, en volgh uw zin, hoewel 't my qualijk ftaat.
Gaat onde r •% geboomt.

Lux,. Uy t uwe tegen-weer kon meerder onheyl fpruyten.
Lemtto met de lijfwacht uyt.
Len. Komt gy Iiên met my in, maar blijft gy zamen buyten.
Zie toe, en paft wel op. Lux.. Lenato, wat zal 't zijn ?
Wie zoekt gy met uw volk ? of komtg e hier om mijn ?
Wat doet gy met de wacht? Len. " k Heb laft van uw Heer
Vader.
Lux.,
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Lux., O weef Lm. Ik.bid verfchrikt u niet Mevrouw,ik nader
U, om als Koningin te wenfchen veel geluk,
In uw verheeye ftaat. Luz.. O al te leyde druk,
Zal my mijn Vader met zijn vyant dan vermaalen,
Die hem zijn Steden neemt, en brantfchat in zijn paaien ?
Zen. N u wort hy 's Konings vrient en Zoon: IMZ.. En my
mijn (mart.
Lm. 't Verdragh is zoo beftemt, mit s dat Aftolfo war t
Aan hem geleevert, voor de doot van zijnen Neve.
1*6. Wat zeit zijn Majefteyt?£«».Dat me n de Graaf zal ge've:
Indien men hem nu krijght, zijn leeven loopt gevaar.
Lux,. Lénato gaat vry heen, ik dank u voor de maar.
Lm. Princes zoo 't u gelieft, 'k zal u gezelfchap houwe.
Luz.. Ik bid u gaat, ay gaat/k heb iets te doen. £w.Mevrou,
Uw alderminfte fiaafkuft uw fnee-witte hant . (we
LUK, Voo r uwe moeyte neemt van my dees diamant:
Zie voor u wat gy doet, en wil de Graaf niet krenken ,
De Prins dié is zijn vrient. Ew.Mevrou ik zal 't gedenken,
Zo veer 't my moglijk is: ik kus uw voeten.^/'». £«s..Gaat.
Ort. Is 't krijgsvolk nu al weg? ey zeg Euandra ? Euan. Iaa 't.
Qrt.Och hoe ben ik ontftelt.£«z.Mijn Heerzezijngeweken .
Aflo. Wat had den kapiteyn met u, mijn ziel, te ipreken ?
Lux.. Als dat den Koning my heeft met den Bheem vermaalt.
jlfio. Wort dan mijn trouwe min, Luzinda, zoo betaalt ?
Lux.. Ach Grave! boven dat zoo eyft hy ook uw leevenj
En wil dat men aan hem uw zal gebonde geeven.
Aflo. Di e eyfch en is niet zwaar, ik ben alree geboeyt,
Wanneer gy 't ja-woor t geeft, zoo laat den Bheem geen
moeyt
Om my meer doen, ik zal zelf op uw Bruyloft weezen .
Hy dood me,wil hy dan, *k zal voor geen ftervenvreezen:
Want waar uw tronwdagh is, daar zal mijn fterfdag zijn .
Luzinda, 'k leef niet meer, mijn leeven is maar fchijn .
Neen Theodozio, 'k zal my u overgeeven:
Nooyt krijght gy dees Princes, indienge my laat leeven.
En nu haar Vader, u zijn hant en hulpe leent,
BjN
u
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Na zijn de mijne valt, zoo haaft gy zijt vereent,
En ik mijn leeven quijt, zal ik ze aan u fchenken.
Lux. Mij n lief! herfchep t u w moet, zookanonsnieman t
krenken,
Tc Vergeet u nimmer niet, dat zweer ik u mijn Heer:
'k Ben niet veranderlijk, den Bheem zal nimmermeer
Vooghd zijn van mijn gemoetj ik ben voor u gebooren,
Raak ik a quijt, mijn ziel, zoo gaat dit lijf verlooren.
Al dwingt den Konink my, zoo weet ik noch wel raat
My te verlofien, van een Vorft die 'k eeuwigh haat.
Dies bid ik uw mijn lief, ay! wil uw leeven bergeh j
Want al te reukeloos dat is den hemel tergen.
Afto. Zi e eens wie da t daar komt. Fin. Het is d e Wacht
van 't Hof.
Afio. Hoe zijnze daar al weer? I«a;.Mijn Heer verbergh u,of
Gy raakt uw leven quijt. Afto. Zult gy my ook vergeren?
Lui.. Nu, noch in eeuwigheyt. Afto.Hoe zijt gy zo bekreten?
Ay! droogh uw oogen lief, en hier mee goedenacht.
Lux.. Vaar wel Aftolf, vaar wel.gy blijft in mijn gedacht, hin.
Tien Koning TheodosJo, met Mauritio, Gofredo, end 't HofgezMh

the. Zo o heeft haar de Princes al op de reys begeeven ?
Mau. Ia Heer wy hebben poft van haare komft. Daar nee ven
Wort ook vermeit als dat haar Hoogheyt zieklijk i s,
Het welk haar komft belet. Theo.Gy Heeren hout uw fris
In kleeding en in praght, om zo mijn Bruyt te leyden
Met heerlijkheytnaa'tHof.Wy zij n van Praag gefcheydé
Op d'aldernaafte grens, died'Ongér, en de Bheem
Doen (cheyden van malkaar, op aat u Koning neem
Zijn Koninghlijke Bruyt, en voer haar door de Landen
Van het Boneemze Rijk; die zy door huwlijks banden
Zal als een Koningin beheerfchen, en gebi^n.
Wat antwoort gaf zy, doen gy haar mijn brief liet zien?
Gof. De droef heyt bond haar tong, haar goddelijke oogen
Sloeg zy voort van my af. The. Hoe groot is u vermogen?
Oeerelijke fchaamt. Waa r is Turbino heen ?
Gof.
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Gof De Prins is niet heel wel met dit verbont te vreén.
Hy is in 't bos gevlucht, om 't woeden van den Koning
Tontvluchtë voor een wij l,die geenfins zijn verfchoning.
Of onlchult hooren wil. The. Dit heeft een vreemde fin!
Weerftaat hy 't huwelijk? Wat raakt hem onfe min?
Waar h y haa r broede r niet, ' k zo u 't voor jalourshey t
houwen.
Gof. De vrientfchapigroote Vorft,aIleenna mij n vertroawc,
Is d'oorlaak dat Turbien draagt zulk een zugt tot hem.
The. Liefthy Aftolfozo ? G^Iafo.datvafterkle m
Van vrientfchap men noyt zag: en nu gy eyft het leven
Zijn 's alderwaarfte vrient, kan hy zich niet begeven
Tot toeftant van verbondtj dies waar de beft» raat
Men fchold den Grave quijt: zo zou met Aieerder (laat
Door't byzijn van de Prins u Feeftdag grooter fchijnen ,
De druk van de Princes zou haaft in vreugt verdwijnen.
The. U raat die acht ik niet Gofredo, my is meer
Gelegen aan de wraak, als aan 't verbont. Mij n eer
Ruyl ik om 't huwlijk niet. De n Grave die zal fterven, ,
Of ik zal Kroon, en Rijk, ja lijf en leven derven.
Aurelios bloe t roep t wraak . Di e fchand fterft nimmermeer ;
(Heer,
Ten z y dat ik die doo d door wraak . Maur. Genaad'ge
'k Beken het is wel waar; maar zulke wetten ftrijden
Met de barmhertigheyt eens Konings. Aftolf
o half raande
Afto. Wech ! ter zijden. "
"*'•
Zeg op, en is hier niet Vorft Theodozio ?
The. Wel hoe! wat wil dit zijn ? Gof. Mijn Heer het fèhijht
een boo,
Die uwe Majefteyt i n haaftigheyt komt groeten.
Ga boode, ga knielt neer, en kus des Konings voeten.
Afto. Wa t voeten? wegh van hier. Verrade r kent ge my ?
The. Gy dollen die my fleurt, vertrekt terftont; ter zy,
Gy komt, als nar en gek, voor uyt, va n mijn beminde.
Afto. Dat 's recht. I k ben de nar en gek van u Luzinde;
En heb die lang geweeft. The. Komt haare Majefteyt ?
Afto.
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Jfte. Ia , tegen wil en dank. Theod. Hoe wat is dat gezey t?
Spreek op gy koele nar^*/?«.Zy heeft een koelt van binne:
Maar ik, ik brand, ik brand, ik brand van heete minne:
Ik brand met zulk een brant, en overwrede pijn:
Zoo dat mijn brant vee l quaa r al s d'Hellche brant moet
Mau. Ik meenhy komt te polt,en dathy onderweegen (zijn .
Vry wat gedronken heeft. Me n kat hem eerft te deegen
Zijnaam herfcheppen . Aflo. Neen gy milt; want dees mijn
Beftaat uyt drinken niet; de alderfoetfte Wij n • (
pijn
Is bitter in mijn mont. ' k heb waater van mijn Koning
Als Lazarus ge-eyft; maa r ach! tot een belooning, (tuur
Kreeg ik vervloekt venijn. Mau.Hy (preekt uyt de SchrifAflo. De fchjjft heef t my vermoort $ want in de zelfde uur
Dat die gefchreven wiert , is uw geluk befchreven,
En my mijn wil'ge doot. I k fterve door uw leven.
Gy die my niet en kent, (cheld my voor moordenaar:
Die heb ik noyt geweeft. ' k Beken het is wel waar
Dat ik die fchelmfe borft heb van uw neef doorfteeken:
Ik dee 't hem voor de vuyft: is dit oneerlijk wreeken ?
En ben ik niet ontvlucht ? en weet ik niet de laag
Die men my heeft geleyt ? en kon ik niet dees plaag
Ontkomen zoo ik wou ? doch nu heb ïk vernomen
Dat gy Luzinda trout, ben ik van zelfs gekomen.
Hier is Aftolfo nu. Hie r is d'ellend'ge Graaf.
Hoe nu! verfchriktgy u w voor d'on verwachte gaaf,
Die ik u offer ? kom; doch bind my als geen mporder,
Maar als een weerloos kint. I k (weer u dat ik voorder
Geen tegenftant zal doen. ' k Had anders u ontzielt,
En met dit gladde Haal u t'eenemaal vernielt.
Daar is mijn degen. Daar. Hoe! durftze niemant nemen?
The. Is mijn gedult foo groot, dat ik 't onnoodig teemên
Van dele dollen mens foo lang verdragen mag ?
Boeyt hem. AftoAk ga van zelfs. Waar toe zo veel gewag?
'k Verfchijn voo r u alleen, verzelt met mijn gedachten.
Zie daar, vat aan dit fwaart; want fo lang net de krachten
Van mijnen arm gevoelt, en laat het noyt zijn Heer
Ontzie-
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Ontzielen zonder wraak. Daa r leyt den degen neer ;
Want u gezicht, Tyran, kan 't flikk'ren niet verdraagen.
Welaan, kom bint my vaft, en endigt eens mijn klaagen
Door u begonnen vreugt. The. Heeft u de liefd' onfint ,
'k Sal maaken dat gy noyt uw' zinnen weder vint:
In my en zult gy noyt voor u erbarming vinden.
.<4/?e.Noch uw' barmhartigheyt,noch dwang mijnsKonings,
Of dwingen my hier toe.ik ftap felfs in mijn doodj (bindé
Indien ik niet en wou, Wraakgierige, hoe groot
U w üft en machten zijn, gy had my noyt gekregen.
Hoe fou een als ik ben, u tot mêly bewegen,
Die met zich zelve gants geen medelijden heeft ?
Geef my het geen ik foek, 'k heb lang genoeg geleefr.
The. Waarom niet in uw Lant u zelfs een doot verkoren ?
Afio. Neen Theodozio, daar ik fbo wel gebooren
Van Eed'le af komft ben, daar heb ik my verfchoont :
Maar hier, al waar de min het lefte deel vertoont
Van dit mijn Treurfpel,op'tTooneel va n draf en wraake,
Van onrecht huwelijk, fal ik mijn ziel uytbraake",
In 't left van d'uytkomft, nu wel aan, waar wacht gy na ?
Mau. Heer Koning lijd gy dit ? The. Ga heen Gofredo, ga
Verzekert hem terftont: maar wil hem wel bewaaren.
Gof. Mijn Heer, het zal gefchiên.tói. The. Ik kan my nau beMauritio van vreugt, nu ik mijn Vyant fie
(daaren
Gelevert in mijn hant; nochtans de woorden, die
Aftolfo (prak van liefd, doen my iets quaats vermoede
Van de Princes en hem. JW*«.Mijn Heer, duyt het ten goede,
De manllagh wroegt hem noch. The. O neen Mauritïo j
Daar fchuylt iets anders by: Wat dollen mens fou fö
(Gelijk als defe doet) hem in de hant begeven
Van die hem dood'lijk haat! hy wort door Min gedreven
Die hem zijn zinnen rooft.Af«».0 neen ! mijn Heer/k ver Luzinda fulx niet toe, dat fy Aftolfo fo u (trou
w
(Schoon hy haar liefd toe droeg) haar wederliefd' betoo't Verfcheel is al te groot. The. Mauritio,"k fal u lonen (né
Zoo
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Zoo gy door veynfèn kunt den Graaf foo ondergaan
Dat hy u geeft de gront zijn 's dolheyt te verftaan.
Veyns u zijn Vrient te zijn: met een gemaakt medogen,
Hebt gy heel lichtelijk zijn hart aan u getogen.
Ga heenen Hartpg, ga, en doe dat ik gebie.
Mm. Mijn Heer ik volg uw laft.
Ltnato, Luzinda, Eutndra, Orttnfio, met een
ftoet vim Edeltud.n.

Lm. Me-Vrouw, naa dat ik fie ,
Zoo doet de liefd' en luft uw Hoogheyt niet zeer Ijjoedej
Onluft beheerf t uw hart, en na dat ik bevroede,
Zoo raakt men in geen maant by zijne Majefteyt .
Lux» De beugnis van 't voorleên mijn reden toom nu leyt j
En dwingt my na haar zin om achterwaarts te deyfen j
lm. Me n vordert gans geen weg. Lttz. Ach! mijn gedachten
In eenen oogenblik, wel duyzent mijle veer. (reyzen
,
Lm. 't Verdriet den Aadel al, en 't zal allencx hun meer
Verdrieten, zoo men niet de reys in't werk gaat ftellen.
Een yder heeft zich, om uw Hoogheyt te verzeilen
O p 't heerlikft' uy*t gemaakt: door dien men tijding heeft,
Als dat zijn Majefteyt zi g met al 't Hof begeeft
Op de aldernaafte grens; om u aldaar t'ontfangen .
't Is ongelooflèlijk, Me-vrou, hoe groot 't verlangen
Van al den Aadel is. £«t . Noch groorer is mijn lmart,
Die nu mijn ziel gevoelt in 't binnenft' van mijn hart.
O droefheyt , die mijn vreugt komt met u nevel dekken,
Duurt u de reys te lang, gy kunt met haar vertrekken.
't Vermaak dat ik in u, of haar gefelfchap vint ,
Dat acht ik by mijn ramp, en lmart, niet meer al s wint:
Wanneer ik ben gehuwt*zult gy my doch begeven :
Maar ach mijn rouw die blijft tot aan het ent mijns leven»
Mifgun niet, dat ik nu mijn-fterfdag wa t verlang,
Daar is noch tijdts genoeg om my te doón . Ho e bang
Wert my, helaas! gaat wech, laat my een weynig ruften

O droefheyt zonder ent, verdelgfter van mijn luiten.
Euan-
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Euandra, waar 's de Graaf dat hy my niet verloft ?
Zal hy niet komen, fpreek ? £/w.Me-vrou, indien hy koft:
'kGeloof hy zou het doen. Lu&. Wat zal dan uyt my worde?
Otf.Een Bheemfè Koningin. Lux. Dat gy my niet en porde
Ortenzio, 't waar beu. Kanikdi t nietontvliên ?
O Goón ! wat zal ik doen? Ort. Aftolfo niet meer zien.
Lux» O neen! de liefde heeft my beet're raat gegeven.
Ort. Wat raat ? Lux.. Als dat ik zelfs verkorten moet mijn leven.
Ort. Kleynhartigheyt betaamt geenfins een groot gemoet.
Lux.. Ho e meenig Edel Maagt heeft williglijk haar bloec
(Ortenzio) geftort, zo o d'oude boeken fchrijven .
Ort. Dat waren Hey denen, na wiens god'loos bedrij ven
Men niet te werk moet gaan, zy deden 't om de fchant,
En der Tyrannen dwang t'ontvlieden. Lux.. Sulk een hant
Berooft mijn eer nu mee, en word ik niet gedwongen ?
En heaft me de Tyran hier meê niet toe gedrongen ?
O Heme l ? laat ik u bewegen met mijn Hacht.
£tut. Me-vrou. ay zijt geruft .
Leonifio, Turbine, Fulgentio, Kotddo, HLufino, vermomt
nut Piftolen en Geweer «yt,

Leo. Ik zie haar ginder. Tur. Sacht.
Sijn uw Piftolen klaar ? Ful. 't Is alles na behooren.
Tur. Luzinda die raakt vry; of't leven raakt verlooren.
Leo. Om haar verlofling, Heer, wagen wy goet en bloet.
Tur. Dat is u voor,geef vuur.£*».Soldaten,houd maar moet.
Men rooft ons de Princes, gy Heeren ftaakt het lopen.
Tur. Swijg t Schellem, of gy zult het met de doot bekopen.
Kotaldo, t'za, geef vuur, Rufino, wees niet bloo,
Ontzet Fulgentio, dring op haar aanj wat zoo ,
Se deyfèn achterwaarts. Ort. O ramp is dat verfchrikken ?
Euandra hebt gy niet ? Eua. Wat doch ? Ort. Eenige Hikken
Van d'een of d ander Sankt, op dat ik fchoot-vry bin ?
Vaan.
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Euan. Wie of dat weezen mach ? Luz. Euandra,'t valt my in
Dat het Aftolfo is! Tur. Vervollight haar niet veerder,
Houd uw' Piftolen fix.z,««.MtjnLief,hoe zou ik meerder,
Of gr-oorer vreught op aard, als weer by u te zijn,
Genieten? ach! mijn Heer, noch arrebeyt, noch pijn,
Noch geenderley gevaar kon onze liefde breken.
De manheyt uw's Gemoets is, eed'le Heer, een teken
Van uw' ftantvaftemin; en van.... A y my, 'k befwijk.
Turbinodoet het mom-aanzicht aft

Tur. I k ben Aflolfo niet, al ben ik hem gelijk
In liefde; zoo dat ik door liefde nu moet weezen
Aftolfs Gedwongen Vrient. Luzïnd a wilt niet vrezen,
Schroom voor u Broeder niet,fchoon dat hy reden heeft ,
En oorzaak u te doón door 't ftout beftaan: 'k vergeef t
tl al te maal. ' k Geloof dat gy en ik, gebooren
Zijn onder een Planeet, gy hebt de Broer verkooren,
Bc heb de Zufter lief, 6 Heemëlfche befluit !
Gy zijt Aftolfus deel , Lizaura is mijn Bruyt.
Kom gaan wy na haar toej 'k zal u aldaar verfteeken,
Tot dat men hoor waar dat de Graaf is heen geweeken,
En of den Koning noch blijft by zijn opzet vaft .
Lux.. Al s 't u belieft . Turlt. Gaan w y, eer datmen ons verraft. binnen,
Mawitio en Aftolfo in de gevangenis.

Mm. \ Val t voor een vrient heel fwaar zijn vrient te zien in
lyen.
Ach \ zoo't my moog'lijk waar, ik zou u haaft bevryen.
Bc heb uw' ontfchult ftaagh den Koning voor-gebracht.
De Ongeriche Princes wert dezen dagh verwaght.
Ik hoop zy zal voor u wel haaft genaa verwerven.
Afio. O neenidat zoek ik niet,mijn hoop beftaat in 't ftervenj
'k Geef zonder oorzaak my nier in uw's Konings hant:
Mijn dolheyt heeft zijn reen. Mm. Dit is een vreemt verftant:
Quelt u de liefde ook ? Aft»,Hoe lang zult gy my vragen?
'kZegh
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Tc Zegh ja, ik ben verlieft. Mauririo ! nooyt zaagen
U ooge n fchoonder beelt: maar ach! mijn zoetfte zoet
Is door het wreet geval verandert, laas, in roet.
Mm. Wi e is 't? Afto. Hoe quelt gy my? het is Me-vrou Lu«
zinde.
Mm. U heusheyd t is het waart dat zulk een Vrou u minde ;
En zoekt gy noch de doodt ? Heeft zy tot een'ger tijdt
Haar gunft aan u betoont ? Afto. 't Schijnt g y mijn Biegtvaarzijr. (ve
n
Ay! plaag my doch niet meer, want nu ik haar moet der.
Zo laat my, bid ik u, met mij n geheymen fterven.
H a ! Theodozio, zult gy die fchoone vrucht
Genieten, die het vuur, het waater, aard en lucht
Door haare fchoonheyt dwingt. Vliet van my ó gedachte
Die my het breyn ontroofden hoopt een hoop van klachIn dees benaude borft. Luzinda die vergeet (te
n
Haar minnaar, ay! ó wee, Princes, het is my !eet
Dat men uw' fchoonheyt heeft aa n een Tyran gegeven
Die u vermoorden zal, hy loert flechsop u keven j
En anders zoekt hy niet. Geef my u lieve hatit,
Hebt meely met u zelfs, kom, gaan wy nan een kant
En bergh u leven zoo. .Ai*». Heer Graaf , wilt u bedaaren.
Aft. ' t Is wel gezeyt, bedaart, wie zoekt gy te vervaaren ?
H a ! fchelm 'k heb u gekent, neen, neen Pheneus, neen,
Neen neen, roert Parzeus niet, of ik zal u in fteen
Door'tTcriftalijnefchilt, ó boozewicht! vervormen.
Hy zeyt fijnkomft die is om Aftolf te beftormen.
Ik ben Aftolfo niet , gy lieght, gaat zeght de Vorft ,
Dat hy t'onrecht nas t bloet, en na mijn leeven dorft .
Dat hy Aftolfo zoekt in 't hart van mijn I uzinde";
Of in Aureeljoos bloet. Vertoeft , ho e nu, ontzinde
Bedwing n loflè tong, die al te reuk'loos fpreekr .
Zie toe aat gy den Bheem niet na zijn Kroon en fteekt :
Zwijgt ftil van 's Konings Neef ;men zoekr n te bederven.
Heb ik niet eerelijkhem voo r de vuyft doen fterven?
Wat wiltge fchelmen, fpreek? MUM. Aftolfo, a y bedaart.
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Afio. D e ben Molfo niet, want waar de Graaf zijn Paart
Niet onder henigeftort, hy had hem nooyt gekreege.
Doch eevenwel fchep moet, Aftolfo, la! de zeege
Die hangt u over 't hooft, val aan, val aan, val aan.
Mmt. S a Schiltwacht, vat den Graaf je n brengt'em hier
van daan. (komen
,
ScMlrw. Mij n Heer, ik durrif niet. Afio. Gyzulttebruyloft
Mauritio, 'k wil mee, want ik heb voorgenomen
Een nooytgehoorde zaak te brengen voor den dagh.
MM*. Ik bid u Heer Aftolf, zoo 'k yets by u vermach:
Zegh, hebt gy eengegunft van de Princes genooten?
Afio. Biegtvader, vraagt my niet, of ik zal u doorftooten ;
En rukteen voort de tong uyt uw vervloekte hals.
Mm. Vat hem. Afio. Ia 1 kom maar aan,verrader,die zo vals,
Door fchij n va n vrientfehap zoek t mijn echte-vro u t e
rooven.
Hoe veynft hem die Tyran; maar wilt 'em niet gelooven,
fly heeft u laag geleyt; zie hy is niet te vreên
Voor dat gy zijt om hals: zult gy dit lijden? neen!
Neen! wraakgierige hont, gy zult my niet vermoorden*
Wel op mijn ziel, wel op! za, fteltuin flagoorden.
Kom mijn getrouwe mm, en voer dé voortogt aan.
Bênaude zuchten, hier, voert gy de middelvaan:
Is 't dat mijn liefd, en min, word in de ftrijtverflagen:
Verzoekt gy dan u heyl met weenen en met klagen j
En zo dit niet en helpt, zal ik met d'achtertocht,
Die nu de wanhoop voert, heel dol, en onbéiocht
My werpen in 't gedrang van de beftuwde dromlen.
Men fteekt ftrax de trompet. Waa r blijft' t geluytde r
tromlen.
Alarm, alarm, val aan, val aan, alarm, alarm,
Sa mannen toont u kracht, laat nu uw ftrijtb'rearm
Doen voelen wie gy zijt. Geeft vuur.loft uw Mufquetten,
Gins dringt den vyant in, ik zal het hem beletten.
Tra ra ra, tra ra ra, tra r a ra, taf, taf, taf .
'k Verlies de ftrijt,helaas! mijn fuehten trek vry af,
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De min die is gevaan, mijn hoop die is verdweenen.
Verwonne Veltheer, treurt, en wilt n ramp beweenen :
Ay my ! ik ben verraan, wie heeft my daarTerraft ?
Soldaten, boeytge my ? is het u 's Konings laft ?
Op wanhoop! wanhoop! op, en help my uyt dit Iyen.
Alarm, alarm, alarm, geen vlucht zal u bevryen.
Ben ik mijn degen quijt ? fa tanden toont u kracht,
En fcheurt , en trekt het vleys van zijn gebeente. Zacht,
Ik zal 't fenijnich bloe t eerft uyt zijn aad'ren flurpen.
Mau. Elendige! 't geluk heeft u geheel verwurpen.
Gof. Mij n Heer, de n Koning die wil uyt uw reen. Ata* . Ik
kan
Noch zelf, Gofredo, door de dolheyt van de man,
Den gron t nie t rech t verdaan . Gof. Da t i s nu niet van
noode,
Luzinda is gerooff. Mau. Wat ongeluk'ge boode
Heeft deze maar gebracht? Zegh, hoe is dit gefchiet ?
Cof. Zy is met al haar ftoet, gelegert aan een Vliet,
Vijf mijlen maar van hier, zee r fchielijk overrompelt ,
Mm. Ken t me die fchelmen niet ? Gof. De roo vers zijn vermompelt.
Mau. Hoe dat? Gof.Zy waren meeft gefluyert en vermomt,
Zo Klorinando zeyt. Mau. Gy veynft, Gofredo kom t
Om dees ontzinde weer aan zijn verftant te helpen.
Gof. Mijn Heer, komt en beziet ot gy de rou kunt ftelpen
Van zijne Majefteyt, h y fwelt, enbarft van fpijt ,
Zijn roepen is om u. bin. Aflo. Ben ik Luzinda quijt ?
Keert weder tot u zelfs , 6 zinnelooze harden!
Nu dat een meerder quaat u ziele komt beparflen .
Onlijdelijke pijn! Luzinda is geroofr.
Was Theodpzio niet met mijn Bruy t verlooft !
Wat Hercules is dees ? wat man is zo gelukkigh
Die in uw armen ruft ? Luzinda! zie, hoe drukkigh
Dat uw Aftolfo zit gekerkert en geboeyt.
Hoe heeft 'et wankel luk mijn wieken laas gefnoeyt ?
Ik legh tot over 't hooft gedompelt in de plaagen.
C 2
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Weent droeve oogen, weent, voor felle dondêrflagen,
Stort brakke regen neer, het is met my gedaan,
'k Heb niemant meer als u mijn boejens: laat ons gaan j
En zoeken (na dat ik mijn zelve heb verlooren,)
Die, die haar heeft gerooft, ach! waar ik noyt gebooren!
Helaas! Schilt. Bedaar mijn Heer. Afto.lk. flerfjmaar zagt ,
weeftftil
En fwijgh, op dat ik ichrijf mijn alderlaafte wil :
Lnzinda zal mijn ziel, den Bheem dit lichaam erven,
En eeuw'ge wee en wraak voor mijn ontijdig fterven.
Gaa heen, haa l pen en ink. Scbiltw. Waartoe hebt gy't
bederf?
Aft». Veraader, vraaght ghy noch? ziet ghy niet dat ik fterf>
Scbilrw. I a Heer, ik zie 't nu wel. Aft». Ga a me, want ghy
moet geven
Getuyg'nis van hét ent van mijn bedroefde lee ven. bin»
D E R D E B E D R Y F
Lizaura, Lüzituia, Turbino, Ortenxjo.

.

Lix,. T*\E vreught Princeffe, die Lizaura is gefchiet
JL^Door 't byzijn van Mevrou,helaas!die gaat te niet,
En wort verduyftert, ach! door dien ik heb vernoomen,
Hoe dat mijn Broeder is op 't onverfienft' gekoomen
In handen des Tyrans, en wraak-genegen Bheem,
Die na zijn keven dorft. Ik bid Me-vrouwe, neem
Het my niet qualijk af, dat ik als Koninginne
t l niet en heb ge-eertj de fuy v're bant der minne
Tuflchen de Graaf en u, die geéven my verlof;
Ook weet ik, dat Me-vrou veel liever in het Hof (de ,
Haar's Vaders.met de naam van Hoogheythaar vernoegAls Koningin te Praag. i«a . Ö Hemel! datgy voeghde
Ons beyde weer by een. Lizaura krijght Turbien:
Maar ik mis mijn Aftolf. Zal ik u niet meer zien
O welgebooren Graaf ? zult ghy als balling fterven?
Mijn vreught verfinek in druk, nu dat ik u moet derven.
Wee
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Wee my. Liz.. Ontftelt u niet, ik bid, ay! ichrey niet meer*
Lux» Hoe kan ik vroolijk zijn, nu ik de vreugt ontbeer ?
Mijn vréugde gaat gelijk met mijn Aöolf verloren.
Aftolfo, ac h mijn Lief. Liz,. Luzinda, wilt me horen,
Me-Vrou, daar is noch hoop. Luz,. De hoop komt veel te
fpaa,
Wat moet geeft u de hoop. Liz.. Als dat ik zelver gaa
Met {meer als mannen moed mijn broeder weert ontflaa *k Zal als een Celia my zelfs een toegang maken (ken j
Tot zijn verto/ïïnge, doch niet alleen om my;
Maar om dat gy zijn bruyt, en hy uw bruydgom zy :
Op dat g'u leven voort in vreugde moogt verflijten .
Tur. Het uitlijn t da t my Lizaur mijn blooheyt gaat verwij ten.
Zy Ipreekt terwijl ik fwijg; en ftrafrmijn laf gemoet.
Nu gy zulx voor u neemt, zoo fweer ik, dat mijn voet
Van dezen dag nu aan noyt Ong'ren zal betreden
't En zy ik hem verlos, 'k Sweer by mijn fwaart,dat hede n
Den laatlten dag zal zijn, Lizaura, dat u licht
Mijn oog beftraalen zal j 't en zy, dat ik de plicht
Die ik u fchuldigh ben ten vollen zal beichikken.
Zoo moe t mijn nacht-ruft zij n vol angftelijke fchrikken .
Zoo moe t de Vrientfchap nu voortaan onvriend'lijk zij n
Die ' k met mijn Vrienden heb . Gee n fcheer-mes e n zal
mijn,
't En zy ik 'theb volbrocht, mijn haar of baart afkorten .
Zo moet noch den.noch dak.ditLichaam voor het ftorten
Van regen, hagel-buy, of donder-vlaa g behoên.
Zoo moet ik noyt gezont het harrenas afdoen y
Dat ik nn gefpen zal om dees gemoede leden.
Zoo moet ik noyt de naam van Ridder meer bekleden.
Zoo moet mijn errifdeel en Koninglijk geflacht ,
Daar ik op hoop en roem, te niet gaan, heel veracht j
't En zy dat ik de Graaf u levendt zal beftellen ,
En hier mee goedeu nacht. Liz.. Mijn Heer, 'k zal u verzeilen.
C 3
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Lux.. Heer Broeder, T c bid hou üant Ort. Mevrou, hy is al
deur.
IHS, Elendige Luzind! Liz,. Luzinda kom, betreur
U Broeder en mijn Broer, u Minnaar en de mijne.
Hoe groey t ons droef heyt aan,hoe gaat ons luk verdwijZ«z..Lizaura ach wat raat!z«„Mevrou,waarom zijn wy (ne.
Zoo kloek en moedig niet als die geen» oyt wiens zy
Wy eerft gefprootenjzijn ? Waarom de Mans meer voordeel?
Wy zijn een vleys en bloet, gewoonheyt, na ik oordeel,
Heeft ons dit op-geleyt. Ko m werpen wy dit juk
Van onle haliën af; laat zien, of ons t geluk
Door ons kloekmoedigheyt niet zal onfterflijk tnakei v
Kom gaan wy om aan 't ent ons voorneem te geraken»
Lux.. Geen Ethiopia ver fchrikt my door haar brandt.
Geen kou belet mijn réys van Sciciaiè Landt,
Geen onveyl Libia vol van vergifte dieren»
Noch woelt Arabien zal noyt mijn loop beftieren ,
Voor dat ik heb verloft die, die mijn ziel bemint.
Ort. Zacht, zacht, zoo haaftig niet, bezint eer gy begint.
Lux.. Ach ouden weet gy raat ? Ort. Al grijzen deze baarej
De ziel die is noch groen: noyt liet gy dat een klaare
En fchone Diamant iets aan 'er glans verlieft
Al iflè noch zoo out, de reys die gy yerkieft
Is heel wel na mijn zin: maar hoor Mevrou, ik zelje
Een aardige praktijk, inventii nonpttrüüe
Verbaalen, di e ik heb terwijl gepracTifeert j
Hoe dat we met óns drie, gemetamorpjiolêert
En i n een vreemt gedaent nootwendig h ons verand'ren.
Ik bid, zoo 't u belieft, Me* vrouwen laat Ons wand'ren
Eens na de Bogaart toe, daar zal ik u het ftuk
Heel grondigh doen verftaan.£«ï..O Hemel! geef ons luk.
Liz. Euandr a blijft ghy t'huys, indien dat wy vertrekken ,
Zoo kunt ghy heymelijk met brieven ons ontdekken
Al wat "er gaat ten Hoof. E«4».Me-vrou het zalgefchiên .
O Heme l fwilt haar doch uw' hant, en hulpe biên. tin.
Koning
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Koning Tbozinundo, Lemto, mal't Ho f gezin,

R « . Hoe kan den Hemel doch dit fchellemftuk gedoogen ?
Men heeft my tegens eedt, en recht en reen bedrogen:
O loflf e domme Vorft, 'k had u mijn kindt belooft ,
Door welk een fchijn van reen hebt gy haar dan gerooft ?
Baldaadig Iongeling, ghy zult het u beklaagen.
Verrader, die mijn eer en Adel hebt verflagen .
Lm. Heer Koning, dit gaat vaft 't geen yder een befluyt;
Dat Theodozio, uw Dochter noyt tot Bruyt
Begeert heeft: maar om u op 't fchandelijkft t e hopnen
Gebruykt hy defe lift. Sox.. We l aan, ik zal betopnen,
Dat mijngeftoolen ee r eyft wraak van zulk een dief.
Is dit uHantfchrift niet ? meyneedige , boe lief
Dat u de Vrede is, ftel ik aan yders oordeel.
Laat zien pf deze fchimp my fchaa is, of uw voordeeL
Is Troyen door de Griek in't tiende laar ontmant 3
Zoo zal het Bheemfè Rijk in eens zoo veel de brant
Van mijn getergde wraak met geen genoegen bluffen.
Wat of den Veldt-Heer wil? Atn.hazt i k u voeten kuflên.
Ik bid verfchoont u Slaaf, heb ik in dit verdragh
Gekrenkt u ftrenggebod en Koninklijk gefagh ,
Mijn leven ftaat aan u. Koz,. Arnold ghy zijt onlchuldlgh,
Ghy hebt mijn laf t volvoert: dat ik zoo onverduldigh'
Uytvaar met euvlen moet; is om dat godtloos hoof t
Dat my mijn eer, mijn Kindt, en Eed'len heeft berooft .
'k Zal 't wreken dat de Faam het door de werek dondert.
Amol. D e Heem'len, Hel en Aart , de Waat're n zijn verwondert
Van zulk een fchellemftuk: een Koning breekt zijn Trou j
Wat Sparte n of Atheen, wat aldenvijlte, zou
Dopr zul k een fchijn van Vree niet zichtlijk zijn bedroegen?
t.Verdragh dat is beveft, het krijgsvolk weer vertoogen:
Men acht des Konings woort gel jjk een Diamant,
Men viert, men gilt van vreught vall overal, ó lchant!
C 4
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De Vree is nau gemaakt,mèn breekt die weer aan ftukken
Zo moet het noyt den Bheem naar wil en wens gelukken.
Zoo moet zijn nazaat noyt... Roz,. Hou op, dat helpt.na
Had ik het geen gedaan dat my Turbino net,
(niet,
Ik had mijn eer, mijn kint , en Graaf Aftdlf behouwen.
Mijn zoon keert weer ten Hoof, ' t is my op 't hoogft berouwen
Dat ik zo zinneloos u heb van my gejaagt.
Indien gy levend' zijt, zo kom Turbino, fchraag t
Uws vaders ongeluk, en help zijn oneer wreken.
i<w.Hier is een Bheems Gezant,zal hy den Koning fpreken?
Roz.. Ga. haal t hem , wa t za l 'tzijn ? Gof. NaKoninglijk e
groet
Die Tneodozio aan Rozimondo doet-,
Sent hy u defen Brief. Sot. Amoldo doetfe open,
Laat hooren wat hy fchrijft .
Arnolde doet de Brief open, en leeft dit na-volgende.
Jbn. O Ketting ik ver hope
Als dot u is brmtfi hot dot mijn Bruyt, m> Kint
Zofchendig is gcfehxakt, •u>*<tr deer ik my Bevindt
Op't hoegh/i verongelijkt, ik ben bereyt te "Wreken ,
Zoo ik maar "wijl door wien dit fchebn-ftuk -was beficken.
Doch na veel overleg, zoo heeft my goet gedocht

Te horen u-w bejluyt. Rot» O Duyvelze gedrocht
Wat heeft u breyn bedacht, om uwe fchelmeryen
Te pronken met een glimp ? O hemel > moet ik lyen
Dat ik dus werd gehoont van zulk een jongen Z o t ,
Die my mijn dochter rooft ? om haar, my tot een (pot,
Te houden voor zijn boel. Ho e tobbelen mijn zinnen.
't En waar dat deugt en recht, die 'k min, mijn gramfcha p
binnen
De krits van reed'lijkheyt merreden had bepaalt;
Uws Konings fchelmery waar op uw hooft gedaalt:
Maar zal de Heer en Knecht gelijke loon befchaffen .
Gof. Zie voo r u . Roz. Wech van hier, gy rekel met u blaffen,
Vertrek
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Vertrek uyt mijn gezicht. Ga heen Arnoldo, ga,
En ruk al 't volk by een, darmen de trommel fla ,
En fteekede trompet, wil t nieuwe krijgsluy werven ;
Mijn wraak moet zijn volvoert, of Rozhnond moe t fterven.
Doe 't geen ik heb belaft. Am. I k ben n dienaar, Heer:
Lenato, ga verzie het krijgs-volk met geweer.
bin,
Mauritio, Aflalfi, Cipier inde gevangenis.
Mau. Heer Graaf, zo het geval ons beyde door een moeder
Ter weerelt had gebracht; en dat gy waart mijn Broeder,
Gelooft by eer en eedt, als dat ik dan niet meer
Bekommert zoude zijn als nu ter rijdt : mijn Heer,
Om dat ik boó moet zijn van u ontijdig fterven.
Afto. * k Wil graag met mijn Luzind', oo k lijf en leven derBloetdorftige i yran, kom voort en boet uw luft, ven
.
Kom fchaf nu om uw ruft, mijn ziel een eeuw'ge ruft.
litutr. Pas op, en zie wel toe dat hy u niet ontloope:
Of anders zult gy 't zeifs met uwen hals bekoope.
Wanneer als ik vertrek, zoo boeyt hem ftrengen vaft.
Ik veyns maar met de Graaf, d oet als ik u belaft.
Vaar wel mijn Heer Affolf, 'k blijf altijt uw genegen, bin.
Uljlo. Ik dank u voor die gunft. 'k Heb nauwelijks gekregen
De maar, hoe dat de Prins mijn Zufter heeft bemint j
En mijn Luzind' verloft; of met dees vreugt begint
Het treurfpel van mijn min haar laatfte deel te fpelen.
Luzinda! fchoone Maagt, het zou my niet vervelen
Te fterven duyzent doón, indien ik eens mijn hart
Voor u uytftorten mocht , ik fweer u, dat mijn fmar t
Die 'k om uw afzijn lijd', in vreugde zou verand'ren.
Helaas! wy zijn te vroeg gefcheyden van malkand'ren.
Turbin bemint I.izaur', ö! al te fpae geluk,
Dat my met vreugde aaft: maar zaadt mijn fielmet druk.
Wie dacht dat zulk een dach noch indees nacht zou fchijnen?
Nochtans z o za l mijn vreugt nie t vruchteloos verdwij nen, C
fi
k
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Ik fterrifomde min, een minnaar in mijn ziel,
Maar Koning in mijn hart, die nooyt de moet ontviel.
Mijn leeven is een dagb, den dagh die is geweeken,
En weygert my^ haar licht, en fèyt j di t is het teeken
Aftolfo van uw' nacht; uw avont is gedaalt.
Wel aan als 't weezen moet, onnodigh meer verhaalt.
Gaa voor, breng my ter plaets daa r ik met mijn gedachten ,
(klachten.
Voor ' t laatf t een s fpreeken magh, enklaagenmetmijn
tip. Sach t Heer, hier is een keers,aars ftootjelicht je voet.
Afto. Ik tree met eiken tree mijn dood een tree te moet. bin,
Orttnxio als ten Armems Koopman, lifaura als ten Slavin,
Ltninda als een Slaaf 'gtklett.

Or/.Neen honden, meent gy fo
ftilfwijgend' door te loopen»
Hou daar, hou daar, hou daar.
Ijx. Wa t hebt gy ons te koopen.
Wy zijn geen Uaven. Ort. Zwijgh, gy overgeeven hoer*
Ltsz. Zegh, waarom flaatgy ons ?
Ort. Tc Wed' ik u bakhuys fhoer.
Hier reekei, daar, hou daar.
lMxiia en Lizaura. Me n wil ons hier vermoorden ?
Hellep,hellep,hellep. Cty.Wel wat zijn dit voor woorden?
Fijn-man bedaarje wat. Ort. Is dit voor koft en drank,
En al men weldaat, fegh. Lux.. Dat weet ik u geen dank j
Ten waar om uw gewin, gy liet ons wel verfmachten.
Ort. ODuyvelfègedroght! ho u op my te verachten,
Of't wort al weer uw beurt.
Lux.. Watzoogybloet-hondt.flaa ,
Had ik u om een hoek, ó:gter'gen fchelm, hoe draa
Zou 3c uw met een punt betalen al nw fchennis.
Ort. Hy dreyght zijn Heerte doón,dat leg ik hier in kennis,
Ondankb re fnoode flaaf.£«t.Gyzijt geen dankens waart.
Want al wat gy ons doet dat is gelijk een Paart
Het welk men om gewin zoekt fchoon en vet te meften.
Gy doet hét niet tot ons, maar tot uw' zellifs beften.
Men
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Men houd de Koe om melk, de Schapen om haar wol,
DeBoomen o m haar vrucht, en om u buydel vol
Te krijgen met onrecht, zoo wort gy zelfs gedwongen,
Om ons iets goet te doen.
Cip. Gans lichters, wat een jonge,
En fchoone tas is dat ï ze g vrient is dees flavin
Iou ook afftandigh ? Or. Neen; want ik heb' inde zin
Haar aan een groote Vrou te fchenkenvoor een wonder.
Cip. Ochishetmeugelijk? ö hemel! wat een ronder
En zoeter aangezicht heeft dat verweende dier.
Mijn vrient waar hoorje t'huys ?
Ort. 'k Ben een Armenyier,
C</».Hoe brant dat zoet gezichtjz'ontfteekt me n doove kooWaarhebj'ereerftgekoft? (len
:
Ort. In't Koninkrijk van Poolen.
Cip. Wat doe j'er hier dan meê?
Ort. Ik bid u vraag niet meer.
Waar is de boeyen hier ? Liz.. Ay! zeg het niet mijn Heer.
Cjp. De boeyen! waa r om dat?
Ort. ' k Zou'er gevangen zetten;
Om zoo terwijl 'k hier blijf, hen 't vluchten te beletten.
Cip. Dit is de boeyen vrient, en ik ben de Cipier.
Krijgh ikze flechshier in dat foet en vriend'lijk dier,
Nou ftil, ik zegh niet veel. on. Di t komt heel wel te flaaIk bid uw neemze in; en zoo z'er niet wel draagen, (gen .
Zoo tout 'er luftig op. Cip. Ik weet niet of ik moet.
Hier zit een Graaf gevaan, die lichtelijk een voet
Door laft, en 's Koninks wil, gekort zal moeten worden.
Lux,. Ay my !
(Sy valt in zwijm.)
Cip. De Keerel zwijmt.
Ort. Lae t ik hem wat ontgorden.
Luzinda wat zal 't zijn, ichep moet, het is noch tijdt.
Cip. Hy 's wieker als de tneyt, wel dit lijkt niet een mijt .
Or/.'tGehoor van boey en bant dat deed den bengel vreezen.
Cip. 'k Loof dat hy hallef man.en hallef vrou moet weezen,
'k Zal jou gerijven vrient. Or.Maar waar blijf ik te nacht ?
Ik
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Ik ben hier onbekent. Cip. Blijf hier mijn vriend, en lacht
Is'er noch koft genoeg om ons meê te verzaden.
Ort. Ik dank u. cipier. Tre e vry in. Ort. Ik zal u niet verfmaden.
Waar zijn mijn Haven ? Cip. Hier. Liz. Dit heeft een goet
begin.
Cipier. Voort , voort, waar wacht gy na ? Z«s. Ik tree heel
vroolijk in
De deur des hemels, die mijn Engel houd beflooten. bin.
Cip. Dat zinne wangetjes zoo rood als roo karooten.
Dat zinne oogjes hee, zoo zwart gelijk het git,
Dat aan men wijf haar jak aan de bragoènen fit.
Dat was een montje, ay dat was een fneeu-wit keeltje ,
Dat waren handjes, ja! dat 's eerft een prooper beekje.
Hóe groent men dorre ftruyk ? hoe bloeyd me n dorr e
O akremaliment !flavinnetje, ik droom (boom
,
Men ze! ver uyt men zelfs, zoo veer dat ik in 't flapen
Ion videmis voor men zie. Ho e is 't met mijn gefchapen,
Wel is het fpreek-woord waar , hoe dat men 't oude'vuyl
Meer roert hoe't meerder ftinkt. Hierftaikalseenuyl ,
Hier baat noch keer s noch bril , me n ooge n zij n aan't
blinden.
Get kon ik maar wat raads totmijn geneezing vinden.
*k Zal met een zoete drank en dellkate wijn
Hem toveren in flaap, ik hoop het zal wel zijn.
En zoo zy my eens laat in Venus-boogaart wandelen,
Zoo zal ik weer wat zaft en zoeter met haar handelen.
Zie.'daar me vang ik aan, en ffelhet voortin 't werk .
Wat of die keerel zoekt ?

Turbino ds een Brief-dmger, en onder zijn klederen gewapent.

Turb. Na'kaan'tbeduydfelmer k
Dat my gegeven is, zal dit de boeyen weezen.
O huy s dat yder een voorzichtelijk doet vreezen!
O huy s vol angften pijn! voorbeelfter var l de hel.,
O bro n vol moey lijkheyd ! en noy tvjerTade quel.
Ó Creetz e doolhof, en verwarde Babels tooren j
Altoos
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Altoos onreddelijk en nimmer na behooren.
Bedrieglijk Trooyfè paart, gareel, gebit en toom
Van dalderftoutft e menfch . de r fchelme n fchri k e n
fchroom.
Paleys van d'eenzaamheyd.en fchut-deur van de vriende.
O roe ! 6 ftrop 1 ö zwaart! en tucht-huys der verdiende.
O ! droeve ballingfchap zelfs in het vaderland.
O nef t vol angft en vrees, en eeuwiglijke fchand .
Uytbeelfter in het end van alle ongelukken;
Die de bedrukte noch veel zwaarder komt bedrukken.
Cipier. Waa r haalt hy 't al van daan? nu luftig fraay, weer an.
Hoe ftaat hy nu en kijkt? dat 's een diepzinnig man.
Turb. O hel! in 't fterven, en ö vagevier in 'r leeven.
Cipier. Maa r hoe veel namen, zeg, zelje de boeyen geeyen ?
Wat hetze jou mifdaan? Turb.Hebt gy mijn reen gehoon?
Cipier. We l ja'k, hoe kotnje op de boeyen zoo geftoort ?
Wat reeden hebje om 't gevangen-huys te laaken,
Daar men zoo aardiglijk de quaade goed kan maaken ?
Of hebje't wel beproeft? Turl.O neenhnijn vriend.ik ben
Van zulk een volkje niet, ik fpreek met reeden, en
't Is my wel hart'lijk leed, mijn vriend, wil my gelooven
Dat ik van huys vertrok, cipier. Hoe zieje zo beftooven ?
Ik loof je bent een Boo. Turb. Dat hebje wel geraan,
Want ik kom hier te poft. C^.Waar komje dan van daan?
Turb. uy t Ongeren mij n Heer. Cipier. Wa t doej e hie r in
Bhemen ?
Turb.Gy zult het, zo 't my lukt.meer als te vroeg vernemen,
"k Zoek zijn Genade hier.Cty/'w.Daar zijnder wel zo veel,
Wat veur een g'nade is 't ? Turb. O ouden man! ay, heel
Mijn woorden die ik u uyt vryheyd zal verklaaren.
Kent gy d'Ongerfche Graaf, die over een'ge jaren
Des Koninks eygen neef doorftiet i n een gevecht ?
Aftolfo i s zijn naam. Cipier. Ik ken hem wel te recht.
Wat zo u hy ? Turb, 'k Heb een brief die aa n hem is geschreven.
Cip. O fpits! indien ik wouw, quijt waarje lijf en leeven,
Turb.
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Tmb. Ho e dat? O/MT . Hoedat, o m dat hy is in mijn bewaar;
Want ik b^n de Cipier. Tmb. Ay red' my uyt 't gevaar,
Dat bid ik.mag het zijn. Cipier. Wil my u brieven toonen.
Tmb. Ach ! vrien d zoo 't u belieft, g y kun t mywelver (choonen.
Cipier. kBeloofhetooktedoen. A y licht wat naarder by«
Hy leeft de navolgende brief.

Tot u verlofling mijn Heer broeder, zend' ik dy
Met dezen armen man een laatje vol juweelen,
Beziet of gy die kunt behendiglijk uytdeelen
Aan Schout, of aan Provooft, voornaam'lijkden Cipier
Dat hy u hulpzaam zy. Vaa r wel mijn Heer, en hier
Verwacht ik antwoord Op. (D

e

ongelukkige Lfcaura.)

Dat komt heel wel te flagen ,
Want morgen fterftde Graaf, wie zal na 't goed dan vragen ?
(fak.
Kom maat het doosje, voort. Tmb. Hier heb ik't in mijn
Sie daar ontfang dit licht, doch u te fwaare pak.
Gfp'.Hier errif ik veel goeds,'k wil geenCipier meer weefen.
Zoo 't jou' belieft mijn gaft,hier valt niet meer te vreefen.
Tmb. Ik waar veel liever t'huys, als in dit groot gevaar
Met zorg en angft te ftaan,ikzeg mijn vriend, voorwaar
Had ik dit eer gewift, ik had me nooyt begeven
In dezczwarigheyd: mijn vader in zijn leven
Heeft over lange tijd zijn vaders kok geweeft,
't Is zulken goeden Heer.O/>«r.Schrey niet, wees niet bevreeft.
Kom, het is eetens tijd. Turb. Ik fon veel liever flapen,
'k Ben moe en mat gereyft. cipter.Dax zie ik aan je gaapen:
*kHeb juyf t gee n bedden leeg. Tmb. Verguntme dez e
bank. (dank
:
Cipier. Maar is die niet te hart ? Tmb. O neen.mijn heer,heb
De vaak die zal men lijf een fachtedons verftrekken.
Cipier. Daa r is een beeren huyt die kunje overdekken.
Sta morgen heel vroeg op, zoo zal ik eens bezien
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Of gy Molfo fpreekt. Turb- Wel aan,het zal gefêhiên.
Cipier. Nu boode flaapgezond,'k wens u goe nacht tot morgen. Binnen,
Turh. O giergaart ga vry heen, ontrouwe man, ik zorge
Dat gy niet haaien zult het krieken van den dag.
Ik flaapeen uur of twee tot middernacht, zoo mag
Ik eens bezien met lift en loosheyd te geraaken
Achter zijn fleutelbos; om hier door vry t e maaken
De broeder van Lifaur', en mijn Gedwongen vriend,
Heylige donk're nacht, die my zoo vaak gedient
Hebt in mijn voorneem, "k bidd' wil my doch hulp'lijf e
weezen.
O ! liefde fterkt mijn kracht door uwe kracht.dat deezen
Gedwongen vriend door liefd', zijn vriend verloffen mag .
O ! duyfterheyd des nachts, hoe helder fchijnt uw dag
In d'oogen van mijn ziel: nu dat ik zal genieten
Lizaura door Aftolf, 'k voel Morpheus dampen fchieten
In mijn bedwelmde breyn, door hette afgemat, De flaapbevangt mijn geeft.
V I E R D E B E D R Y F
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LuziTida alleen voor de trdy van Aftolfo,
Luz. A Stolfo . Afto. Wat is dat? (geve
n
x V Wie fteurt mijn laatfte ruft? wie komt zich hier beIn't naarfte van de nacht ?J£«s. Ik ben het, di e uw' leeven ,
Indien het mooglijk is, zal redden zoo ik kan.
Afto. Wa t voor gelijkenis, of nabotièring, van
Die, di e mijn ziel gebied, en twiften doet mijn zinnen,
(Vermids ik haar verlies door mijne dood) hier binnen
Met nagebootft' geluyt mijn geeft bedroeven mag ?
H a ! juyft gelijke ftem, als mijn Luzinda plag
Haar droeve minnaar eer met vreugde te onrfangen.
Wie zijt gy die mijn ziel doet uyt 'er boejens prangen ?
En laat haar tijd-gezel alleenig in die nood.
Noch nauwlnks had de flaap(vooibeeldfèi van de dood)
My
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My van mijn zorgh ontlafhof gy, 6! fpook of dfoomen ,
(Gy ztjtdan wiegy zijt ) hebt mijne ziel genomen
Uyt deeze donk're nacht; en door u fchijn van licht,
Haar by Luzind' ge voert, ' t Bedwellemde gezicht
Verlaten van de ziel, kan door dees dabble nachten
U fchoorie glans niet zien. (Indie n dat de gedachten
Aan die, die derven moet, een vreemd inbeelding geeft
Door 't naaken van zijn uur) ó! fpook, of droom, zo heeft
U aangenoomen ftem my wonder veel gegeven.
Wie zijt gy die een lijk flechtsdoor 't gehoor doet leven ?
Wie zijt gy die my trooft in 't hooghfte van mijn noot ?
Spreek op, of zijt gy zelfs defchaduvv van mijn doot?
IMZ. Ac h ? waar het mogelijk, indien ik zónder weenen
In dees ontftelde zee (ó Hoöft-man der Cireenen)
U klacht aanhooren mocht, die d'harten van die geen
Doordringt, wiens harten zijn veel harder als een fteen ;
Hoe zou •£ u reeden met opmerkingen aanluyft'ren:
Maar nu Auroor de lucht komt met 'er glans onduyft'ren,
En onze rijdt hier kort; zo o weet ó Graaf! da t ik
U lief Luzinda ben. Aftolfo , ay ! verfchrik
Voor u beminde nier, hoe lang zult gy noch vreezen ?
Afto.Gy kunt Luzinda niet.maar wel haar (chaduw weezen.
Zuz,. Aftolfo! acht gy dan mijn liefde zoo gering
Die'tal om u verfmaat ? moêlooze jongeling;
Zie hoe een teed'ré maaght werdt door de min gedreven.
JLizaura heeft met my haar op de reys begeeven j
O p hoop dat men u zal verlollèn deeze nacht.
Ortenzioos aardigbeyt heeft deeze vont bedacht;
De vrees laat my niet toe om meer met u te (preeken.
Afto, Luzinda ! zo o gy 't zijt, zoo wil u hand eens Iteeken
Door deze traly heen, op dat ik voelen mach,
Het geen ik niet kan zien door 't miflen van den dagh.
ZKX. Ko m mijn Orpheüs, kom, reyk my uw lieve lippen.
Afia. Ach mijn Euridice! zultgymyookontflippen.
Hoor! hoor ! mij n Engel, hoor! hoe dat het yfer prangt
En boyght door onze vreucht, ach! hoe heb ik verlangt

Om
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Om een s by u te zijn; nu wil ik gaerne fterven.
Ik bid u, zeghme doch, hoe komt gy hier te zwerven ?
Luz. Ortenzi o (mijn Heer) heeft my tot (laaf gemaakt,
Uw Zufter totflavin j hier door zijn wy geraakt
In dit Gevangen-huys; en juyft zoo komt gereezen
Een onverwachte zaak, 't welk ons geluk zal weezen,
Uw Zufter wort heel fterk van de Cipier bemint,
Dié zelf zich zelf vergeet, en niet en ziet, hoe blint
Dat deeze min, door min,hem gaat zijn val bereyen;
Hy heeft haar deeze nacht hier op dees plaats belcheyen,
Om ZQ O zijn geyle luft te hoeten; enals zy
Hem om te kuflèn vat, door loosheyt, fullen wy
In ftilheyt met het Maal zijn vuyleluft befnoeyen .
Dit is de middel Heer, war doorgy voor dees boeyen
Uw vryheyt, en u lief, weerom genieten mooght.
Afto. Ha .' zuy vre Minnares, hoe zal u naam verhooght
By den nakomeling, door uwe daaden leeven.
IMZ.. Mij n Lief, de uur genaakt dat ik my moet begeeven
Op de beftemde plaats, vaar wel met deeze kus.
Afto. O.' Heemelfter k Mevrouw, vaa r wel mijn Liefj to t
flus. Binnen.
Cipier, Lizxura ,• en Ortenzio om tin hoek , met een
Pook in de hunt.

Cip' I a zeeker, me t ik fliepzoo dochttne in men droomen,'
Hoe dat ik onverziens ben in een tuyn gekomen,
Daar ik een wijngaarr zagh, wiens druy ven in mijn oogh
Blonken als klinkklaar gout;'k wiert toen beluft,en toog h
Steelswijs een bosjen af: maa r ik had 't naau in handen
Of't wier t een koole vuur die my wel dapper branden.
Get ik vetfchrikre zoo, kort na dit vizioen
Zagh ik een witte duyf, ik greep 'er na; maar doen
Ik 't meende re bezien wat dat ik had gevangen ,
Doe was 't een groot Serpent, ja moer.met zulk een lange;
En driegerakte fteert ; en 't gaf men zulken fteek
Hier in mijn linker borft, ay zie, ik ben noch bleek,
D Ac
h|

Ï9 G
E D W O N G E N . T l I E >T T,
Ach! ik verfchrikte zoo . ZK. Men moet geen droomed
achten,
Het zijn maar ydel, en Zwaarmoedige gedachten.
Omhelft me doch mijn lief. Cip. Wacht wat,Tt moet eerft
befien
Of't hier ook veylig is, men wijf mocht my verfpiên.
Doch 'k lie hier niemant niet, kom laat ik je eens kuflèn.
t/s. Nie t eens, maa r tienmaal, vrient. Cipier. Wie falmijn
vlammebluflên?
iMzmlam Ortmzio doorftteken it Cipiir, e» verloffin Aftolfo.
IMZ* Dat zal Luzinda

doen: nu is uw vlam gebluft.
Ort. Hy heeft geen harde doot, .die keerel fterftmet Iuft.
Zstz. Geef my zijn fleutel-bos,en gaat gy ons bereyden
De Paarden tot de vlucht: wy lullen met ons beyden
De Graaf verloflèn gaan, wy volgen u terftont.
Afta. Luzinda zijt gy daar ? laat ik ü lieve mont
Eens kullen ach.' Lizaur. Liz.. Heer Broeder, kom,ga a
mede,
't 1$ nu geen fpreekens tijde. A/2e.Wel aan,ik ben té vrede*
Waar is Ortenzio ? Liz. Die zaait de Paarden vafl.
(Zien Turbino op de bank leggen)

Lux.. Wie leyt, hier op de bank ? Afto. Het ichijnt een armen
gaft,
.•
Hy flaapt,£**. Q ! neen hy waakt, die fchelm mocht on*
verfpieden,
Hy moet al mee van kant; zoo mag men veylig vlieden.
'Afie. Mijn Zuft«r ay, laat af, dien bloet weet nergens van.
Hy is van 't vollek niet, 't is een gevangen man.
Lut* Gaan wy, het is hoog rijdt,ik lal de deur ontfluyten.
Ort.Üe Paarden zijn gereet.zia.Kom, treden wy dan buyté.
Afto.Q! bange eenlaamheyt, ik wens u in de brant. iin.
Ltunms tn Hans Mich A,rwetfildatm.
Lou,Dnt's féker.och men docht ik was hier Heer van't Lant,
Ia niet een ding en mocht buyten mijn laft gefchieden j
Zeg
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Zeg of me deze droom zal goet, ofquaatbedieden .
Tutttutt, wat deze gek, loop zie of de Cipier
De deur geopent heeft; én haal tot lange Knier
Een mutsje Brandewijn, ga wil de lont opfteeken .
Lou. Waar is 't flesje? Hans. In men fak. Lou. Get kerel 't zoo
zo breken.
Waar's 't geit ï Hans. Z e borgt ons wel tot op de leeningdag;
Lou. Wat duventer leyt hier? Hans. Hoe valje Louwers? Lou.
Ach! (ten
?
Hier leyt een doden man. Hans. Wat mach de gek uy tftoLou. Ay zie eens na de deur. Haas. De deur die is onrflooten.
Hier is onraet byget, kom, fleepenwy hem hier.
O wee. ' ' t is Valentijn. Lou. Hoe! is het de Cipier?
Hans. O \ Louweres wat raat? Lou. Wat raat Hans Michel,
ras,
Voort na denGouverneur.»»».'k Wou dat hy hier al was.
Wat drommel gaat men aan ?ftel ik het op een lopen ?
Z o ben ik fchuldig, och! 'k ftaa tutTchen vrees, en hopen.
O ! aangename flaap, hoe fuür breek jy ons op.
Den Gouverneur Smefit met een nachttmanid om, en et» ilota»
Degen, met Hans, en drie of-vier Soldaten ityt.
Er». Rampfalig e gefpuys, ik breek u t'faam den kop ;
By aldien dat de Graaf d e boeyens is ontkomen.
Zie toe of hy'er is. Hans. Wel.' wie leyt hier te dromen?
Dit is een feltfaam ding, mijn Heer, hier leyt een man.
£r». Een man, wel dit is vremt, 'k moet zien of ik niet kan
Uyt hem de gront verftaan. Op, op, wat 's hier re (kapen?
Hy wekt Turbino op.

T«r. Wie fleurt my ? Em. Voort, zeg op, hoe is dit hier gefchapen ?
Tur.En roert my niet,'k heb vaak. En. Di t is maar veynfery.
Voort, voort.noch eens, laat zien. Hans. De Graaf is weg.
Tur. Ay my.
£rn. Wat wil dit *ijn ? Spreek op, hoe is dit toegekomen;
D 2
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Wie heeft die man vermoort, en Aftolf wech genomen,
Uyt zijn gevangenis ? Tur.Mtjn Heer dat weer ikniet.
Irti. Ik wil dat gy 't ons zeght. Tw.Wat is 'er dan gefchiet ?
Ach Heer, 'k weet nergens van. Er».'t Zijn maar geveynfde woorden.
Tk vraag h wi e i s zo o ftout da t hy den man dorft moorden?
En voor den Grave heeft geopent deze deur ?
Tur. 'k Zeg,ik en weet 'et niet. JEra.Dit 's weder d'oude fleur.
Tur. Indie n ik fchuldig waar zoo zou ik hier niet blijven.
Aanziet mijn onfchuk doch . Er». Wel aan ?. 'k zal udien
ftijven,
En overwinbre kop haaft breekenj trek hem uyt,
En pijfiigc hem te deeg. Lou. Heer Gouverneur, die guyt
Is onder deze kleên gewaperit. Tur. 'k Ben verraden.
hans. Hy heef t i n elk e zak , mijn Heer, een fcherp geladen,
En we l verzien Piftool . Ent. Geef hier , di t dunk t my
vremt.,
Hebt gy de Graaf verloft? ï ï r . O n e e n ! maar' k had beften*
Doe 'k hier in Èheem^n quam, in Ong'ren noyt te keeren
Voor ik hem had verloft; waarom ik deze kleeren
(Om niette zijn bekentjover mijn wapens trok.
Maar ach.' ik koom te fpaa, een ander heeft 't gelok
Tot deze daat ged ient; dies kan ik u niet zeggen
Hoe dat hy is verloft. Er». Zo ik dees keeten legge
Door onkund' aan u handt (hoeweldoor 's Konings laft)
Zo ziet mijn onfchult in, voorwaar! ik ftaa noch vaft
Verwondert door dit doen, hy is den dans ontfprongen ;
En g y wee t nergen s van , en zijt zijn vrient . Tur. Ge dwongen.
Enu Ho e zegtgy ? Tur. Da t ik be n Aftolf s Gedwonge n
vrient.
Ern. 't Is noodig dat men dit zijn Majefleyt aandient .
Brengt Valentijn van hier, en voJgtme met u allen. Hn.
Den
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Den Koning TheodvxJt, Gofiedo, Mauritio, end* tgevolg *yt.
Theo.Hoe fuft die n ouden Vorft, wa t laat hy hem ontvallen?
De Koning is ontzint, ik rooven 't geen my hoort ?
Cof. Zolk antwoort gaf hy my, en heeft geheel verftoor t
Drie vlekke n afgebrant . Thee. Ee r da t h y on s mee t
nadert,
Gebied ik, dat men voort het krijgsvolk weer vergadert.
Dat de Frontieren wel met nootdruft zijn bewaart.
Hoe fterk i s ' t Leger noc h ? M*u. Acht duylèn t ma n te
Paard;
En eens zoo veel te voet, behalven de Soldaten
Die uwe Majefteyt i n Bheemen heeft gelaten,
En in hun garnizoen, zoo hier en daar verdeelt .
The. Voor eerft al Volks genoeg, Mauritio, beveelt
Aan alle Officiers, haar volk gereet te houden
Tot dat ik haar ontbie. 't Waar fchand' gy Heeren, zoud e
Wy voor een zinloos Vorft, die ons niet lang verleen
Ontzien heeft, en gevreeft, bevreeft zijn ? Neen, ó! neen,
Ik zou mijti eygen Bruyr, ik zou I.uzinda rooven,
Wat wijs of dwaas vernuft zou deze reen gelooven ?
'k Meen dat Turbinoos vlucht hem van zijn zin berooft .
Ernefto wat is dit ?
Ernefto met twee dienaars voor den Koning knielende.

Ern. 'k Beken, ik heb mijn hoof t
En al het mijn verbeurt; ó Vorft ! indien genaade
By u geen woonplaats had; want gifter avont fpaad e
Heb ik 't Gevangen-huy s rontom te deeg befochr;
Maar vond het dicht en weljzo dat geen menfeh vermogt,
t'En zy verradery, daar men niet voor kan wezen,
De deuren opende; gelijk het Heer aan dezen
Ontvluchten Graaf Aftolf airede is gefpeurr.
The. Hoe is deaGraaf ontvlucht? Ero."Mijn Heer, zo is 't gebeurt.
Tc Ben huyde morgen vroeg in 't Vangenhuys gekomen,
Daar ik een wond're zaak (Heer Koning) heb vernomen.
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Ik vondt de deuren op, en de Cipier vermoort,
De Graaf Aftolfo wech, de Wacht heeft niet gehoort.
tTbe. Hoe! zeght gy niet gehoort, of hebbenze geflapen ?
'k Wü d «men dit gefpuys ophangt zelfs in'er wapen,
Om darz'er Heer en Eed niet hebben voorgeftaan .
Sm. N a datmen over al de ronde had gedaan,
Heeftinen by 'tdoode I ijk een flapend'man zien leggen.
'k Heb hem op 't hoogfl gedreygt, om my den grondt te
zeggen,
En oorzaak van 't verraadt, hy fwoer dat hy 't niet wift :
Waar had door 't flapen,heel.en al,zijn tiidt vergilt. (pen .
'kWou met hem aan de plèyjmaar 'z was'er vremr gelchaZijn rok was naeulijk uyt, of'k zagh, hoe dat een wapen
Van boven tot beneên bekleede dezen heldt,
Die 'k oordeel voor wat groots. The. Ernefto, 't geen gy
meldt (oogen
.
Dunkt ons zeer wonderlijk, men bren g heni voo r mijn
Turbino gebonden uyt .

't Schijnt dat een tweede Mars komt in de zaal getoogé •,
Ha ! wel-geftelde leen . Mau. Gy, wie gy wezen moogt,
Waerom en knielt gy niet ? Vermits den Koning poogt
Uyt uwe mont, de doodt van de Cipier re Weten.
Tht. G y zijt dan edelman of niet, 't wort u geheten
Dat gy voor ons belijdt wie hier aan fchuldigh is.
Wel hoe ! boert men met ons ? Gof. Hee r Koning, zieft
ik wis
Zo is 't de Prins Turbin. tht. Gofred o fchijnt te dromen.
Gof. Hyis'tgewiflëlijk. The. Turbino , wel gekomen.
U Hoogheyr doet zich zelfs, maar my voor al te kort.
Hoe lichr'lijk zou u bloedt onwetende geftort
Zijn in 't Gevangen-huys, door onverftandt der flave.
O Prins ! vol eer en moet, hoe worden uwe brave
En dapp're daden, van u Vader, u betaelt:
Gofredo heef t my laetft d'oneenigheyt verhaclt ,
Die tuflchen u en hem zo Ichiehjk was gereezen:
En dat hy t'onrecht u heeft van het Hor verweezen.
'k Loof
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k Loof dat hy zinloos wert, e n heel ontftelt in 't hooft j
Door dien hy my beticht ik heb Luzind'gerooft .
Wat 's d'oorzaek van uw komft ? Tmb. Noch 't roven van
Luzinde,
(vinde
Noch Vader s gramfcha p niet ; maer 'k meende hier t e
Die gy verlooren hebt. I k koom hier om de Graaf:
Dit 's d'oorzaak dan mijn Heer, dat ik, gelijk een flaaf
Om zijn verloffinge, uy t Ong'ren ben gekomen.
Een ander heeft gewaakt, en my 't geluk ontnomen
In 't midden van mijn flaap. T^.Hoe is dit toegegaan ?
Tur. Dat is my onbekent, ik heb mijn beft gedaan
Dat.ik door Ioosheyt in de boejen quam te blijven.
Noch van Aftólfus vlucht , noch van desmans ontlijven
Weet ik in 't minfte niet. Die Heer heeft my ontwaakt j
En fèyd'me dat de Graaf was tegens hoop ontflaakt.
O bitt'r e zoete flaap! bedriegelijke dromen
Dat hy 't ontkomen is, en dat ik ben gekomen
In handen van dees Vorft, dat is alleen u fchult.
Doch het is nu te laat, hier geit niet als gedult.
Zegh, waarom kont gy my ten eerften niet ontlijven ?
The. U Hoogheytmoet z o lang dan mijn gevangen blijven,
Tot dat de Graaf my weer in handen wert geftelt.
Mauriti, 'k geef u laft, tot dat ik het gewelt
Van Ong'ren hebgedempt, de Prins niet los te laten:
Hy zal in d'oorelog zijns Vaders my veel baten ;
Verzorgt hem wel te deeg.Tor.Nu 'k anders niet en kan,
Volg ik 't geen gy gebied, als een gevangen man.
Tb*. Doet hem de keeten af; want zulke banden paflèn
De Hoog-geboorne niet, de haat kan fchielijk wafle n
Wanneermen Edel bloet onteert door misverft.int.
't Geheugh van goet of quaat, acht ik de fterkfte bant
Die haa t o f vrientfcha p bin t -, dus toef t he m we l g y
Heeren.
Mau.'t Gefchiet na u bevel. Tur. Hoc wonderlijk verkeercn
'De zaken van een menfch.TAe.Turbino, zijt geruft .
Doet hem zijn wapens af; wat dat zijn Hoogheyt lnft ,
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En my niet (chaad'lijk is, dat zal men hemtoelaten.
Ik trek nu te gemoet uw vader, die verwaaten,
En met een euv'Je n moed, mijn land en lieden plaagt,
Doet als ik heb belaft. Binnen.
Maar. Indien het u behaagt,
Dat ik u wapens neem door 's Konings laft.
Titrb. 'k Zal 't lijden ,
Hoewel ik zwoer, 't en zy dat ik Aftolf bevrijde,
Nu noch in eeuwigheyd (of door 't belet der dood)
Dit harnas af te doen: maar nu geparft door nood
En vf eemde toeval, zal ik u die over geven.
Zie daar, kom breng my nu, daa r ik 't onlukkig leven
Met mijn voorgaande vreugt,in eenzaamheyd eens weeg
Op 's levens eevenaar; en zie, wi e dat de zeeg
Van deze twee behaalt. Ley d my ter plaats gy Heeren,
Daar ik gemoedigt, zal mijn vreugt en druk verteeren.
Binnen.
Aftdfo, LuzJnda, Lizaura, en Ortenzio.
Ap. Za l ik de vriendfehap, 6 mijn vriend Ortenzio!
Diegy aa n my bewijft, o f u Lizaur',die zo
Door broeders liefde werd, en goeden aerr gedreeven,
Dat gy hem niet ontziet te loflèn; fchoon uw leeven
Op doever van 't gevaar, de dood voor oogen ziet ?
Of u! die kroon en rijk, ja ! al het u verliet,
Om een die minder isals gy? ha! mijn godinne,
Is liefd' by u zoo groot? dat gy door zuy v're minne,
Die gy u flaaftoedraagt, geenzins het fterven fchroomt:
Maar hem met groot gevaar,op't onverzienlijkft" köomt,
Eer hy 't of iemand merkt.uyt zijn gevaar ontflaaken.
Gy, die my alle drie in vryheyd deed geraaken,
Wie zeg ik van uwdrie, zal ik de meefte lof ,
Toefchrijven; uwen raadt, 6 ! oude wijze?of
Het zufterlijke hart, Lizaura, tot uw broeder?
Of u mijn Ama"zoon?die met uw hand, den hoeder
Van het gevangen-huys zoo manlijk hebt gevelt j
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En my uy t lout're liefd' in vryheyd hebt geftelt ?
Gy zult de hoogde prijs (Mevrouw) van my ontfangen ;
Dat is de dankbaarneyd, die ik met groot verlangen,
Nu, en zoo lang ik leef, zal trachten te befteên
Aan u, doorluchte maagr. Lizanra , zal ik een
Oneyndèlijke lof van trouwigheyd toefchrijvem .
Ortehzios goede raed zal niet vergeten blijven,
Zoo my 't geluk weer dient.

Cotaldo gelaarft en gelpoort haaftig uyt.

Cot. Rufino hoort gy niet ?
Lux.. Die ftemis my bekent. Cot. Dat men terftond verzie t
De paarden met goed voer, de tijd kan niet veel lijden.
Ay naaft uw; om ons wéér te maaken aan het rijden.
Afto. Het is des Princen knecht. Cot.O! bitter ongeval,
Voor deze goede Vorft: Turbino, ach! hpe zal
Dit deerlijk ongeluk uw ouden vader prangen,
Wanneer hy zal verftaan hoe dat gy zijt gevangen.
En mocht uw dienaar niet uw aanflag zijn bekent:
My, ^eg ik, van wiens trouw gy wel verzeekert bent ,*
Doch het is nu te laat, hier helpt gezucht noch klaagen.
Lux* Hoe , is de Prins gevaan ?
Cot. Onnodjg al uw vraagen:
't Is buyten uw verftand. LHZ,. Cotaldo kent my niet.
Cot. Ach! m ijn Princes, zij t gy 't ? Lut. Wat is de Prins gefchiet ?
Hoe yltge dus te poft ? Cot. Mevrouw, om aan uw vaader
En al het hof-gezin te zeggen, hoe ter quaader
En ongelukkiger uur, den Prins Turbin met my,
En noch een is gereyft na Bheemen; alwaar hy
Heel armelijk gekleet, in fchiiti als waar hy boode,
De Graaf te loflen dacht: maar ach McvTonw,een fnood e
En bitt're toeval heeft de Prins zijn hoop gedemt:
Want in die zelfde nacht, diehy hier toe Defteint
En waargenomen heeft, is al zijn hoop verdweenen ;
Den hoeder wierd vermoort, Aftolfo die was heenen.
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Men zocht vaft over al; op 't left wen men gewaar
Een vreemt en flaapendgalt, men vraaght hem , hoe dat
daar
De zaak is toegegaan, de flaapis zijn verfchooning ,
Hy zweert hy weet het niet. Me n brengt hem voo r de n
Koning,
Die daadtlijk wert gewaar, dat het Turbino is,
Die hy gevangen neemt j e n ook niet eer na 'k gis
Uyt zijne klauwen laet, voor dat hy is gewrooken
Van Graaf Aftolfoos vlucht , als ook van het beftooken
Uws Vaders m zijn lant. Mevro u hier hebt gy 't al.
Weet gy niet eenig raat ? Lux.. Ach wreeden Hemel, zal
Luzind' al't ongeluk des weereks moeten dragen ?
Lizaura helpt u lief, en my, mijn broer beklagen.
Ut. Ho e worden wy te zaam van het geluk bei pot ?
Wat kerker hout u ziel, en grootsjjemoet i n flot?
Wat quaader uur mijn Prins; heeft u dus overrompelt ?
Hoe legh ik arme maaght in 't ongeval bedompelt ?
Aft*. Wat helpt uw jamm'ren doch ? al 't fuchten is onnut,
Dit vallende gebouw dient noodighlijk geftut ;
Op dat die minder is, dien zwaaren flaghniet krenkc.
Ortenfio wat raat ? Or. Ik kan geen raadt bedenken.
l i s . Turbino ! ac h mijn Prins.
XMZ. Mijn broeder. Afto. Zijt te vreèn
Ik leever' u de Prins. Cotaldo , fa gaa heen,
En zie of 't mooglijk is om by de Prins te raken;
En zegh da t hy niet zuymr, zich zelven ziek te maken;
En dat hy vord'ren moet een Duytfer die zijn naam
Domino Giro is, een Docler zeer bequaam
In (luk van Mcdecyn, en dat hy ontertullchen
De moet niet vallen laat: dat wy zijn handen kuflen.
Gaa heen, en zegh de Prins wat dat gy hebt gezien.
l i t . Cotaldo gaa toch voort.
Cot. Mevrcuhetzalgefchièn. tinne».
Afto. Ortenfio , gy moet dien Dofter on s verftrekken.
Orf.Maar zegh me wat voor een ? een wijzen of een gekken?
Zie,
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Zie, ftaat men weezen a! wat Do&erachti»h, Heer ?
1^ Vervorm men felvéf vaak. Heef t oy t Protheo, meer
Als ik, in vreemde fchijn, zich zelleven verandert ?
Maar hadden wy üw raat gevölgt, en voort gewandert,
't Onlukkige geluk waar ons verby gegaan.
Maar doch mijn Heer gewis, ik ben hier in belaAn:
't Lukt juyft niet even wel.
jlft». Waa r moogt gy doch voor vreezen,
Gy zult als kierreken van dezen Dotter weezen :
Ik als een Paadje. S a Orténzio, gaa voort;
Op dat men alles krijght 't geen töt dees reys behoort.**')*.
V Y F D E B E D R Y F
Koning RozJmendo, Arnddo,
en al't Hofgtrin.

.

LtnMo ,

Roz. *7 Al dan den Hemel nooit ophouden my te plagen ?
^ - i Achüs het niet genoeg datmen my heeft omdragen,
En fchandelijk geroóf t mij n Dochter ? moft mijn Zoon ,
Die nooyt de moet onviel, tot eemv'ge finaaten hoon
Van my, en mijn geflacht, in 's vyants handen vallen ?
En komt betreurt mijn ramp gy Heeren met u allen:
Sleept vry de vaendelen langs d'aerde dóór het flik:
Verwerpt al uw geweer, 't geen eertijdts was de fchri k
Van uwen nagebuur: zoo laat uw hoofden hangen,
Door dien uw Vorft zijn ftioetis door zijn bloet gevangé.
Ik vecht zelfs met mijn zelf, ja zelver mijn gewin
Gedijt my zelf tot fchaè, en brengt my onheyl in.
Val ik mijn vyant aan, door wraak heel opgetogen,
Hy lacht om mijn bed rijf, e n ftek ftraks voor mijn oogen
Den Prins Turbin mijn Zoon, waar door ik zo verichrik,
Dat my de moet ontzinkt. Wa t raat nu, pp dat ik
Die fchande niet meer zie? wat raat.fpreek o p gy Heeren.
Zal ik hem vree aanbiên ?
Arn. Ee n winnaar zich vemeeren,
Voor d'overwonnen, Heer, dat is te grooten fchant.
Ren,
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S.OZ.. Wa t middel om mijn kroof t t e krijgen uy t zijn hand ,
Kooyt lie r een vaders hart een waarden zoon verlegen .
Ga heen Arnoldo, ga en boodfchapt mijne n ' t wegen ,
D a t i k ftilftant verzoe k van wapens, tot dat w y
Zijn met malkander eens ; te weten, dat men m y
Mijn kindcr s alle bey weer ftel in deze handen : •
Dek me t een kleync icii.intmijn a l tegroote (chanden .
Bezorg uw Konings nut, Arnold, 'k vertrouw ' t u toe.
Am. ' k Zal zie n dat i k d''e zaek op 't alderbeftedoe .
Rot.. G a heen, en breng dit wer k to t een gelukkig ende .
Am. I k za l hier al mijn vlijt/ t gee n mooglijk is , aanwende.
Binnen*
At/turitio, Turbino, Page, met nvee of drieandere Dienaars.
Maur. I k bid u volg mijn raad, begeef u wat te ruft .
Turb. D e ziekte treft mij n harr, ik heb geen flapens luft .
Laat m y op deze ftoel, Mauriti, wat bedaaren ,
Ik voel hoe dat de koors komtjdoor mij n bloed gevaren ,
't Geen onlangs ys-kour was, verandert n u in vuur.
Waar of den D o d o r blijf t ? AUur. H y kom t mijn H e e r ,
de uu r
Die hy ons heeft beftem t e n is noch niet verfcheenen .
Twb. Mauriti o s'is al , zend voort een Paagi e heenen ,
En zie waar dat h y blijft. P«£»V.Hie r is den Docler .
Turb. Gaat ,
En brengt hem hie r by my. om redenen , z o laa t
Al 't volk, uy t mijn »emak , ee n kleyne wijl vertrekken ,
Ik moet ie t hcymeüjks de n Doftoo r n u ontdekken .
Muur. Mij n Heer, ' t zal zo gelchièn .
Ortenxio ds een Doctor, Lutind.t en Lizjtur» als Klerken ,
Aflolfo als een Pagie.
Ort. Gu n my doorluehte Prins ,
Dar i k u voeten kus . Tub. Heer Dotter , nee n geenzins,
Daar hebt gy mijne hand . zie eens of gy de toottl c
Die my ontitckc heeft,weer blulfe n kunt.Or.' t Iskoortfc ,
E:l
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En innerlijke quel, die n dus branden doet.
Twr. Merkt gy de toeval wel, die mijne ziekte voed ?
Ort. Uw ziekt' is my bekent; en d'ooripronk van u lyen j
Doch ik zal u eer lang van dien tyran bevryen.
Zijn Hoogheyt Ichep maar moer. Daa r is geen pijn zoo
groot,
(Als Hippocrates zeyt, behalven voor de doot)
Of wetenfchap heeft raat, om die weer te genezen:
Uw heyl is dient by u, dat gy acht veer te wezen.
Aflo. Dar gaat tot noch toe wel.
lurb. Orténzi o mijn vrient,
Ach! hoe beloon ik u, 't geen gy aan my verdient ?
Ort. Mijn Heer, ik bid u fwijg, 't zal wel ten beften keeren.
Men neem het wel in acht, 't geen ik zal ordineeren.
Mijn dienaar, gaa eens heen, en voel des Princen hant:
Taft hem de pols te deeg. M*u. Heer Dodter, het verftan t
Ontbreekt hem zoo ik acht, hy is te jong van jaren.
Ort. Hy is in d'arrzeny zoo wel als ik ervaren,
En weet wat yder ziekt voor medicijn betaamt,
'k Loof dat hy met 'er rijt Galenus maakt befchaamt.
Treên wy wat aan een zy, ik moet u iets vertrekken
Van deze jongeling, het zal uw geeft verwekken ,
Wanneer gy 't rijp verftant hoort van die jonge fpruyt.
li*. Indie n het u belieft, u Hoogheyt ftrekke uyt,
Aanmy uw minfteilaaf, de hant.
Tur. Wa t zal dit wezen ?
Beftaat uw oeffening in kunft van te genezen ?
Maakt gy u werk hier af? Heb t gy, ó jongeling!
Die kunft te (Jeeg betracht ? LU. Die acht ik zeer gering.
Mijn oeffening beftaat in liefd', oprechte trouwe,
Die'k op ftantvaftigheytonbreekbaar heb doen bouwen
Door kracht in een gevoegt, die nimmer en vergaat,
Door moeyc, of tijts bedwang: mijn oeffening beftaa t
In een geloof, gebouwt op eerelijke hoope:
Mijn oeffening beftaat. dat eer dees dagh verloope,
En omgekeejt zal zijn, ik meen u uyt dees bant,
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Of anders 'rleeven quijt, teloflèn met mijn hand :
Mijn oeffening beftaat in dees mijn laatfte lefle ,
Schoon dat ik ga voor man, ik blijf u dienareiïè.
Turb. O hemel! wat is dit? zou 't wel Lizanra zijn ?
Is zy 't? och ja, zy is 't! hoe komt gy in dees fchijn ,
Mijn Engel? ('preek , ayfpreek. Liz.. Turbino laat u raaden.
Zijt (lil, op dat dit werk ons niet gedijd tot fchaaden .
Turb. Waar is u broeder heen ? Liz.. Mijn broeder di e ftaat
gins,
Gekleed als een I.akey, e n dat s I.uzinda, Prins ;
Om u verloflinge, ziet gy, hoe teed're vrouwen
Veranderen in mans. Mij n Heer, 't en waar dien ouwen,
En gauw doorliepen gaft, nooyt was de Graaf ontflaakt.
Ort. Hoe nu?of hebr gy noch zijn grond niet recht geraakt?
Liz.. Ia 'k Heer, die ziekt' is hem door angft of fchrik gekomen, (men
.
Ort. Die moet doo r angft e n fchrik ook wede r zij n bcnoDat men voor alle ding zijn Hooghevd niet en laat,
Het derven van zijn bloed dar doet zijn Hoogheyd quaat.
Ik volg Hippocrates, Galeen, en and're meer,
Als Avicenna ook; daarom mijn waarde Heer,
Wanneer de Prin s wee r geeuwt, e n d'arme n uy t gaa t
(trekken ,
Zoo wil hem onverziens zoo achter over trekken.
Zy trekktn Mauritio onder de voeten, floppen zijn mond,
en l/inden hem aan een Vila.».

Vat aan, houw vaft. Wa t zoo! Maur. Verraat! verraat,
verraat,
Or/.Zwijg Ichelm ! eer d?t dees dolk door uwe lenden gaat.
Aflo. Daa r is een neusdoek,t'za wilt hem de mond toe Hoppen.
Ort. Geef aan mijn Heer.geefaan.ikzalz'er we l in proppen.
Kom binden wy hem hier aan deze pila.ir vaft.
Mauriti, 't word u nu wel ernftelijk belaft ,
Die
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Dit niet te klappen. Zie wat maakt hy al grymaflèn I
Afio. Cotald o met zijn volk ftaan al gereed te paffen
Op ons. 't Is tijd, vertrek. Mauritiozlj t gewis,
Bat d'oude vriendfèhap na 't behoud uws levens is.
Wel aan, geen tijd verzuymt , en die 't ons wil beletten,
Die zalmen het piftool terftond aand'oore n zetten, binn.
T»ee Helbardiers verb&tfl uyt,

I . Helb. Wat fchellemen zij n dees.zy fchiétenop de wacht,
Waar of den Hertog is? mijn Heer,mijn Heerjmaar lacht,
Wie of hier zoo ba baat? het is mijn Heer, gans wonden,
Wat fchellem heeft mijn Heer aan deze paalgebonden ?
2 Helb. Wel keerel maakt hem los,de neusdoek uyt de mond.
Mijn Heer hoe is dit zoo ?
(Maaken hem los.)
Muur. Die n eervergeeten hond,
DienDofter, " k zeg dien fchelm, di e heeft me zoo bedrogen :
Dien Troylèn Sinon heeft het paart hier in geroogen :
De Graaf die was 'er by, die onlangs hier ter dood
Verweezen wa;S, zeg op, waarom gy lieden vlood,
ï Helb. Mij n Keer, juyftalsdee s vij f te r deuren fterk uytdringen,
Het welk men haar belet, zoo komt men ons befpringen
Op,'t alder-onverzienft va n achteren; dit volk
In d'eene een piftool, in d'ander hand den dolk,
En welgewapent, Heer,die hadden vry meer voordeel
Als wy, wy Helbardiers, ik ftel'tzelf aan u oordeel.
Zy branden op ons los, wy raakten op de vlucht;
Doch veel verliezen 't lijf. D e reft die is beducht,
Vermids uytd'andre ftraat een drommel ruyters draaven.
Met paarden aan 'er zy, waar op dat hen begaaven
Dees vier, en reeden zoo fpoor-flaags te r poorten uyt.
Maur. Ha Theodozio! dien eed'len fcnoone buyt
Berooft u het verraat. doe t ftraksde paarden zaaien ,
En zie of men in tijds haar noch kan achterhaalen.
Zoo niet, zoo rijd' ik (brak na 't leger van mijn Heer,
En
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E B bootfchap hem dit al, gaa heen, kom daad'lijk weer .
Sa mannen nu wel aan, dat hem een iede r wapen .
TheodozJo, Koximondo met Edele» en krijghsvolk uyt.
Theo. " k Wens u ö Rozimond'! hy die het al gefchapen ,
En al feeeftin zijn macht, u lang in 't leeven fpaart .
Rog.. Die geef u wijsheyt-en verftant , da t gy bedaar t
In hooge ouderdom gelukkig h moogh t fegeeren .
Gy heb t hoop ik verftaan het geen u door de Heeren
Mijn Afgezante n uy t mijn naam I s voorgebracht ;
Mint gy de reed'lijkhey t, z oo neem de vree in ach t
Die 'k u aanbieden laat , en wil die niet verfmaaden .
Theo, I k he b my op ditftuk hee l rijpelijk beraden .
D e Vreed e is my lief; maa r 'k ben verwondert da t
Gy eyft 't geen ik niet heb, of nimmer oyt bezat .
Ra*. H o e ! heb t gy dan mijn zoon Turbino niet in handen ?
En my Luzind' ontrooft, zelf s in u eygen landen ?
Zooniet, zegh waar zy zijn ? Theo. De Vaderlijke zuch t
Dwingt u tot deze reen. Z oo gy door val s gerucht ,
En quaade Raatfliên nie t wort'fchandelijk bedroögen ,
Z o o ziet mijn onfchult i n die ik u legh voor oogen. Dit legh t gy my te laft, ik heb Luzind' gerooft j
Watmenlch leef t o p der aard' d ie deeze reen gelooft ?
Maar'k acht doo r quaad e raad t heb t gyze my ontnoomen. (men
.
Rox- Doo r wel k eenfchijnvanreênzouznlliksinmykoo Tbeo.Om zo o door vallenen ichijn den Oorlogh aa n te vaên .
Voorts wat den Grave heeft uyt dolligheyt gedaan ,
O f d o o r ontzind e hefd', da t kan men my nie t wyten ,
H y waa r ons beyd' ontvlucht,maar 't knagen en het bijte n
Van zijn gewiflen beef t he m in mijrr handt gebracht ,
O o k he b ik nimmermeer den Prins Turbin gedach t
Door looshey t en verraat i n mijn gewelt te brengen ;
Maar 't fchijnt de n Heme l laat dit over n gehengen,
O m da t gy tegens rechten rede n my beftrijr .
't En is geen kleyne zaak, datme n ee n Vorft verwij t
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Of fchelt voor een verraar, 't welk nooit aan my zal blijEen iederzal met my dit zelfde oordeel ftrijken , (ken,
Dat dit een toeval is, en geen verradery.
Gy fpreekt va n een gevecht, ik ben te vreên, dat wy
Twee Ridders tegen twee van u en mijner zijden
Gewapent, om de eer laat van'hun Koning ftrijden ,
Wie overwonnen werdt die zal gehouden zijn
Den Winnaar, al het geen, te weten, n of mijn,
Dat hem dees oorlog koft, ten vollen te vergoeden j
Men fchaf alzoo een ent van dit onnodig woeden.
Zoo ik de zeeg behou, zult gy dien fmaat e n hoon
Die gy my hebt gedaan, weêrroepen, eer uw zoon
Uyt mijne handen raakt; doch by aldien de zeege,
Aan uwer zijd verblijft, verbin d ik my daar teegen,
Dat ik uw kinders beyd' zal ftellenin uw hand.
Men ftel de vyantfchap zoo lange aan een kant,
Zijtgy bier meê vemoegt ?
Roz. Door dwang en ook ten delen,
Mijn jaren die met d'uw al vry wat veel verfchelen,
Die laten my niet toe, hoewel mijn moedigh hert ,
Door een rechtvaard'ge wraak hier roe gedreven wert ,
Om zelver in't gevecht met u, 6 Vorft! te treden,
Doch nu gy my verwint door een'ge fchijn van reden,
Ben ik hier meê te vreên, als dat men dit verdragh,
Vanbeyderzijdsbelchrijft, e n onderteyken ; ach!
Hoe zeer verlangt mijn hart j me n doe de trommels roe ren,
En zien wat Ridders dit voor hunne Vorft uytvoeren .
Theo. Wel aan, nu zalmen zien wie recht of onrecht heeft .
En of gerechtigheyt niet boven onrecht zweeft .
»#*. Wanneer ftèmt gy 't gevecht ?
Theo. Als't u belieft van daagh.,
Of morgen, zoo 't u luft. R«,. 0 neen, mijn ziel is graagh,
Om nu door het gevecht eens ruft en vree te «innen.
Theo, Wel aan als 't u belieft, me n laat hen voort b?ginnen.
E

Titrbino,

*t
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Tutbitu, LizJtura, Aftdfo, Luzinda, en OrtemJo.
Tur. Mijn zufter, en mijn lief, en mijn Gedwongen vrient,
En gy Ortenzio, Wat hebt gy niet verdient,
Hoe zal ik beft u trouw met trouwigheyt betaalen ?
Hoe komt den Hemel my weer met genaa beftralen.
Wat fchoon en helder licht verlicht mijn duyfte r oog.
lix.. Of Ichoon een donk're wolk den Hemel ovenoog,
Waer in mijn zieltje ruft, en dee mijn vreugt verdwijnen .
Zoo komt gy goude zon ons weer met vreugt befchijnen ,
Hoe blinkt uw helle dag door 't breken van uw nacht \
jljio. Den Hemel zy gedankt die ons uyt vyants macht,
Verlqft heeft, en gevoeght een yder by de zijne,
Luzinda is mijn lief. Tur. Lizaura is de mijne,
Ons tegenfpoedig rat is eens ten eynd' gedraayt.
Ort. Welmaaytdan n u me t vreugt , he t gee n gy hebt gezaayt.
Zoo luftig dat gaat wel, wat dunkje van dat zoenen ?
Hou op, of ik begin mee bnytens tijts te groenen.
Wat zoo noch eentje toe, had ik Euandra hier,
Ik teeg al mee te werk: maar wat wil dit getier ?
Tw« Tamboers met een Heraut.

Tur. Laat ons het Leger van mijn Vader wat meer nad'ren,
Hier is wat nieus te doen, ik zie gins volk vergad'ren.
Ka bet/laan van de Tamboers roept de Heraut dit navolgende iiyt.

Her. Het wort bekent gemaakt aan yder, 't zy Kapteyn,
Vendrig of Officier, o f Ridder, groot of kleyn,
Van hoog of lagen ftantaan heeren en aan knechten,
Dat voor den BheemrenVorft twee Ridders fullen vechtc!
Op dat'er geen meer bloet onnofel wert geftort ,
Zoo zal hier meê de krijg en oorlog zijn gefchort ,
En Ong'ren fal'er mee twee tot zijn voordeel kiezen:
Wie dat van zijn'er zijd de ftrijt komt te verliezen,
Zal, volgens het verdrag, des winnaars fchae vergoen.
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De Ridders die dees ftrijt en kampvecht zullen doen,
Zijn Maurits en Gofreed', Arnoldo en Lenate,
Dies wért wel f Irikt verboón aan hoog en laag van ftaate,
Op lijf-ftraf dat men geen van viere, noch met raat
OF wapens byftanr doe; maar dat men hunlie laat
Dees oorelogh alleen elk voor hun Vorft befleghten .
Hier moet zic h yder een, 't is wie het is, naa rechten,
Op dat hy geen van dees noch hulp noch voordeel doe.
Ik waarfchouw yder een, dat hy zijn fchaa verhoe,
Op ftraffe al s voor heen . Tur. Heraut, "k moet uw iets
vraagen,
Zegh zijn de Koningen op zulk een wijs verdragen ?
her. I a Heer . Tur. Waa r e n wannee r zal dit gevech t gefchiên ?
her. Nae middagh hier in 't velt ontrent de klokten drien.
Ort. Wat za l den winnaar doch ? Hero, 't Geeft nu geen pas
te vragen,
Ik heb mijn tijdt van doen. binnen.
Aft». Di t komt heel wel ter flagen
,
(momt,
Mijn Prins , laat ons dees kamp , in vreemtgewaat vérAanvangen zoo 't u luft. Tur. Wel aan Aftolfo komt ,
'k Zal zien ofmen Arnold in ftilheydtkan bepraeren
Voor hem dit aan te gaan, men zal de Iuffren late n
In een verborgen plaats, by deezen ouden vrient.
Ziz. Nee n Heer, wy beyde zijn in 't minft hier me gedient.
'k Verlaat Turbino niet. Tur. Gy zult my niet verlaten,
Dies bid ik u mijn lief. LK. U bidden zal niet baaten ,
Waar gy gaat gaan wy mee; ik blijf by u mijn Prins.
Z«*. O f meent Auolfo dat ik u verlaten zon ? geenzins,
'k Volg h u i n lie f e n leedt . Afto. Heur woorde n zij n
waarachtigh,
Dees Engelen mijn Heer, geeven ons moet om krachtigh
Dien Duy vel die ons haat te treeden op de nek.
Tur. Wel aan Ortenzio, gy moet nu door gebrek
Van and're dienaars.ons voor fchiltknaap hier verftrekké,
Ort, Zie wat een fraayen kap van pas om me te gekken.
&
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Wat noch al? 'tis te vréemt, eerft Eedelman geweeft.
Daar na een koppelaar. Ee n koopman. Doe de geeft
Van Hippocrates zelfs. N u zal ik moeten vechten
Indien ik fchiltknaap word. Ken men 't met reen beflegté
De ftrijt waar haaft ge-eynt. No n fors, nu 't zo moet zijn
Wie weet wat Iuftrou noch, my ziend' in zulken fchijn,
En zulk een fray poftuur, en die de Wapens paffen,
Als of die om dit lijf van kints-been zijn gewaffen ,
Niet lichtlijk wert verheft. We l aan, geen tijt-verzuymt.
Nu beeter als hier naa, ik hou veel van de ruymt.
Tur. Weef t gylie bey vermomt zo kan men u niet kennen.
Ort. Waar moet Ortenzio zijn leedeh al naa wennen!
Doch't loon verzoet het werk. Tm. N u f a nie t lan g te
ftaan,
IJK. O Hemel gun dat dit ten goeden magh vergaan! bin.
Twee Htlbnrdiers met een hoop Soldaten en volk.
Jitlb. Ruym op zegh ik, ruym op, watzoo,dat magh ik lyen,
Daar zijn de Vorften al, een yder wijk ter zyen.
Rozimondo, Theodozio met Eedden en Krijghs-volk
van weder-zjjden.
Rot. ' t Is vreemt he t geen g y zegt, wie heef t i n zul k een
-fchijn
Mijn zoon Turbin verlöft, wat Dokter magh dit zijn ?
2 Helb.O voorboo van 't geluk F die ruft daar in mijn zinnen,
De Ridders zijn gereet. The. Men laatze voort beginnen.
Mauri: io, Gefredo, Turbino , Aftolfo, Ortenzio ,gtrw*pcnt j
Luzinda en LizMtragemaskert.
Mat. I k Hartogh Mauwerits Alfredo, van het huys
Èatame hoogh geacht j en Ridder van het Kruys
Dat mijnen Koningh voert, hoü tegens Ongren ftaande
Aan yder hoogh of laagh/t voornoemde Rijk aangaande,
Dat Theodozio mijn Koning en mijn Heer ,
Uw' Dochter en zijn bruyt gedacht heeft nimmermee r
Te hou-

VYPDE BËDRYF
. *9
Te houden voo r zijn boel, of haar van uw te fchaken,
Noch noyt gêzoght de knoop van vreede los te maken,
Veel min den rover kent; maar vaftelijk vertrouwt ,
Dat gy den roover zijt, om dat gy beeter zoüdt
Door zulk een valfchen fchijn aan d'ooreloog h geraken:
Wy beyde zullen u dit met het ftaal-waar maken.
Ons wapens zullen niet voor dat den a vont daalt,
Of dat men ons verwint, va n 't lichaam zijn gehaalt.
Wie is 't die regens ons dit anders wil beweeren,
Die koom nu voor den dagh op dat men hem verteere,
Geen valfche zaeken meer te nemen by der hant.
Wat Ridder houdt dit nu voor zijnen Koning ftant?
Tur. I k den Gedwongen vrient laat u o Koning weten,
En al uw' Ridderfchapj't z y hoogh of laagh gezeten,
Al wie u wapen voert, of volleght u banier,
Dat ik met dees mijn vrient en halve ziel, alhier
Zal zetten voet by flik en door het f waart betoonen
Dat gy fteetshebt gezocht dien ouden Vorft te hoonen.
Dit blijkt aa n Graaf Aftolf en uw onrechte wraak ,
En 't vangen van de Prins. Wa t aanbelangt de zaak
Van de Princes Me-vrou, en 't breeken van de Vreede,
Dat is alleen u fchult: om d at gy zonder reede,
Of eenigh fchijn va n recht, in Ong'ren hebt gerooft ;
En eyft door dulle wraak dien eedden Graaf zijn hooft ,
Die uw ontzinde neef rechtvaardigh nam het keven.
En om van 't geen ik zegh getuygenis te geeven,
Trek ik dees deegen uyt, d ie nimmer in zijn fchee
Zal keeren, often zy dat ik en hy dees twee
Haar onbetoomde tong en fchampre reeden fhoeyen .
Boz. Men fteekftrakde trompet dewijl de Ridders gloeyen,
En branden naa 't gevecht, en na huns 's Konincx eer.
Daar teert gevochten. Turbino en Aftolfo overwinnen dand re.
Ha Ongren overwint, en Bhemen ley t ter neer.
Den Hemel z y gedankt. Tur. Watzegtgynu,gyfchcl men?
E 3
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Sageeft ons u geweer, en overgeeft u helmen
Aan Ong'rens Majeftéy t.
Mow. 't Zal zo gy wilt gefêhiên.
Tmb. Ontfangtd e wapens die uw vyand u komtbiên,
Hun leven ftaat aan u.Rozim.lk fchenk hun beyde 't levenj
Maar gy, wie dat gy zijt, wiltu te kennen geven;
Op dat ik uwe daan, en vrómigheên beloon .
Schuyven hun helmen op.

Tmb. I k ben en blijf altijd uw dienaar en uw zoon.
Afit. Enikuweeuw'geflaaf .
Roxim. De geeiten die begeven
Mijn afgeflooft gezicht , mijn zoon, mijn eenig leven,
Die in de hoogfte nood, uw lijf voor vader waagt,
Het rouwt my dat ik u onfchuldig heb verjaagt.
En gy, die met uw trouw uw vromigheyd laat blijken,
En helpt uw Vorft en Heer dees groote zegen ftrijken ,
Ik zal van nu voortaan u fchut- en fcherm-neer zijn .
Had ik Luzinda nu, geeyndigt waar mijn pijn.
Uw' Zufter, ach! mijn zoon, neb ik t'ontjjd' verlooren .
Tmb. Verlooren , neen, ó neen ! zie hier u kind herbooren.
JU*. Mijn dochter, ach! mijn kind.
The. Mij n bwyd dat ik u kus.
Aftt* Neen Heer, zy is de mijn', zo 't u belieft.
The. Hoe dus!
Wel Graaf, wat zal dit zijn ?
Luz. I k bid u, zijt te vreden;
Want wy zijn man en vrouw.
Roz.. Getrouw t mijn kind ? Lux.. Met eden,
En Goddelijk verknocht, gelijk Lizaura weet.
* « . Waarisdiefchoonemaagt?
Liz. uw'maagt die is gereet
Om ftraffevan uw hand door 't zwijgen te ontfangen.
Tb*. Wat fchoonhcyd kom t mij n ziel, als me t een ftrik
omvangen,
Of het begin en 't eynd' ooyt fchoonder heeft geteelt,
Indien zijn Majefteyr kan maken dat dit beeldt
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My word ten echt belooft, ik zal Luzinda laten;
Zy trouw aan die 't haar luft.
Roz.. Wa t mach de Vorft doch praten;
Weet gy wel dat zy is de zufter van de Graaf.
Theod. T e liever heb ik haar, zo kan men door d ie gaaf
Ons wreede vyandfchap in vriendfchap doen verand'ren.
Turb. Heer vader met verlof; wa t /preekt gy met malkand'ren.
Hoz.. W y fpreken dat Aftolf mijn dochter toebehoort,
Door zijn getrouwe dienft. Turb. Mijn Heer ftemtgy dit
woord?
Theod. O ja! mits dat men my die fchoone maagt zal geven
Tot echte Koningin. Tm b. Om haar heb ik mijn leven
In veelderley gevaar, zelfs in uw hand geftelt :
Indien gy hooren wilt, zo hoort met watgewelt
Dat my haar fchoon gelaat heeft weten t'overwinnen,
Dat ik die 'k heb gehaat, gedwongen wierd te minnen.
Heer vader zijt gewis, de Graaf waar lang gedood
Door 't ftoutbeftaan zijns liefs, indien ik in de nood
Zelf niet gevallen waar, gy gunt Aftolf mijn zufter ,
Gunt my Lizaura ook, zoo zult gy veel gerufter
U\v leven en uw rijk, door dees twee dubble knoop,
Beheerfchen met vermaak; en gy ó Vorft, i k hoop
Dat gy dit huwlijk, door den hemel zelfs beflooten,
Niet wrev'lig met onmoet zult zoeken om te ftooten ;
Zie eens wie dit verzoek aan u ó Koning.' doet,
't En is geen boeren zoon, maar 's Konings naafte bloet.
Hebt gy de vreede lief, en Heft gy die de vreede
Op 't alderhoogft behaagt; zo kunt gy met geen reede,
Of geenderley manier dit weyg'renl Tbt . Êed'le Prins,
Hoe zouw een fterflijkmenfch t onfterflijk emigzin s
Beletten zijn befluyt, of eew'ge raad? onmooglijk;
Ik kan 't niet weygeren, en word zo mededooglijk,
Wel-fpreekende Turbin , dat mijn verfteendehart ,
't Welk eer onmenfchelijk, n u weder menfchlijk wert.
O hemel ! wil dit land en hare Vorften zeeg'nen;
Zoo
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Zoo moet u geen van al meer ongeval bejee/nen ;'
Zoo gaat 'et'ccuwigh wel, en zoo ik 't anders meen,
Dat ik noyr nizaat teel die op mijn Stoel magh treen.
T«r. Zij n Mijelteyt heb dank. Am. Ik wens u veel geluk.
Lm. Dit u no iyr inheyl moet.JW*«.Den Hecmc! die u druk
In vrcu'»h-Je heeft verkeert, die geef u een lang lecven.
Gff. Gebied my na u wil. o /.Wa r za! men my doch geevcn.
Ik die het hcele werk a! een meed heb gedaan;
Men heef t my niet van doen, men laat'Orrenzio (laan,
De noot is nauw ge-cynt, de wcldaat is verftnrvcn.
AJlo. Mi n Heer , gy hebt he t heel met u Schilt-knaap verkorven.
Tur. Kom hier Ortcnzio, Heer Vader, deeze man
Heeft ons meerdienft gedaan, als men vergelden kan.
Kot. We l aan Orren/io, ik zal het u vergelden.
on. Gu n my de Echo mmr van 't 'aift dat gy daar melden.
R»c Wat'sdot ? Ort. Zieccns mijn Heer,'wanneer gy het
vereelt,
Ey laat de ver daar if, zo blijft 'er nier als geit.
K#a. Is 't ü om ge!t te doen, dat zal u nier ontbreeken;
Men loft al het Canon, dat de Trompetten ftecken,
En dat men viert en Inyr over 't «ehecle I ant;
Men houd een own Hof voor al!c luyden ; want
Ku dat ik al mijn krooft of kinders heb gckrccgcn,
Wil ik dat yder een mijn vreughde en mijn Zeegc
Ook mcê dcclachtigh zy. Zij n Majeftey t tree in,
Ik volgh u met decs vicr, en al het hofge/in. timen.
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